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Резюме:
В доклада са представени резултатите от оценка на риска при премахване на длъжността помощникмашинист локомотивен. Разгледани са два варианта: Първи – премахване на длъжността без изменение в задълженията на останалите членове на влаковия персонал и без използване на допълнително техническо оборудване. Втори – премахване на длъжността с изменение в задълженията на останалите членове на влаковия
персонал и с въвеждане на допълнително техническо оборудване за комуникация и наблюдение.
Ключови думи: оценка на риска, помощник-машинист локомотивен, надеждност.

раща дейността и задълженията на локомотивната бригада;
• Описание обхвата на дейността на длъжността помощник-машинист, локомоти-вен – преди и след промените;
• Идентифициране на опасностите;
• Определяне степента на риска от идентифицирана опасност и възможната вреда върху
здравето и безопасността на работещите;
• Количественото изражение на вероятността
от възникване на вредата, продължителността
на експозицията, тежестта на вредата и числото, характеризиращо оценения риск;
• Препоръки /мерки/ за отстраняване или намаляване на риска.
Оценката на риска обхваща работните процеси
и оборудване на работните места, организацията
на работата и други странични фактори, които могат да породят риск.
Изследвани и анализирани са опасностите от
механични увреждания, нарушение на технологичните изисквания, организацията на труда, пожарна и аварийна безопасност, физическо и психическо натоварване и др. в работната среда.

1. Увод
В съответствие с приети мерки за оптимизация
на дейностите в БДЖ-ЕАД и за намаляване на разходите е предложено проучване на възможностите
за промяна състава на локомотивната бригада, чрез
премахване на длъжността помощник-машинист
локомотивен. В тази връзка е извършена оценката
на риска.
При изготвянето на оценката са взети предвид
клаузите на Регламент № 352/2009, за приемане на
общ метод на безопасност относно определянето и
оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Директива 2004/49ЕО.
Прието е, че предлаганата промяна може да
окаже въздействие върху безопасността на превозите и по смисъла на чл. 4 от Регламент № 352 тя е
значителна. Поради тази причина е приложена
процедурата за управление на риска, описана в
Приложение I от Регламент № 352.
Оценката е направена след задълбочен анализ
на конкретна информация за оценяването на риска
при отпадане на длъжността „помощник машинист, локомотивен“ при обслужване на бързи и
пътнически влакове. В нея се включват:
• Преглед на нормативната уредба регламенти9

13. Следи за сигнали подавани от лявата страна
на локомотива по посока на движението и ги
препредава на машинист, локомотивен.
14. При потегляне на влак от гара, до напускане
на перона от последния вагон следи за слизащи и
качващи се пътници във време на движение и подаване на сигнал „Спри” за предотвратяване контузия на пътници;
15. В гари, където няма персонал с необходимата правоспособност и квалификация, помощникмашинистът, локомотивен прикачва и разскачва
връзките между локомотив и влак, локомотив и
вагон – отоплител и между вагон - отоплител и
влак.

2. Описание обхвата на дейността на длъжността
помощник-машинист, локомотивен.
След обстоен преглед и анализ на нормативните документи е установено, че на помощникмашинист, локомотивен са вменени следните задачи и отговорности:
1. Да изпълнява разпорежданията на машинист, локомотивен, свързани с обслужването на
локомотива и влака;
2. Да извърши изискуемия преглед на техническото състояние и екипировката на локомотива,
с който ще работи;
3. Да изпълнява безусловно указанията на
сигналите и указателите на открит път, в гарите и
депата;
4. Да обявява положенията на стрелките, чистотата на коловозите в гарите, показанията на светофарите, сигналите за намаление на скоростта,
сигналите изискващи подаване на сигнал с локомотивната свирка;
5. Следи показанията на обратния входен и
предупредителен сигнал;
6. При движение на влака в лява крива и видимост да наблюдава движението на вагоните след
локомотива и незабавно да уведомява машинист,
локомотивен за всички забелязани нередности или
съмнения за такива;
7. При пътуване в двупътен участък да следи
целостта на минаващия влак;
8. Да наблюдава режима на работа на машините и агрегатите в машинното помещение и да
докладва на машинист, локомотивен за всички
констатирани отклонения;
9. Под ръководството на машинист, локомотивен да проверява изправността на отделни възли,
агрегати и механизми и участва при отстраняване
на откритите неизправности;
10. Да поддържа в изправност инструментите,
сигналните принадлежности, противопожарния и
другия инвентар на локомотива (MB);
11. Когато машинист, локомотивен загуби способност да управлява локомотива и влака (инцидентна ситуация), помощник-машинистът е длъжен незабавно да спре влака и да уведоми за това
началника на влака (при възможност и медицинско лице). При наличие на радиовръзка се уведомява директно влаковия диспечер, след което по изключение помощник-машинистът отвозва влака до
първата гара с повишена бдителност, спира пред
приемното здание и чака разпореждане за начина,
по който ще се извърши по-нататъшното придвижване на влака;
12. Под контрола на машинист, локомотивен
извършва заземяване на контактната мрежа при
счупен токоснемател или повреда по покривното
оборудване на локомотива;

3. Методика за оценка на риска
В съответствие с клаузите на Регламент №
352/2009 при оценката на риска е възприето тя да
се извърши чрез изчисляване конкретното ниво на
риска с помощта на количествени критерии.
Значимостта на риска се изчислява като е възприет цифров израз (1) на степенуване на вероятността, експозицията и тежестта на вредата. Възприета е белгийската практика за дефиниране на
риска (Р) като величина, съставена от произведението на три параметъра – вероятност (В), експозиция (Е) и последиците (П).
(1)

Р=ВхЕхП

Стойностите на съответните параметри за определени съгласно стойностите дадени в Таблици
1, 2 и 3.
Таблица 1. Определяне на вероятността
Едва забележима
Практически невъзможна
Малко възможна
Малко възможна, но възможна в
ограничени случай
Ниска вероятност
Напълно възможна
Относително висока вероятност

0,1
0,2
0,5
1,0
3,0
6,0
10,0

Таблица 2. Определяне честотата на експозицията
Твърде ниска (по-малка от 1 път месечно)
Много ниска ( до 1 път седмично)
Ниска (по 1 пъти на ден)
Средна (по 2 пъти на ден)
Достатъчно висока (по 8 пъти на ден)
Непрекъснато, през цялото работно време
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0,5
1,0
2,0
3,0
6,0
10,0

влака посока с напускане на пулта за управление;
A.2. При отворен обратен сигнал няма възможност
за моментална реакция - пулта за управление
се намира в десния край на командната кабина на локомотива;
A.3. Мъртво време, през което не се следи чистотата на пътя;
A.4. Възможност за задействане на устройство за
бдителността на машинист, локомотивен и
спиране на влака. При локомотиви с активно
устройство за бдителност (УБ), следва моментално спиране на влака;
Рискът е: Предпоставка за жп произшествие
(удар в друго ЖП возило движещо се или останало
в междугарие, удар на хора, животни и МПС, не
възприемане на временни и постоянни указатели,
предсигнали и сигнали по железният път и контактната мрежа, което би довело до дерайлиране
вследствие превишаване на скоростта, в място
изискващо преминаване с ограничена скорост).

Таблица 3. Определяне тежестта на вредата
Малки
Значителни
Сериозни
Опасни
Катастрофални

Леки наранявания на хора без
материални загуби
Нараняване на хора и материални загуби
Нараняване на повече от един
човек и значителни материални
загуби
Един смъртен случай със значителни материални загуби
Много смъртни случаи със значителни материални загуби

1,0
3,0
7,0
15
40

След изчисляване на значимостта на риска по
формула (1) се определя и неговата допустимост,
като се използва табл 4.
Таблица 4.Определяне допустимостта на риска
Р до 20
Р от 20 до 70
Р от 70 до 200
Р от 200 до
400
Р > 400

Твърде ограничен, приемлив риск
Неголям риск, необходимо е внимание
Необходими са мерки за намаляване на риска
Необходимо е незабавно да се
предприемат мерки за намаляване
и ограничаване на риска
Прекратяване на дейността до отстраняване на източника на риска

Б.

Приемане на сигнал за потегляне подаван от
лявата страна по посока на движението на
влака
Б.1. След възприемане на сигнала за заминаване
минава от дясната страна на кабината и потегля;
Б.2. Невъзможност за възприемане на сигнал
„Спри” подаван при слизане или качване на
пътници във време на движение и следене напускането на перона от влака. Около 20 % от
пътническите вагони в експлоатация са съоръжени с автоматично затваряне на вратите
при потегляне на влака;
Рискът е: Възможност от произшествие с пътници и / или служители

Крайният резултат, от оценката на риска определя допустимостта на установения риск и необходимостта от прилагане на мерки за неговото
предотвратяване или ограничаване, като се взема
под внимание и ефективността на вече приложените мерки за намаляване на риска. Оценката на
риска е направена в два варианта:
• Първи – премахване на длъжността без изменение в задълженията на останалите членове
на влаковия персонал и без използване на допълнително техническо оборудване.
• Втори – премахване на длъжността с изменение в задълженията на останалите членове на
влаковия персонал и с въвеждане на допълнително техническо оборудване за комуникация
и наблюдение.

Счупване на токоприемник или повреда по
покривното оборудване
В.1. Заземяване на КМ, което е задължително преди качване на покрива на локомотива, не може да бъде извършено само от машинист, локомотивен;
В.2. За заземяване на контактната мрежа се изчаква идване на специализирана машина, собственост на ДП ”НК ЖИ” срещу заплащане за
ползване на същата;
Рискът е: Нанесени вреди от нарушаване на
ГДВ, разходи за отстраняване на аварията, парична
компенсация на пътниците и намаляване на общественото доверие в транспортната услуга извършвана от фирмата.
В.

4. Цялостна оценка на риска при отпадане на
длъжността помощник машинист, без прилагане на допълнителни технически и организационни мерки
Промяна в отговорностите на машинист, локомотивен и съответните промени в действията му са
следните:
A. Следи показанията на обратните сигнали
A.1. Преминаване от лявата страна на командната
кабина и гледане в обратна на движението на

Г.
11

При движение на влака в лява крива и видимост да наблюдава движението на вагоните

след локомотива и реагира незабавно при
всички забелязани нередности или съмнения
за такива
Г.1. Преминаване от лявата страна на командната
кабина и гледане в обратна на движението на
влака посока с напускане на пулта за управление;
Г.2. Мъртво време през което не се следи чистотата на пътя;
Г.3. Възможност за задействане на устройство за
бдителността на машинист, локомотивен и
спиране на влака. При локомотиви с активно
устройство за бдителност (УБ), следва моментално спиране на влака.
Рискът е: Предпоставка за жп произшествие
(удар в друго ЖП возило движещо се или останало
в междугарие, удар на хора, животни и МПС, не
възприемане на временни и постоянни указатели,
предсигнали и сигнали по железният път и контактната мрежа, което би довело до дерайлиране
вследствие превишаване на скоростта, в място
изискващо преминаване с ограничена скорост).

машинното помещение, закъснение на още влакове и търсене на обезщетение от пътниците от закъснели влакове.
След определяне съответните количествени изражения на рисковете при промяна на отговорностите и след прилагане на формула (1) е получено нивото на риска – табл. 5.
Таблица 5. Изчисляване нивото на риска
Количествено изражение
Промяна в
отговорВ
Е
П
Р
нос-тите
А.1.
0,5
0,5
7
1,75
А.2.
1
0,5
7
3,5
А.3.
0,1
1
7
0,7
А.4
6
3
7
126
ПОЗИЦИЯ
1,9
1,25
7
32,99
№1
32,99
Б.1.
1
6
7
42
Б.2.
1
6
15
90
ПОЗИЦИЯ
0,5
3
5,5
33
№2
33,00
В.1
1
0,5
3
1,5
В.2
1
0,5
3
1,5
ПОЗИЦИЯ
0,5
0,25
1,5
0,75
№3
0,75
Г.1.
0,5
0,5
7
1,75
Г.2.
0,1
1
7
0,7
Г.3.
6
3
7
126
ПОЗИЦИЯ
1,65
1,125
5,25
32,11
№4
32,11
Д.1.
0,5
0,5
7
1,75
Д.2.
0,1
1
7
0,7
Д.3
6
3
7
126
ПОЗИЦИЯ
1,65
1,125
5,25
32,11
№5
32,11
Е.1.
1
1
7
7
Е.2.
1
1
7
7
ПОЗИЦИЯ
0,5
0,5
3,5
3,5
№6
2
СРЕДНА ОЦЕНКА
22,16
(средна по позиции №№ 1 ÷ 6)

Д.

При пътуване в двупътен участък да следи за
целостта на минаващия влак
Д.1. преминаване от лявата страна на командната
кабина и гледане в обратна на движението на
влака посока с напускане на пулта за управление;
Д.2. Мъртво време през което не се следи чистотата на пътя;
Д.3. Възможност за задействане на устройство за
бдителността на машинист, локомотивен и
спиране на влака. При локомотиви с активно
устройство за бдителност (УБ), следва моментално спиране на влака.
Рискът е: Предпоставка за жп произшествие
(удар в друго ЖП возило движещо се или останало
в междугарие, удар на хора, животни и МПС, не
възприемане на временни и постоянни указатели,
предсигнали и сигнали по железният път и контактната мрежа, което би довело до дерайлиране
вследствие превишаване на скоростта, в място
изискващо преминаване с ограничена скорост).

На базата на извършения анализ и изчислената средна бална оценка (22,16) се приема, че
Риска за здравето и безопасността на длъжностните лица, обслужващи влаковия състав и на
другите хора, както и риска от материални щети, при отпадане на длъжността помощник машинист, локомотивен за обслужване на бързи и
пътнически влакове, без да се прилагат допълнителни технически и организационни мерки е
„Неголям риск, необходимо е внимание“. За
позиции №№ 3 и 6 на практика риск не съществува.

Е.

Да наблюдава режима на работа на машините
и агрегатите в машинното помещение на локомотива
Е.1. Невъзможност за контрол върху работата на
машините и агрегатите;
Е.2. При повреда на локомотива в междугарие
изискваща двама души за отстраняването й,
влакът остава в междугарието и изчаква пристигането на помощен локомотив;
Рискът е: Авария на машините и агрегатите в
12

За намаляване на степента на риска могат да се
приложат някои технически и организационни
мерки, които да го намалят. Това е показано подолу, където е изчислена балната оценка, след като
е взето под внимание ефективността на вече приложените мерки за неговото ограничаване.

Таблица 6. Изчисляване нивото на риска след
прилагане на допълнителни технически и организационни мерки
Промяна в
Количествено изражение
отговорВ
Е
П
Р
нос-тите
А.1.
0,5
0,5
7
1,75
А.2.
1
0,5
7
3,5
А.3.
0,1
1
7
0,7
А.4
6
3
7
126
ПОЗИЦИЯ
1,9
1,25
7
32,99
№1
32,99
Б.1.
1
6
7
42
Б.2.
1
6
15
90
ПОЗИЦИЯ
0,5
3
5,5
33
№2
33,00
В.1
1
0,5
3
1,5
В.2
1
0,5
3
1,5
ПОЗИЦИЯ
0,5
0,25
1,5
0,75
№3
0,75
Г.1.
0,5
0,5
7
1,75
Г.2.
0,1
1
7
0,7
Г.3.
6
3
7
126
ПОЗИЦИЯ
1,65
1,125
5,25
32,11
№4
32,11
Д.1.
0,5
0,5
7
1,75
Д.2.
0,1
1
7
0,7
Д.3
6
3
7
126
ПОЗИЦИЯ
1,65
1,125
5,25
32,11
№5
32,11
Е.1.
1
1
7
7
Е.2.
1
1
7
7
ПОЗИЦИЯ
0,5
0,5
3,5
3,5
№6
2
СРЕДНА ОЦЕНКА
22,16
(средна по позиции №№ 1 ÷ 6)

5. Цялостна оценка на риска след отпадане на
длъжността помощник машинист, локомотивен при обслужване на бързи и пътнически
влакове, след прилагане на допълнителни технически и организационни мерки
Мерки, предлагани за намаляване на степента
на риска, които се предлагат са
ПО ПОЗИЦИЯ №№ 1, 2, 4 и 5
Монтиране на панорамни огледала или камери
за обратно виждане, които изключват необходимостта за напускане на пулта за управление и преминаване от дясната страна на кабината. Допълнително наблюдение от началник-влак и връзка между него и машинист локомотивен, чрез разговорно
устройство.
ПО ПОЗИЦИЯ № 3
Задълженията на помощник-машинист, локомотивен се изпълняват от началника на влака, под
прекия контрол на машинист, локомотивен
ПО ПОЗИЦИЯ № 6
Допълнителни мерки не се предвиждат. Предполагаемият риск е ограничен и напълно приемлив. При подобряване на ремонтния процес на локомотивите и на техническото им състояние той
допълнително ще бъде намален. Това важи в още
по-голяма степен при доставяне на нов подвижен
състав.
След това отново са определени съответните
количествени изражения на рисковете при промяна на отговорностите и след прилагане на формула
(1) е получено новото нивото на риска – табл. 6.
На базата на изчислената средна бална оценка (0,58) се приема, че Риска за здравето и безопасността на длъжностните лица, обслужващи
влаковия състав и на другите хора, както и риска от материални щети, при отпадане на длъжността помощник машинист, локомотивен за
обслужване на бързи и пътнически влакове, при
отпадане на длъжността помощник машинист,
локомотивен за обслужване на бързи и пътнически влакове, след като е взето под внимание
ефективността на вече приложените мерки за
неговото ограничаване е: „Твърде ограничен,
приемлив риск“. Този риск е оценен като минимален и може да бъде пренебрегнат в настоящата оценка.

5. Изводи
Получената оценка на риска дава основание
да се даде заключението, че след прилагането на
някои технически и организационни решения,
длъжността помощник машинист, локомотивен
при обслужване на бързи и пътнически влакове
може да отпадне без това да окаже влияние
върху здравето и безопасността на длъжностните лица, обслужващи влаковия състав и
на другите хора, както и върху риска от материални щети.
Другото което е необходимо да се направи е
промени в съответните нормативни документи,
регламентиращи работата на превозния персонал.
Като се има предвид, че за обслужване на
настоящия график за движение на влаковете се
предвижда броят на помощник-машинистите да
е около 300, то следва, че при въвеждане обслужването на локомотивите от едно лице ще се
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RISK ASSESSMENT IN CASE OF CHANGING LOCOMOTIVE CREWS MEMBERS
Abstract:
This paper contains results of the risk assessment in case of locomotive driving only with one driver. The authors
made this assessment have thought about every type of danger in the transport process. This assessment in fact is preparation to experiment of driving locomotives with decreased crew. This process is not so easy because of technical condition of the locomotives belong to BDZ – Passenger Transportation.
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Резюме:
Настоящият доклад е посветен на резултатите от извършен анализ на цялостното състояние на локомотивния парк в Българските държавни железници – Пътнически превози (БДЖ - ПП), по проект за оптимизиране
му както и произтичащите от това изводи и препоръки за подобряване на цялостната работа на съществуващите
локомотиви и в частност на ремонтната дейност, извършвана по тях.
Ключови думи: локомотиви, ремонт, оптимизиране.
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2. Анализ на техническото състояние на локомотивите и ремонтната дейност
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В таблица 1.1. е показан общият брой на локомотивите, по серии, в момента на започване на работата по този анализ.

В експлоатация

1

Инвентарен
парк

№

Серия

Обект на анализа са всички единици тягов подвижен състав от инвентарния парк на БДЖ ЕАД и
по-специално на БДЖ-Пътнически превози ЕООД.
В него не са включени само възстановените за атракционни пътувания 5 парни локомотиви, както и
предвидените за музейни цели локомотиви.
През годините локомотивният парк на БДЖ
ЕАД, като цяло се е развивал динамично, но това е
по-скоро обект на историческо разглеждане, а не
на този доклад. Но накратко е редно да се спомене,
че най-многоброен той е бил през 1988 г. – 1126
единици тягов подвижен състав, а в момента наброява 550-580 бр..

Тип на локомотивите

Таблица 1. Общ брой на локомотиви в парка
на БДЖ ЕАД

1. Увод

Електрически

44, 45, 46,
61, 42

242

153

06, 07

80

47

30, 31, 32

73

44

55, 52, 51

142

89

10

25

21

13

8

586

354

Дизелови
магистрални
ЕМВ
Дизелови
маневрени
ДМВ

Дизелови
75, 76, 77,
теснопътни
81
Общо

От локомотивите в работа са около 320-340 бр.,
като останалите единици, попадат в някоя от
следните групи:
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-

локомотиви в изолация - 120÷130 бр.;
локомотиви в продължителен голям ремонт;
локомотиви в очакване на голям ремонт;
локомотиви в модернизация (серия 46);
локомотиви, които са тежко повредени или
разкомплектовани за резервни части.

продължение на много години. Факт е, голяма част от основните серии локомотиви 44
и 45 са с пробег превишаващ значително
регламентираната стойност за заводски ремонт.
- Качеството на ремонтния процес е силно
влошено, както е пояснено по-долу, а това
също оказва значително влияние върху техническото състояние на локомотивите.
- Въпреки изброеното съществуват локомотиви и в добро техническо състояние, независими от възрастта си. Те работят добре, като
поддържането им в това състояние се дължи, до голяма степен и на самоотвержените
усилия на специалистите от БДЖ.
- Особено лошо е техническото състояние на
локомотивите в изолация, които на практика
са ползвани като склад за резервни части.

От извършения анализ на данните показани в
Таблица 1, както и от запознаването със състоянието на локомотивите на място се оформят следните
основни изводи, за техническото състояние на локомотивния парк: Особено лошо е техническото
състояние на локомотивите в изолация, които на
практика са ползвани като склад за резервни части.
- По-голямата част от локомотивния парк на
БДЖ е с изтекъл амортизационен срок от 30
години и е морално и физически остарял.
Изключение са мотрисите серия 10 и 30/31,
локомотивите от серия 61 и модернизираните от серия 46 и 44.
- Като цяло техническото състояние на локомотивите и мотрисите, с изключение на горе
споменатите не е на добро ниво. Причините
за това са не само изтеклия амортизационен
срок, но и липсата на заводски ремонти в

Ремонтната дейност на локомотивите се извършва в локомотивни депа, които са разпределени по територията на страната, както е показано на
фиг.1.

Русе

Варна

Горна
Оряховица

Мездра

Стара Загора

София

Бургас

Дупница

Пловдив

Фиг. 1. Разпределение на локомотивните депа.
- Депо, разпределено към БДЖ-ПП
- Депо, разпределено към БДЖ-ТП
На пръв поглед разпределението е неравномерно, както по териториален принцип, така и като
качество на различните депа. Но пред перспективата товарните превози да се приватизират в общ
пул с ремонтните им бази, разпределението е приемливо. Това означава, че по-добрите депа ще ос-

танат за пътническите превози, следователно и за
държавата.
В момента на започване на работата по проекта
структурата на основните локомотивни депа на
БДЖ ПП е тази, показана на фиг. 2.
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Дирекция “Тягов подвижен състав”

Локомотивно депо
София

Локомотивно депо
Пловдив

Локомотивно депо
Горна Оряховица

Фиг. 2.

Основни локомотивни депа в БДЖ ПП.
дат параметрите на локомотива до близки стойности, с които той е излязъл от завода производител. По този начин се гарантира нормалната му
експлоатация за следващия период между тях.
Както се каза основната причина за това е липсата
на заводи, специализирани в тази дейност и естествено финансовия фактор.

Като цяло повечето локомотивни депа разполагат с необходимото оборудване за извършване на
ремонтните операции и то се поддържа в сравнително добро състояние.
От извършеното изследване може да се направи
следният основен извод, а именно, че през последните години ремонтната дейност по локомотивите
на БДЖ се характеризира със значително понижаване на качеството. Основните причини за това са
следните:
1. Техническо състояние на локомотивния парк
– поради остаряването му и фактическата липса на
ремонтни заводи, реалното техническо ниво на
локомотивите е значително понижено. Характерен
показател на това е и процентът на случайните ремонти, изменящ се за различните серии в границите 32 ÷ 42 (и повече) %.
2. Организационни причини – в много от локомотивните депа ремонтните площадки са затрупани с всевъзможни части и агрегати. Някои от тях
са негодни, но други е възможно да бъдат използвани. Трябва да се отбележи, че по време на работата по този проект в различните депа се предприеха стъпки за решаването на този проблем и може
да се каже, че резултатите са налице.
3. Финансови причини – липса на средства за
резервни части и др.
4. Липса на специализация на отделните депа,
по отношение на ремонтния процес.
5. В някои случаи липсват достатъчно квалифицирани и мотивирани кадри, особено на изпълнителско ниво. Тук е мястото да се подчертае, че
работното време не се използва пълноценно, с което производителността на труда на ремонтния персонал е силно занижена. Важен фактор в този процес са и условията на труд. За съжаление те са
твърде далеч от нормалните за XXI век, а това е
допълнителен фактор за демотивирането на персонала.
Потвърждение на направения извод е, че поради липсата на локомотиворемонтни заводи Средни
(СР) и Капитални (КР) ремонти не се извършват,
като данните за техния брой са показани в таблици
2 и 3. Тяхното основно предназначение е да дове-

Таблица 2. Брой на извършените капиталните
ремонти
Година
2008 2009 2010
Вид ТПС

2011
8
Общо
мес.

Ел. локомотиви-магистрални

2

0

2

0

4

Диз. локомотиви-магистрални

0

0

0

0

0

Ел. локомотиви-маневрени

0

0

0

0

0

Диз. локомотиви-маневрени

1

0

0

0

1

ЕМВ серия 32

1

1

0

0

2

Диз. локомотиви-760 мм

1

0

0

0

1

Всичко капитални ремонти

5

1

2

0

8

Таблица 3. Брой на извършените средни ремонти
Година
2008 2009 2010
Вид ТПС

2011
8 Общо
мес.

Ел. локомотиви-магистрални

4

2

2

8

Диз. Локомотиви-магистрални

0

0

0

0

Ел. локомотиви-маневрени

0

0

0

0

Диз. локомотиви-маневрени

0

0

0

0

ЕМВ серия 32

0

0

0

0

Диз. локомотиви-760 мм

0

0

0

0

Всичко средни ремонти

4

2

2
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Вместо КР и СР локомотивите се поддържат
основно чрез провеждането на ПР. Те са изключително важни в ремонтния цикъл, тъй като основна
тяхна цел е възстановяването на параметрите на
ходовата част и свързаните с това условия за безо17

ризират с подобрени параметри, като безстепенно
управление, монтирани по-модерни агрегати и др.
Важно е да се подчертае, че и ремонтният им цикъл, е друг. При серия 44, пробегът между два капитални ремонта е 1 800 000 km, докато при модернизираните той е 3 200 000 km. Увеличени са и
останалите междуремонтни пробези от цикъла,
което в крайна сметка води до намаляване на броя
ремонти за едни и същи пропътувани километри –
Кр. В табл. 2.1 са дадени стойностите на показателя – Кр за две серии локомотиви – преди и след
модернизация. От нея се вижда, че аналогични са
разликите и при модернизираните локомотиви от
серия 46 200 и тези от 46 000.

пасно движение. Но те не могат да заменят неизвършените КР и СР. Нещо повече, поради липса на
необходимите резервни части се реализира дълъг
престой на локомотивите и много често резултатите от проведените ПР се различават от тези, които
трябва да бъдат.
Изходът от затрудненията в експлоатационната
дейност, свързани с недостига на изправни локомотиви, досега е намиран в допускане до работа на
много единици тягов релсов състав с регламентирано и нерегламентирано увеличени междуремонтни пробези за СР и КР. Това решение от палиативна мярка постепенно се е превърнало в постоянна практика, която в средносрочен и особено в
дългосрочен план има пагубни последици.
В действителност установената у нас практика
нарушава целостта на плано-предупредителната
система за ремонт и силно изкривява целия й смисъл и философия.
Друг важен момент, касаещ пряко ремонтната
дейност и техническото състояние на локомотивите е практически спрялата модернизация на серии
44 и 46. Предприятието, което я извършва е БДЖ
КОНЧАР АД, но по ред причини (финансови,
юридически и други), този процес фактически е
спрял. Освен това е странен парадокс фактът, че
БДЖ КОНЧАР АД извършва ремонти на локомотивите на всички железопътни превозвачи у нас,
само не и тези на БДЖ. Особеността тук е, че БДЖ
е акционер в БДЖ КОНЧАР АД.

Таблица 4. Брой ремонти за 1000 km.

Локомотив серия

Кр,
Кр,
Кр,
за КР до МПР,
за КП до ПР,
за КР до КР,
бр. рем./1000 km бр. рем./1000 km бр. рем./1000 km

44

0,067

0,0133

0,0022

44 001 и
44 002

0,04

0,01

0,00125

46

0,075

0,0125

0,002

46 200

0,04

0,01

0,00125

По показателя, илюстриран с данните от таблица 4. се вижда, че най-трудоемка е серия 46, а след
нея 44. След модернизацията ремонтните цикли
идентични и с много по-малко ремонти на 1000
пропътувани километра.
Този показател отразява само броя ремонти, което от своя страна оказва влияние върху повишаването на коефициента на техническа готовност на
локомотивите, а той върху инвентарния парк локомотиви.
На базата на тези данни, по следните формули,
могат да се определят ориентировъчно бройките
ремонти за всяка серия, определен период. Получените данни са ориентировъчни, но са удобни за
сравнение и предварително планиране на ремонтната дейност.

3. Мерки за подобряване на техническото състояние на локомотивите и на ремонтната дейност
3.1. Модернизация
Този начин за подобряване на техническото
състояние на локомотивите е доста популярен по
целия свят. Същността на модернизацията е провеждане на практика на капитален ремонт, но съпроводен от подмяната на някои важни възли и агрегати с такива от по-ново техническо поколение.
По този начин возилото получава освен допуски и
параметри, близки до тези на новопроизведено, но
и нови осъвременени характеристики. Така то е
подновено, но не ново и техническото му състояние е на съвсем друго, по-високо техническо ниво.
У нас съществува предприятие, което е специализирано в модернизацията на електрическите локомотиви – БДЖ КОНЧАР АД. Продължаването
на модернизацията на серии 44 и 46 е технически
добър вариант за подобряване на техническото им
състояние. За продължаването и е необходимо да
се решат проблемите от юридическо естество, както и да се осигури адекватно финансиране. Модернизираните локомотиви от серия 44 се характе-

(1) Ni = A . P . Kp, бр.,
където:
N е броят на ремонтите от определен вид, за
определен времеви период;
i – видът на ремонтите – КР до МПР, КП до
ПР и КР до КР;
А – средният денонощен пробег на локомотивите, km/ден;
Р – броят на дните в работа, бр.дни.
3.2. Отделяне на експлоатационната дейност от
ремонтната.
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вършвана в момента в БДЖ е на последно място в
Европа. Трябва да се отбележи обаче, че производственият процес при ремонтната дейност съществено се различава от новото производство и автоматичното прилагане на някои принципи и решения не води до очакваните резултати. В целостта
си този проблем е комплексен, изпълнен със
сложни взаимовръзки и изисква задълбочен подход при решаването му.

Необходимо е ремонтната дейност да се обособи като самостоятелна, като досегашните депа,
които ще я извършват, по своята същност да преструктурират в Локомотиворемонтни предприятия
(ЛРП).
В световната и европейска практика това решение не е ново, отдавна е наложено и се ползва с
успех и в момента. В смисъла на казаното, целта е
тези сервизни бази да заменят липсващите вече
локомотиворемонтни заводи. Нещо повече, в европейските страни като Германия, Франция и др.
понятието локомотиворемонтен завод се доближава доста до днешните депа у нас. Разликата е, че в
тези държави депата извършват експлоатационна
дейност и ежедневни прегледи и екипировка, а
ремонтните предприятия само ремонт.
Формата, по която ще се извърши това преструктуриране е въпрос на допълнително уточняване. Възможно е тя да представлява самостоятелна
структура в рамките на Холдинг БДЖ ЕАД, но
може да се реализира и като отделно звено от БДЖ
– ПП ЕООД. Важно условие е това да не доведе до
увеличаване на административния персонал и отношенията между експлоатационните и ремонтни
предприятия да бъдат сведени до парични, базирани на пазарните принципи.
За нуждите на проекта е прието структурата,
извършваща ремонта да се нарича БДЖ ЛРД – локомотиворемонтна дейност.

3.4. Необходимо е и осъвременяване на правилниците за ремонт на локомотивите.
3.5. Холдинг БДЖ ЕАД да създаде система за
контрол на качеството на ремонтната дейност.
Тя трябва да включва разработването на критерии за атестиране на ремонтните предприятия за
правото им да извършват определени видове ремонти. Освен това със съответната тежест е необходимо да се включи и наличното ремонтно оборудване, както и техническото му състояние.
3.6. Да се извърши обстоен преглед на наличните
части и агрегати.
Годните части и тези, подлежащи на възстановяване да се подадат в специализирана работилница. Целта на тази мярка е там те да се възстановят
и да служат като готов оборотен фонд от ремонтирани резервни части и агрегати. По този начин ще
се създадат елементи на поточност и агрегатновъзлов метод при ремонта. Това води до подобряване качеството на ремонта, като цяло, а също така
е възможно и да се съкрати времето за престой на
локомотива в тези предприятия. Това на практика
е обезличаване на възлите и агрегатите и е пряко
свързано с начина на водене на техническата документация на локомотивите.

3.3. Отделните ремонтни предприятия да се специализират за различните видове ремонти –
по серии и при запазване на плановопредупредителната система.
Това означава, че някои от тях ще се специализират в провеждането на КР и СР, максимално
близки до тези, извършвани преди време в локомотиворемонтните заводи. Необходимостта от тези
ремонти бе многократно подчертавана и е в противоречие с установилата се практика локомотивите
да се поддържат само чрез ПР. Получилите се през
последните месеци запалвания, подкрепят становището за възстановяването на КР. Естествено това е възможно да се реализира само при осигурено
финансиране и ритмично доставяне на необходимите резервни части.
Основен принцип при тази специализация е
постигане на високо качество на ремонта, при максимално натоварване на производствените мощности. Това е неизпълнимо без значително повишаване на производителността на труда в тези
предприятия. Това условие е от изключително значение, тъй като у нас този показател е на много
ниско ниво в сравнение с другите страни от Европейския съюз. Що се касае до железопътния транспорт, по този показател ремонтната дейност, из-

3.7. Формирането на работната заплата на персонала, зает с тази дейност, да зависи от качеството и количеството на извършените ремонтни операции, т.е. заплащането да е за извършена работа, а не за „осем часов работен ден”.
3.8. Повишаване на качеството и поевтиняване на
ремонтната дейност.
Тъй като някои предприятия ще бъдат специализирани в еднакви видове ремонт, при добра организация и определена свобода при определяне на
цената, това ще доведе до вътрешна конкуренция с
крайна цел повишаване на качеството и евентуално поевтиняване на дейността, като цяло.
3.9. Извършване на услуги на външни за системата превозвачи
3.10. Техническата документация на локомотивите, т.нар. паспорти да се приведат в електронен вид
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVE LOCOMOTIVES MAINTENANCE
Abstract:
This paper is dedicated to the problems of the locomotives maintenance which belong to Bulgarian state railways
(BDZ) – Passenger Transportation. The results of the analyses which were carried out is shown in the report. The authors also offer ways of developing of this process and make it better.
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Резюме:
В доклада е направен анализ на състоянието на експлоатационната дейност на БДЖ- ПП (Български
Държавни Железници -Пътнически Превози ) ЕООД. Въз основа на това са формулирани изводи и препоръки,
водещи до оптимизация на експлоатационната дейност, при отделянето ѝ от ремонтната.
Ключови думи: локомотиви, експлоатация, оптимизация.

В БДЖ-Пътнически превози ЕООД планирането се извършва на основата действащия ГДВ (График за движение на влаковете). На негова база
всяко експлоатационно поделение разработва
График за оборота на локомотивите и График за
работното време на локомотивните бригади. По
този начин всяко локомотивно депо, с наличния си
тягов състав, обслужва определен брой тягови рамена (фиг. 1).
От фигурата се вижда, че голяма част от тяговите рамена се обслужват от две депа, което не
позволява добро планиране на работата на тяговия
състав. Това състояние е резултат от консерватизма на голяма част от управленческия състав и нежеланото му за оптимизация на експлоатационната дейност, а не на последно място на лични сантименти и лобизъм на ръководни фактори по места.
Освен локомотивните депа в схемата на обслужване на влаковете са включени и няколко експлоатационни пунктове (ЕП). За БДЖ – ПП те са в
Перник, Брусарци, Видин, Левски, Самуил, Добрич, Карлово и Банско (за съставите с намалено
междурелсие – 760 mm) фиг. 2.

1. Увод
Експлоатационната дейност по обслужването
на влаковете с локомотиви и локомотивни бригади
в БДЖ-ЕАД се организира от локомотивните депа
в големите железопътни центрове. След разделянето две предприятия (за пътнически и за товарни
превози) тази дейност за БДЖ-Пътнически превози ЕООД се разпределя между трите големи депа
София с филиала си в Мездра, Пловдив с филиала
си в Септември и Горна Оряховица с филиала си
във Варна. По този начин съществуващата до този
момент организационна структура не се променя, с
което се запазват и всички нейни недостатъци.
В доклада е направен анализ на състоянието на
експлоатационната дейност на БДЖ-Пътнически
превози ЕООД. Въз основа на това са формулирани изводи и препоръки, водещи до оптимизация на
експлоатационната дейности, при отделянето и от
ремонтната.
2. Анализ на състоянието на експлоатационна
дейност на тяговия подвижен състав
2.1. Териториално разпределение на експлоатационната дейност
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Фиг. 1.

Тягови рамена обслужвани от депата на БДЖ – ПП

Фиг. 2. Експлоатационни поделения на БДЖ – ПП
В Експлоатационните пунктове се извършва
екипировка на локомотивите и мотрисните влакове и смяна на локомотивните бригади. В някои от
тях, се извършва и прекомпозиране на влакове.
Това се налага в случай, че пристигащият влак
трябва да продължи в различни направления.

структурирането на двете дружества, започна процес на преразпределение на тяговия състав между
отделните експлоатационни структури.
При този процес всяко от ръководствата на двете дружества се стреми да запази „по-добрите”
тягови единици и да се освободи от „по-лошите”.
Това е причината в парка на БДЖ – ПП да са зачислени значителен брой локомотиви, предназначени за обслужване на товарни влакове – серия
45000 и серия 46 000.

2.2. Локомотивен парк
За изпълнение на планираната дейност, след
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Всяка година през м. декември НК „ЖИ” въвежда нов График за движение на влаковете (ГДВ)
по националната железопътна мрежа. Както бе
отбелязано по-горе всяко депо, на базата на наличния парк от подвижен състав и влаковете, които
трябва да обслужва, разработва свой График за
оборота на локомотивите и График за работното
време на локомотивните бригади. От данните получени от БДЖ – ПП се вижда, че в момента се
работи по графици, разработени от депата в София, Мездра, Пловдив и Горна Оряховица. В някои
час
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от тях (Мездра, Г. Оряховица) се забелязва, че с
цел по-доброто използване на локомотивите и избягване на движението им без возене на влак, се
използват смесени графици, т.е. локомотив на
БДЖ – ПП вози и товарни влакове.
2.3.1. График за оборота на локомотивите
Основен недостатък на Графика за оборота на
локомотивите са заложените в тях големи технологични престои на част от локомотивите. Проблемът е онагледен на фиг. 3.

епВП

2 0

епВА

859
10 20

Бс

27

Рр

42 48

1180(2,3,4,6,1)
90910

Рр
00К18

28

42 48

1182(5,7)

90
42 48

Р 35

1492(2,4)01ГО35

Р

1181(1,2,3,5,7)

10

40

Р

90913

Р
10

05 11

1183(4,6)

55

Р

05 11

1491(2,7)
30

Р

05 11

2 4

Рр 90917
40 59

епВА

00К10

10

1480( 7)

ГО

ВАеп

56

4612"(1)

08

Рр

епВА

в (1,2,3,5,7) от 12.06 до 18.09.2011г.

1180(1,2,3,5,7)
10

Рр
Бс 85906

41К58

35 55 00

85913

ВП

в (4,6) от 18.06 до 03.09.2011г.

ВП

Рр

37 42

епБС
ГО

09ГО23

90913

2 3

20

ВАеп

90913
40

2 2

1470(3,6)

10

ГО
90910

2 1

101014(2) / 1004(5)

00

Рр

36

4611"(2,4)

05

Дг30

40104"(2,7)

15

ГО 30

40103"(1,3)

56

30

1182(4,6)

30

4612"(1,6)
Дг

34

08

Рр

1492(1,3)

ГО

Фиг. 3. Фрагмент от График за оборота на локомотивите на депо Горна Оряховица за обслужване на
влакове с ел. локомотив серия 44
Посочените извадки от Графика не са изключение и единствени. Анализът на предоставените
материали показва, че подобни явления са почесто правило, отколкото изключения. Следва да
се отбележи, че неправилно разработеният График
нанася огромни вреди на превозвача.
Чрез намаляването на престоите и уплътняването на Графика за оборота на локомотивите се
постига намаляване броя на локомотивите, необходими за обслужване на влаковете, както и оптимизиране на влаковия персонал. Това може да се
представи чрез примера илюстриран на фиг. 4. и
фиг. 5.
На фрагмента от Графика за оборота на локомотивите на депо Горна Оряховица (фиг. 5) се
вижда, че влак № 3636 потегля от гара Варна в

21,55 и пристига на гара София в 06,16. Тъй като
локомотивът е от парка на депо Горна Оряховица
и обслужва само и точно определени влакове, той
престоява без работа на гара София до 22,25 за да
върне влак № 3637 до гара Варна.
От Графика за оборота на локомотивите на депо София (фиг. 5) се вижда, че вместо да чака цял
ден, локомотивът може да обслужи два влака по
едно от трите тягови рамена:
- София – Бургас – София – влакове: № 8611 и
№ 3622
- София – Бургас – София – влакове: № 3621 и
№ 8614
- София – Бургас – София – влакове: № 5621 и
№ 5626
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Фиг. 4. Фрагмент от График за оборота на локомотивите на депо Горна Оряховица за обслужване на
влакове с ел. локомотив серия 44
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Фиг. 5. Фрагменти от График за оборота на локомотивите на депо София за обслужване на влакове с
ел. локомотив серия 44
че има някои заложени времена, чрез които може
да се търси възможност за оптимизация относно
уплътняване на работното време на машинистите.
Такива са:
• Различни времена за явяване и за освобождаване на локомотива.
• Времена за пътуване без служба, като за някои бригади те са над 3 часа и др.
Известно е, че 100-процентово уплътняване на
работното време не може да се постигне. За това
съществуват обективни причини, произтичащи от
спецификата на дейността. Налице са и сериозни
субективни причини, които пречат за оптимизация
на работното време на влаковите бригади: рутинно, а не творческо разработване на графиците;
компромиси с цел запазване на броя на локомотивните бригади и др.
Именно субективните фактори следва да се
контролират, тъй като те водят до намаляване на
производителността на труда и до повишаване на
разходите за заплати и осигуровки.

2.3.2. График за работното време на локомотивните бригади
На основата на Графика за оборота на локомотивите се разработва Графика за работното време
на локомотивните бригади.
В Графика за работното време на локомотивните бригади се включва, освен чистото време за обслужване на влаковете и времената за: явяване,
инструктаж, приемане и предаване на локомотива.
Организацията на работата по постъпване, обслужване и приключване на работния ден включва
следната процедура: бригадата се явява при дежурния по депо, инструктира се и се подписва в
инструктажната книга; след медицински преглед
се извършва оглед на техническото състояние на
локомотива и се отива на гарата за прикачване към
влака. Много често се налага бригадата да пътува с
друг влак до мястото, от където трябва да се започне работа или да се прибере до основното депо.
Това е т.н. „пътуване без служба” и се води за работно време на бригадата, без те да извършват някаква дейност.
Анализът на предоставените Графици показва,
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мотивите, а ремонтът е изведен в отделна структура.
Анализът на дължината на тяговите рамена и
необходимостта от екипировка на локомотивите
дава основание структурата на БДЖ – ПП ЕООД,
показана на фиг. 2. да бъде променена. Промяната
включва закриване на някои съществуващи екипировъчни пунктове и откриване на нови. Новата
структура на експлоатационните поделения на
БДЖ – ПП ЕООД е показана на фиг. 6.

3. Предложения за по-добро използване на тяговия подвижен състав
3.1. Оптимизиране структурата на експлоатационните поделения
Експлоатационната дейност се съсредоточава в
трите големи железопътни центрове София, Горна
Оряховица и Пловдив. Там се структурират основните Експлоатационни поделения. Те са разположени териториално на местата на „експлоатацията” на досегашните депа и ще се занимават само с
експлоатационна дейност и екипировка на локо-

Фиг. 6.

Нова структура на експлоатационната дейност на БДЖ – ПП ЕООД

Експлоатационно предприятие София
• Локомотивно депо Мездра преминава изцяло към Ремонтното предприятие и няма да
развива експлоатационна дейност.
• Закрива се Екипировъчен пункт Перник;
• Закрива се Екипировъчен пункт Брусарци;
Пунктът в Перник не е необходим поради близостта си до Експлоатационното предприятие София и няма дейност която да осъществява.
Пунктът в Брусарци се ползва за локомотива
возещ влаковете до гр. Лом и за маневрен локомотив, какъвто не се предвижда. Относно локомотива
обслужващ тяговото рамо Брусарци – Лом – Брусарци, по-долу е предложен вариант за нова схема
на обслужване.
Екипировъчният пункт във Видин съществува в
момента и ще обслужва локомотивите в този район, а е взето предвид и предстоящото пускане на
Дунав мост 2.

Експлоатационно предприятие Г. Оряховица
• Закрива се Екипировъчен пункт Самуил
• Закрива се Екипировъчен пункт Добрич.
Техните функции не са от съществено значение
за пътническите превози.
Филиалът на депо Г. Оряховица в гр. Левски се
запазва като Екипировъчен пункт, за организиране
на експлоатационната дейност на локомотивите,
обслужващи влаковете по направленията Левски –
Троян и Левски – Свищов, а така също и за извършване на ежедневните прегледи.
• На територията на депо Варна се структурира Екипировъчен пункт, който ще обслужва локомотивите, возещи влаковете от и
към гр. Варна.
Експлоатационно предприятие Пловдив
• Закрива се Екипировъчен пункт Карлово.
Пунктът в Карлово се закрива на основанието,
че е по средата на тягово рамо и не е необходим.
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ка да оборота на локомотивите се крият в подхода
при разработването, който трябва да бъде коренно
променен. В тази връзка предложението, което се
предлага се състои в следното:
Разработването на Графика за оборота на локомотивите да се извършва централизирано, а не
всяко депо да прави собствен график, само за локомотивите които са му зачислени. Това означава,
че локомотивите ще обслужват влакове в цялата
страна, а не само в зоната на обслужване на съответното депо.
До този момент за обслужването на бързите и
пътническите влакове, в Депата в София, Мездра,
Горна Оряховица и Пловдив, са разработени четири отделни Графика за оборота на локомотивите и
съответно четири Графика за работното време на
локомотивните бригади. Обслужването на тези
влакове се извършва от 67 локомотива и както е
посочено в анализа по-горе, това е довело до припокриване на тяговите рамена, обслужвани от отделните депа, до големи престой и от там до „неплътен” график.
За проверка на това предложение бе разработен
примерен график за оборота на локомотивите. В
този график е предвидено обслужване на всички
бързи и пътнически влакове по основните направления от Графика за движение на влаковете за
2011 г.
Резултатът от разработването на такъв график
е, че броя на необходимите локомотиви е намаля
от 67 на 56, т.е. с около 20 %.
Това намаление може да бъде и по-голямо, ако
в Графика за оборота на локомотивите се включат
и регионалните влакове, обслужвани с локомотиви. В примерния график не са включени магистралните дизелови локомотиви, но те са много малко (11 броя серия 07) и се използват за возене само
на ограничен брой влакове, при недостиг на мотрисни такива.
Мотрисните влакове (серии 10, 30 и 31) обслужват по-къси тягови рамена и при тях намаляване на броя им, чрез оптимизиране на Графика за
оборота на локомотивите е много трудно да се
постигне.
Графиците за оборота на маневрените локомотиви са на 12 и на 24 часов режим на работа в районите на ремонтните локомотивни предприятия,
вагонни депа и крайни гари и е основно свързан с
плана за композиране на пътническите влакове.

• На територията на досегашното депо Септември се структурира Екипировъчен
пункт, който ще обслужва влаковете по направлението Септември – Добринище.
• Закрива се Оборотното депо Банско.
Оборотното депо в Банско се закрива поради
намалял обем на работа.
• Разкрива се Екипировъчен пункт Бургас
Пунктът Бургас е на територията на досегашното локомотивно депо. Разкриването му се налага
тъй като гр. Бургас е крайна гара и е последна на
едно от най-дългите тягови рамена.Предлаганите
структурни промени не изискват допълнителни
инвестиции за инфраструктура и оборудване. Инфраструктурата на закритите структури може да се
предложи на БДЖ – ПТ ЕООД, ако са и необходими, може да се даде под наем или да се предложи на търг за разпродажба. Същото важи и за останалите ненужни материални активи.
3.2. Промени в схемата на обслужване в някой
възлови гари
Промените в структурата на експлоатационната
дейност на БДЖ – ПП ЕООД налага и някой изменения в схемата на обслужване на някои влакове.
Това са тези влакове, които във възловите гари се
разделят и продължават в различни направления.
В тези гари влаковият локомотив продължава до
гарата в която няма Екипировъчен пункт, а втори
локомотив вози частта от влака по тяговото рамо в
края на което има Екипировъчен пункт.
Такъв пример може да се даде с влаковете по
направлението София – Видин, Лом и обратно. По
това тягово рамо се закрива Екипировъчния пункт
в гара Брусарци.
Досега влаковият локомотив се движи по тяговото рамо София – Видин и обратно. Друг локомотив обслужваше по-късия участък Брусарци – Лом
и се екипираше в Екипировъчен пункт Брусарци.
При закриването на този Екипировъчeн пункт във
Видин ще се извършва екипировката на локомотива, обслужващ участъка Брусарци – Видин, а влаковият локомотив ще обслужва тяговото рамо София – Лом.
3.3. Нов подход при разработване на графика
за оборота на локомотивите
Анализа на използваните в БДЖ-ПП ЕООД
Графици за оборота на локомотивите, а така също
и технологията на разработването им, констатира
някои недостатъци. В тази връзка могат да се направят няколко предложения, чрез които може да се
редуцира значително (до 20 %) броя на локомотивите необходим за изпълнение на Графика за движение на влаковете.
Основните резерви за оптимизиране на Графи-

4. Прогнози и предложения за по-добро използване на локомотивния персонал
Локомотивните бригади се явяват в депото поне ½ часа по-рано от часа за потегляне на влака
(времето е различно при различните депа) за да им
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бъде проведен инструктаж, предпътен медицински
преглед и да се направи оглед на локомотива. Това
време се включва в работното и представлява резерв за подобряване на този показател. В тази
връзка предложенията за промени са следните:

• да придвижи локомотива от депото до гарата;
• да прикачи локомотива към влака;
• да извърши спирачна проба.
3.4. Промяна в начина за изчисляване на работното време на машинистите при „пътуване без служба”
Предложението е при изчисляване на работното време на локомотивните машинисти да не се
отчита времето за пътуване на машинистите до
мястото, от където трябва да се започнат работа.

4.1. Промяна на състава на локомотивната бригада
Имайки предвид международната практика и
след анализ на длъжностните характеристики, се
предлага длъжността помощник-машинист да отпадне при обслужването на бързите и пътнически
влакове. Работата на един машинист е напълно
възможна и поради наличието на превозна бригада, където началник влака може да изпълнява някои задължения свързани с дейности, извършвани
от помощник-машиниста. Естествено това налага
предварително извършването на промени в нормативната уредба – Закон за железопътния транспорт, Наредби и Правилници свързани с движението на влаковете.
Като се има предвид, че за обслужване на настоящия график за движение на влаковете се предвижда броят на помощник-машинистите да е около 300, то следва, че при възприемане и пълно въвеждане на обслужване на локомотивите от едно
лице ще се реализират икономии от средства за
заплати и осигуровки в размер на 2 500 000 лв. годишно.

5. Изводи
Обобщавайки резултатите от анализа на експлоатационна дейност могат да се направят следните основни изводи:
• Експлоатационните поделения са разпределени неравномерно на територията на страната и е налице е припокриване на тяговите
рамена, обслужвани от отделните депа;
• Въведена е система на осигуряване на влаковете с локомотиви само по тяговите рамена, обслужвани от съответното депо, без това да е нормативно заложено и води до недобро уплътняване на Графика за оборота на
локомотивите;
• Налице е необосновано и неприлагано от
много години в международната практика
използване на помощник-машинисти в състава на локомотивните бригади;
• Графиците за оборота на локомотивите се
разработват принципно неправилно – по
същество това е механичен сбор от няколко
независимо разработени графици, без съгласуваност между тях. Това води до нарастване на престоите на локомотивите и неуплътняване на работното време на бригадите;
• Графиците за оборота на локомотивите и за
локомотивния персонал се изработват ръчно, което води до допускане на субективни
грешки;
• Организацията на работата по постъпване,
обслужване и приключване на работния ден
на локомотивните бригади следва да се оптимизира.

4.2. Промяна на мястото за явяване на работа
на локомотивните машинисти
Възприетата международна практика е локомотивните машинисти да се явяват на работа направо
на локомотива, който предварително е прикачен на
влака, извършени са му всички огледи и проби.
Машинистите да се явяват направо на гарата,
като там се намира медицинското лице за прегледа
и терминал за инструктаж. Всеки машинист получава предварително служебен цифров подпис и с
него удостоверява запознаването си с инструктажа.
По този начин, ако се добави и времето за отиване
до перона където е локомотива, времето за явяване
се намалява на максимум 15 минути.
4.3. Промяна в длъжностната характеристика
на машиниста, който е дежурен по депо –
„маневра депо”

Благодарности
Новата начин за явяване на работа на локомотивните машинисти налага към длъжностната характеристика на дежурния „маневра депо” се добавят допълнителни задължения:
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• да приеме локомотива в депото;
• да извърши предпътен оглед;
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Резюме:
Направен е анализ на основните икономически показатели на ремонтната дейност на локомотивите на Българските държавни железници - Пътнически превози (БДЖ-ПП) ЕООД. Определени са основните фактори, влияещи върху ефективността на локомотивния парк. Предложени са: единна методика за определяне на себестойността на ремонтната дейност; нови часови ставки; нови норми за планови ремонти; оптимизиран е персоналът, графикът на движение, броя и дейността на ремонтните предприятия и др. На тази база е определена ефективността от
предложените мерки, която води до намаляване на разходите на предприятието с повече от 7 000 000 лв. годишно

Ключови думи: локомотиви, ремонт, финанси, оптимизация.
1. ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
Настоящият анализ е направен въз основа на
предоставения бизнес-план на предприятието и
огромна икономическа и статистическа информация, предоставена от Възложителя. Отчетени са и
последните изменения, свързани с намаляване на
броя на влаковете.

Превоз на пътници
Средно пропът.
разстояние
Пътниккилометри
Приходи - нето
Нетна приходна
ставка
Средно списъчен
брой на персонала
Производителност
на 1 лице от персонала
Брой влакове в
денонощие

хп

% изменение
2011/2010 г.

31 500

4,64%

км
млн
х лв

69,75
69,14
2 099,8 2 178,00
83 290
82 057

-0,87%
3,72%
-1,48%

лв

0,03967

0,03768

-5.02%

4 786

5 994

25,24%

хилпкм/
1 лице

439

363

-17,31%

бр./ден

556

573

3,0%

брой

30 101,8

Бизнес
план 2011 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
за 20011 г.

Оперативен
отчет 2010 г.

Мярка

Таблица 1.
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В таблица 1 са дадени основните параметри от
бизнес-плана.
Някои допълнителни показатели, имащи отношение към пазарния дял в транспортните услуги, са
дадени в таблица 2.
Таблица 2.
№ ПОКАЗАТЕЛИ за 20011 г.
1 Средна заетост на местата
- за бързи влакове
- за пътн. влакове
2 Средна маршрутна скорост
- за бързи влакове
- за пътн. влакове
Средна брутна работна
3 заплата

Мярка
%
%
%
км/ч
км/ч
км/ч
лв.

Стойност
33
40
27
47,81
57,65
43,00
719

Интерес за по-нататъшните анализи представляват данните за структурата на разходите в БДЖ
- ПП ЕООД. За 2011 г. те са представени в таблица 3 и на фигура 1.
Анализът на данните показва, че най-големи са
разходите за наем на локомотиви и вагони
(29,6%), за възнаграждения и осигуровки (24,2%)
и инфраструктурни такси (13,9%). Именно сред
тях трябва да се търсят механизми и лостове за
подобряване на финансовото състояние на дружеството.

Таблица 3. Структура на разходите в БДЖ - ПП.
ОтносиРазходи по икономически елементи за
Стойност, телен дял
2011 г.
х.лв.
(%)
инфраструктурни такси
33 645
13,9
наем на вагони
9 050
3,7
наем на локомотиви
62 833
25,9
възнаграждения
46 540
19,2
социални разходи
12 176
5,0
материали, горива,
енергия
25 488
10,5
други разходи (километрично, командировки, условия на труд)
7 590
3,1
външни услуги
22 454
9,2
амортизации
22 970
9,5
100,0
242 746
Общо

След протичащото преструктуриране на Холдинг БДЖ ЕАД и обособяване на самостоятелните
дружества БДЖ-ПП ЕООД и БДЖ-ТП ЕООД разходите за наем на локомотиви и вагони на практика ще станат равни на нула. За сметка на това
ще нараснат разходите за:
- Външни услуги;
- Амортизации;
- Ремонт и поддръжка на возилата;
- Работни заплати и осигуровки – причината
е, че част от ремонтния и експлоатационния
персонал на холдинга премина към състава
на двете дружества.

Фиг. 1. Структура на разходите в БДЖ - ПП ЕООД за 2011 г
По-долу посочените структурни елементи на
разходната част на БДЖ-ПП ЕООД ще бъдат анализирани, с цел да се препоръчат мерки за тяхното намаляване.
1.1. Разходи за външни услуги
Върху тези разходи на практика предприятието
не може да влияе. Те зависят изцяло от пазарните
условия. Следователно се очаква да се запазят на
нивото, на което са в момента, с тенденция за
бавно нарастване – в рамките на 1-3% на годишна
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база. Причината за това е съществуващата финансова и икономическа криза.
Въз основа на направения кратък анализ, единствената ефективна мярка, която може да се препоръча е: БДЖ-ПП ЕООД да усвои част от дейностите, извършвани като външни услуги. Това
следва да стане само за онези от тях, за които са
налице следните условия:
- Предприятието да разполага с необходимото технологично оборудване;
- Предприятието да разполага с необходимия персонал;

- Усвояването на дейностите да стане за
сметка на интензификация на труда, а не
чрез увеличаване на персонала.
По експертна оценка на работния екип около
20-25% от външните услуги могат да се усвоят от
наличния персонал. Това ще доведе до:
- Намаляване на разходите за външни услуги
с около 1,8 – 2,3 млн. лв. годишно;
- Запазване на част от високо квалифицираните специалисти;
- Повишаване на производителността на труда на персонала.
1.2. Разходи за амортизации
Разходите за амортизации зависят от стойността на придобиване на основните средства и от
срока за експлоатация на активите. С придобиване на собствеността върху локомотивите и вагоните, тези разходи рязко ще нараснат. За ограничаването им е необходимо:
- Да се извърши обективна оценка на активите при заприходяването им;
- Да се оцени правилно остатъчният срок
за експлоатация;
- Да се заприходят единствено тези возила,
които са необходими за извършване на
транспортната услуга.
Особено внимание следва да се обърне на третата мярка. Причината за това е, че в момента
част от ръководните кадри на БДЖ-ПП ЕООД
реагират емоционално, а не икономически при
преразпределението на локомотивния парк на
холдинга, което може да доведе до заприходяване
на излишен брой локомотиви.

(ПР) до момента, до който е икономически изгодно. След това трябва да бъдат бракувани.
Таблица 4. Норми за извършване на ПР
ТПС
серия
42оо
и
43оо

44оо
и
45оо

46оо
200
32оо
и
33оо

61оо
р.д.

07оо

52оо
р.д.

1.3. Разходи за ремонт и поддръжка
В общия случай тези разходи зависят от:
- Нормата в човеко-часове (ч.ч.) за извършване на даден вид ремонт;
- Стойността на 1 ч.ч.;
- Разходите за резервни части, външни услуги и материали.

55оо
р.д.

НОРМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНОВИ
РЕМОНТИ
Нормите за извършване на плановите ремонти
(ПР) са дадени в таблица 4. В нея са отразени
единствено нормите за видовете ремонти, които
има смисъл да се извършват, отчитайки реалното
техническо състояние на локомотивите от различните серии. Например за серии 42оо, 43оо,
32оо, 33оо, 52оо, 55оо и 81оо не е целесъобразно
извършването на средни (СР) и капитални (КР)
ремонти. Те следва да бъдат поддържани чрез
технически прегледи (ТП), малки и големи периодични ремонти (МПР и ГПР) и подемни ремонти

81оо
р.д.

31

75оо
и
77оо

10оо

30оо
и
31оо

Вид на
ремонта
ТП
МПР
ГПР
ПР
ТП
МПР
ГПР
ПР
СР
КР
ТП
МПР
ГПР
ПР
ТП
МПР
ГПР
ПР
ТП
МПР
ГПР
ПР
ТП
МПР
ПР
СР
КР
ТП1
ТП2
МПР
ПР
ТП1
ТП2
МПР
ПР
ТП1
ТП2
МПР
ПР
КР
ТП1
ТП2
МПР
ПР
IS 200
IS 510
IS 520
IS 530
IS 540
IS 550
V1
І1
І2
І3
І4

Цикличност на реНорма в
монта в км или раб.
ч.ч.
дни
15000
108.50
75000
184.50
225000
1749.00
450000
2791.00
15000
108.50
75000
184.50
225000
1749.00
450000
1749.00
900000
5070.00
1800000
7682.00
25000
178.20
100000
221.50
200000
407.10
800000
3787.50
10000
202.00
50000
306.00
150000
3264.00
300000
6748.70
30
92.50
150
144.50
450
1144.50
1350
1771.50
10000
200.98
50000
419.88
200000
5377.58
600000
7958.00
1200000
7958.00
30
61.75
60
90.91
120
215.91
600
1613.30
30
82.99
60
103.91
120
291.61
960
1569.91
7000
94.56
14000
120.66
42000
323.65
125000
2075.00
250000
5930.00
30
65.40
60
72.40
210
157.00
840
971.60
12500
8.00
25000
14.00
50000
21.00
75000
32.00
150000
36.00
300000
48.00
12500
8.00
37500
18.00
75000
32.00
150000
36.00
300000
48.00

Предоставената счетоводна информация от депа (райони) София, Горна Оряховица, Пловдив и
Септември показва, че крайната себестойност на 1
ч.ч. ремонтна дейност се формира от следните
компоненти:
- Пряк труд;
- Спомагателен труд;
- Допълнителен труд;
- Осигуровки;
- Непреки разходи.
Данните, приведени към 1 ч.ч. са представени
в таблица 5.

Анализът на данните от таблица 4 и предоставените нормативни документи показва, че нормите са разработени преди повече от 25-30 години.
Те не отразяват:
- Променените условия на труд;
- Повишената производителност на труда;
- Натрупаният дългогодишен опит на ремонтния персонал;
- Повишената квалификация на персонала и
др.
Всичко това дава основание да се направи преосмисляне на нормите, което е направено в т. 2.
СТОЙНОСТ НА 1 ч. ч. РЕМОНТНА
ДЕЙНОСТ
Таблица 5. Себестойност на 1 ч.ч. ремонтна дейност
Район

Осн.
труд
лв.
к1

София

2,94

Г.О.

3,00

Спом. труд
%
к2
20 от
к1
16 от
к1+к5

лв.
к3
0,60
0,71

Труд
общо

Доп. труд
%
к4
65 от
к1
48 от
к1

лв.
к5

лв.
к6

1,91

5,45

1,44

5,15

Пловдив

Не са предоставени данни

5,73

Септември

Не са предоставени данни

4,86

Анализът на данните от табл.5 позволява да се
направят следните по важни констатации:
А) Себестойността на основния труд (колона
к1) е различна за различните поделения. Подобна
практика е недопустима за едно предприятие
и може да доведе до демотивация на персонала.
Б) Липсва единна методика за определяне на
себестойността на 1 ч.ч. труд (к11). Разликата
между най-ниската и най-високата стойности е
2,08 лв. (18,4%) и то в рамките на един обединен
район. Това може да доведе до неправилно формиране на себестойността или до злоупотреби
с цел – повишаване на работните заплати на
персонала.
В) Спомагателният труд (к2 и к3) се определя
като различен процент от:
- основния труд - 20% от к1 за район София;
- основния и допълнителен труд – 16% от
к1+к5 за район Горна Оряховица.
Г) Допълнителният труд се определя като различен процент от основния:
- 65% за район София;
- 48% за район Горна Оряховица.
Д) Непроизводствените разходи се определят
като различен процент от различни бази:
- 129% от к6 – за район София;
32

лв.
к8

%
к9

лв.
к10

Себест.
труд
лв.
к11

6,26

34 от к1

1,00

12,11

4,97

30 от к1
+к3+к5

1,55

11,67

5,69

34 от к6

1,95

13,36

5,54

18,1 от
к6

0,88

11,28

Непреки разх.
%
к7
129 от
к6
112 от
к1+к3
99,23 от
к6
114 от
к6

Осигуровки

- 112% от к1+к3 – за район Горна Оряховица;
- 99,23% от к6 – за район Пловдив;
- 114% от к6 – за депо Септември.
Е) Планирането и отчитането на средствата за
осигуровки става чрез различен процент от различни бази:
- 34% от к1 – за район София;
- 30% от к1+к3+к5 – за район Горна Оряховица;
- 34% от к6 – за район Пловдив;
- 18,1% от к6 – за депо Септември.
Ж) Часовата ставка за основен труд (к1 – около
3 лв.) и себестойността на 1 ч.ч. труд (к11 – средно 12,38 лв.) са изключително ниски. Като пример може да се посочи, че 1 ч.ч. във:
- фирмен сервиз за автомобили среден клас е
50 лв./ч.ч. без ДДС;
- ниско качествен автомобилен сервиз (където най-често не се плащат данъци и осигуровки) е 20 лв./ч.ч.
Ниските ставки за основен труд (к1) и липсата на
единна методика за определяне на себестойността
(к11) принуждава ръководствата на районите да
„прилагат” свои подходи за повишаване на себес-

тойността на труда и за запазване на числеността
на персонала. Такива са:
- Включване на спомагателен труд с различен
процент и от различна база при формиране
на крайната себестойност – следва да се
има предвид, че спомагателния труд като човеко-часове е заложен в нормите за
планов ремонт и не следва да се отчита;
- Включване на допълнителен труд с различен процент и от различна база при формиране на крайната себестойност – следва да
се има предвид, че допълнителният труд
като човеко-часове е обект на допълнително договаряне, отчитане и заплащане
при извършване на планови ремонти;
- Неправилно се използват различни ставки и
бази за социално осигуряване, които не отговарят на законно установените норми.
РАЗХОДИ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И
МАТЕРИАЛИ
Разходите за резервни части и материали зависят от вида на ремонта и техническото състояние
на ТПС. С цел да се получи достатъчно обективна
представа за тях е обработена голямо количество
информация, предоставена от райони София, Г.
Оряховица и Пловдив. Обработката е направена
по серии и по видове ремонт. Отнесена е към 1
ч.ч. планов ремонт. Поради малката разлика на
стойностите за различните видове ремонти и някои серии, данните са обединени там където това
е възможно. Резултатите от изчисленията са дадени в таблица 6.
Таблица 6. Стойност на разходите за материали,
части и външни услуги отнесени към 1 ч.ч.
Средна стойност на разходите за материали, части и
външни услуги отнесени към
Серия ТПС
1 ч.ч.
лв./ч.ч.
07оо
8,24
10оо
54,40
30оо и 31оо
54,40
32оо и 33оо
7,66
42оо и 43оо
2,70
44оо и 45оо
7,28
46200
7,33
Анализът на данните от таблица 6 показва че:
- Най-ниска е стойността на разходите за
материали, части и външни услуги отнесени към 1 ч.ч. при ремонта на локомотиви серии 42оо и 43оо. Това е логично,
тъй като те са оставени на доизживява33

не и предприятието влага минимални
средства за тяхната поддръжка;
- Най-високи са разходите за серии 10оо,
30оо и 31оо. Причината е, че нормите в
ч.ч. за плановите ремонти при тях са няколко пъти по-ниски в сравнение с останалите серии;
- Прогнозите за тези разходи са да се запазят на това ниво с тенденция за минимално (1-2% годишно) нарастване.
- При корекция на нормите за ремонт, е
необходимо да се коригират и относителните стойности на тези разходи.
Обобщавайки резултатите, данните и анализите по точки 1 могат да се направят следните:
ИЗВОДИ ОТНОСНО РАЗХОДИТЕ ЗА
РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА:
1. Необходимо е да се коригират нормите за
извършване на планови ремонти.
2. Ръководството на БДЖ-ПП ЕООД следва да
разпореди разработване на единна методика за
определяне на себестойността на труда при ремонт като се избегнат посочените по-горе слабости.
3. Необходимо е да се повиши себестойността
на 1 ч.ч. труд при ремонт.
2. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ
РЕМОНТИ
По правило нормирането на труда изисква изключително внимателен подход. То е свързано
със създаване на методика, хронометриране на
времето за изпълнение на различните операции,
правилен подбор на обектите за работа и специалистите, извършващи дейностите, обработка на
резултатите и отчитане на редица други фактори.
Това е причината те рядко да се променят. Почесто се променят часовите ставки, с което се
компенсира заплащането на персонала и печалбата. Причините за подобен подход са, че при неправилно определяне на нормите е възможно да се
демотивира персонала:
- както при намалени стойности – те правят
невъзможно нормалното изпълнение на
възложения обем работа;
- така и при увеличени стойности – нарушава
се нормалният трудов ритъм и уплътняването на работното време.
И двете явления са крайно нежелателни, тъй
като водят до сериозни загуби на работодателя.
Тези факти са познати от теорията и практиката.
Затова препоръките са промяната на нормите за
труд да се прави много внимателно.

Отчитайки факта, че у нас от десетилетия не са
правени изследвания за корекция на нормите,
авторите могат да препоръчат определено намаляване. Причините за това са:
- собствени наблюдения относно уплътняване на работното време в железопътните
предприятия;
- проведените многократни разговори с изпълнителски персонал;
- изразеното индивидуално мнение на част от
ръководните кадри от депата;
- данните от водещите ремонтни предприятия
в Европа;
- нормативите на последните единици ТПС,
въведени в експлоатация в БДЖ.
Сериозно влияние при корекцията оказаха реалното техническо състояние на подвижния състав и дългия срок на експлоатация. Тези фактори
категорично оказват отрицателно влияние на идеята за намаляване на нормите.
Направените анализи на отчетите за вложения
труд в депата показва, че за да се защити определен щат и ниво на заплащането му се използват
някои математически и счетоводни прийоми.
Така например за определяне на труда при планови ремонти се завишават човеко-часовете със
определен процент за спомагателен труд (в конкретните случаи 16% или 20% от различни бази).
Това на практика е неправилно, тъй като в нормата за даден вид ремонт е включен и спомагателния труд. Аналогично е положението и с включването на 48% или 65% надвишение за отчитане
на допълнително вложен труд. Последният не

трябва да участва при формиране на себестойността на вложения труд, тъй като обемът от работа и стойността в пари се договарят между ремонтното предприятие и собственика и се заплащат допълнително. Неговото отчитане е целесъобразно при планиране на необходимите финансови средства при разработване на бюджета на
поделението (и предприятието като цяло), но не и
при определяне на себестойността на труда за
планов ремонт.
На базата на тези факти следва, че нормите в
крайна сметка се завишават с 72%-85%.
Промяната на нормите за планови ремонти
не могат и не трябва да се извършват без корекция на часовата ставка и корекция и въвеждане на единна методика за определяне на
себестойността на труда и на ремонта.
Обобщавайки горното авторите предлагат:
- единна методика за определяне на себестойността на труда за всички поделения;
- корекция на часовата ставка;
- корекция на нормите за планов ремонт.
2.1. Единна методика за определяне на себестойността на труда
Предлаганата Единна методика за определяне
на себестойността на труда е базирана на използваната в депо Г. Оряховица, като са премахнати
спомагателните и допълнителните разходи. Тя е
представена в табличен вид в таблица 7.

Труд
в лв.

Осигуровки
в лв.

Основни производствени разходи

Непреки разходи

Себестойност /лв./
за 1 ремонт без
материали

k2

k3

k4

k5

k6
Задават се
непреките
разходи като
% от к5

k7

Задава се норЗадава се
мата за планов единна часова к3=к1*к2
ремонт
ставка
Забележки:

к4=к3*30%

к5=к3+к4

к7=к5+к6

Себестойност /лв./
за 1 ремонт

Часова ставка
в лв.

k1

Материали за 1 бр.
Ремонт в лв.

Норма на труд за
планов ремонт
ч/ч

Таблица 7. Методика за определяне на себестойността на труда

k8
k9
Задава се стойността на матек9=к7+к8
риалите за 1
планов ремонт

1. Непреките разходи (к6) се задават централизирано от БДЖ-ПП ЕООД като усреднена стойност с цел да се
стимулират депата, постигнали по-ниски стойности.
2. Стойността на материалите (к8) се задават централизирано от БДЖ-ПП ЕООД като усреднена стойност
с цел да се стимулират депата, постигнали по-ниски стойности. В случай на по-големи отклонения, завишените стойности се доказват.

2.2. Предложение за корекция на часовата ставка
Предложението за корекция на часовата ставка
е направено така, че крайната себестойност на
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труда (к7 от табл. 7) да е равна на средната себестойност на труда в момента според табл. 5.

След направени изчисления се предлага часовата ставка да е:
к2=5,00 лв.
2.3. Предложение за корекция на нормите за планови ремонти
Отчитайки съображенията изложени по-горе,
авторите предлагат плавно намаляване на нормите с 10%. Единствено непроменени остават нормите на новите ДМ и ЕМВ. Предложението е
представено в табл. 8.
Таблица 8. Предложение за корекция на нормите
за планови ремонти
ТПС серия

42оо
и
43оо

44оо
и
45оо

46200

32оо
и
33оо

Вид на
ремонта

Цикличност на
ремонта в км или
раб. дни

ТП
МПР
ГПР
ПР
ТП
МПР
ГПР
ПР
СР
КР
ТП
МПР
ГПР
ПР
КР
ТП
МПР
ГПР
ПР

Норма в
ч.ч.

15000
75000
225000
450000
15000
75000
225000
450000
900000
1800000
25000
100000
200000
800000
3200000
10000
50000
150000
300000

ТПС серия

61оо
р.д.

07оо

52оо
р.д.

55оо
р.д.

97.00
166.00
1574.00
2511.00
97.00
166.00
1574.00
1574.00
4563.00
6913.00
160.00
199.00
366.00
3408.00
23271.00
181.00
275.00
2937.00
6073.00

75оо
и
77оо

81оо
р.д.

Вид на
ремонта

Цикличност на
ремонта в км или
раб. дни

Норма в
ч.ч.

ТП
МПР
ГПР
ПР
ТП
МПР
ПР
СР
КР
ТП1
ТП2
МПР
ПР
ТП1
ТП2
МПР
ПР

30
150
450
1350
10000
50000
200000
600000
1200000
30
60
120
600
30
60
120
960

83.00
130.00
1030.00
1594.00
180.00
377.00
4839.00
7162.00
7162.00
55,00
81,00
194,00
1451,00
74.00
93.00
262.00
1412.00

ТП1
ТП2
МПР
ПР
КР
ТП1
ТП2
МПР
ПР

7000
14000
42000
125000
250000
30
60
210
840

85.00
108.00
291.00
1867.00
5337.00
58.00
65.00
141.00
874.00

1.4. Ефективност на направеното комплексно
предложение
Ефектът от направеното комплексно предложение за промяна на методиката за определяне на
себестойността на труда, увеличаването на часовата ставка от 3,00 лв. на 5,00 лв. и намаляване на
нормите за планови ремонти може да се оцени
чрез данните от таблица 9. Те са получени на базата на реалните данни от депо Горна Оряховица.

Осигуровки

Основни производствени разходи

Непреки разходи

Себестойност /лв./
за 1 ч.ч. без материали

Таблица 9. Ефект от направеното предложение

1.55
1.50
-3%

6.70
6.50
-3%

4.97
5.60
+13%

11.67
12.10
+4%

Спомагателен
труд

Допълн. труд

4.44
5.00
+13%

Пряк труд от
наряди

1
3.00
1
5.00
Изменение +67%

Труд

Часова ставка

Труд план ч/ч

В това число

3.00

0.71

1.44

ОБЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ТРУДА С ОТЧИТАНЕ НАМАЛЯВАНЕТО БРОЯ
НА РАБОТНИЦИТЕ:
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-6,7%

Анализът на данните от таблица 8 позволява да
се направят следните изводи относно положителния ефект след въвеждане на предложените мерки:
- часовата ставка е увеличена с 67%;
- стойността на вложения труд нараства с
13%;
- разходите за осигуровки намаляват с 3%;
- основните производствени разходи намаляват с 3%;
- непреките разходи нарастват с 13%;
- себестойността за 1 ч.ч. труд нараства с 4%;
- общото намаление на себестойността на ремонтите с отчитане на намаляването на
броя на работниците, необходими за извършване на дейността е 6,7%, което възлиза на около 400 000 лв. годишно.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщавайки резултатите от цялостната работа могат да се направят следните по-важни изводи:
1. Направен е анализ на някои финансови показатели, като е установено, че:
- След преструктурирането на Холдинг БДЖ
върху нарастването на разходите на БДЖПП ЕООД най-съществено влияние оказват
външните услуги, амортизациите и ремонтната дейност. За да се ограничат тези разходи е необходимо (и е възможно):
- Да се поемат 20-25% от дейностите, извършвани като външни услуги – това ще
доведе до намаляване на разходите с
1 800 000 – 2 300 000 лв./годишно;
- Да се заприходят като активи минимално
необходимият брой единици ТПС;
- Да се оптимизира ремонтната дейност.
- Нормите за извършване на планови ремонти
следва да се актуализират;
- Часовата ставка за ремонт следва да се повиши;
- Липсва единна методика за отчитане на ремонтната дейност в депата;
- В използваните от ремонтните поделения
„собствени” методики:
- Неправилно се използват включват разходи за спомагателен и допълнителен
труд;
- Използват се различни по стойност коефициенти (%) за отчитане на спомагателния и допълнителния труд, както и за
непроизводствените разходи;
- Неправилно процентът за осигуряване
варира от 18 до 34%.
- Определени са разходите за материали, резервни части и външни услуги в лева, отнесени към 1 ч.ч. от плановия ремонт за всяка
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серия ТПС. Това ще доведе до по-добро
планиране на необходимите средства.
2. Актуализирани са нормите за труд на плановите ремонти. За целта:
- Предложена е единна методика за определяне на себестойността на труда за всички
ремонтни предприятия;
- Предложена е корекция на часовата ставка
от 3.00 ма 5.00 лв.;
- Коригирани са нормите на труд при планови ремонти като са намалени с 10% и стойностите са закръглени към цяло число;
- Оценена е ефективността от направените
промени с реални данни от депо Г. Оряховица. Резултатите показват, че:
- Часовата ставка нараства с 67%;
- Себестойността на 1 ч.ч. труд (а следователно и заплатата) нараства с 4%;
- Общата себестойност за извършваните
планови ремонти намалява с 6.7% за
сметка на намаления персонал.
- Общата ефективност от въвеждане на
направените предложения, отнесени към
БДЖ-ПП ЕАД е в размер на 400 000
лв./годишно.
3. Направена е прогноза на стойностите на
плановите ремонти, извършвани в ремонтни
предприятия на БДЖ-ПП ЕАД. При изчисленията
са заложени новите параметри на часова ставка и норми за ремонт. Получените стойности са
ориентировъчни, но могат да послужат за финансово планиране при съставяне на бизнес-плана на
предприятието.
4. Определен е оптималният инвентарен парк
от ТПС, необходим за гарантиране на настоящия
График. Той включва общо 188 единици ТПС, от
които 160 в експлоатация, 7 броя в планов ремонт, 8 броя в ремонт по необходимост и 13 броя
в резерв. Препоръчва се останалите 80 локомотива, числящи се към момента на БДЖ-ПП ЕАД, да
бъдат продадени, приведени в изолация или бракувани. Така ще се намалят разходите за амортизации с около 560 000 лв./годишно.
5. Определен е основният ремонтен персонал
на бъдещото локомотиво-ремонтно предприятие.
При условие, че се ремонтират единствено локомотиви на БДЖ-ПП ЕАД, той следва да бъде 251
души. Допълнително да определени необходимите бройки персонал от групите: спомагателни
работници; инженерен и административен; и помощен. Намаляването на основния персонал в
сравнение с този към настоящия момент (447 души) е 196 души. Това ще доведе до намаляване на
разходите за заплати и осигуровки с около
1 700 000 лв./годишно.
6. Оптимизирана е структурата и броя на екипировъчните пунктове. В резултат на това се
предлага закриване на съществуващите пунктове

в Мездра, Перник, Брусарци, Самуил, Добрич,
Карлово и Банско. Разкрива се нов екипировъчен
пункт в Бургас, в случай че не се постигнат взаимно-приемливи условия с БДЖ-ТП ЕООД за
съвместно ползване на техния.
7. Предложена е принципно нова технология
за разработване на Графиците за оборота на локомотивите. Това следва да става централизирано,
а не да се изпълнява на ниво локомотивно депо.
Чрез прилагане на централизираната технология
се постига уплътняване на работата на локомотивите и съкращаване на парка с около 20%.
8. Направени са ефективни мерки за по-добро
използване на локомотивния персонал. Поважните от тях са:
- Премахване на длъжността помощникмашинист. Ползите за БДЖ-ПП ЕООД се
изразяват в това че се намалява общата численост на персонала с около 300 души. Това
ще доведе до намаляване на разходите за
заплати и осигуровки с около 2 500 000
лв./годишно.
- Предлага се нова технология за реално отчитане на работното време на локомотивните бригади в процеса явяване на работапътуване-предаване на локомотива. Чрез
нея паразитните времена, наречени „пътуване без служба” се свеждат до минимум.
9. Общата ефективност от пълното внедряване на
предложените мерки за оптимизиране на експлоатационната и ремонтната дейности на локомотивите от парка на БДЖ-ПП ЕООД се оценява на
повече от 7 160 000 лв./годишно.
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THE MAIN ECONOMICAL INDEXES ANALYSES OF THE LOCOMOTIVE
MAINTENANCE IN BULGARIAN STATE RAILWAYS PASSENGER
TRANSPORTATION
Abstract:
The main economic parameters of the locomotive maintenance were analyzed in the paper. Basic factors which
have impact on the locomotive fleet efficiency were defined. A united methods for calculating maintain costs and
new limits for the regular maintenances are offered in this paper.
Key words: locomotives, maintenance, financials, optimization.
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Резюме: Композитните материали с използване на въглеродни нанотръбички и наноглини обещават
значителни подобрения на якостните и други важни свойства на изработените от тях детайли. В доклада е направен преглед на реалните възможности, ползи и проблеми при употребата им в безпилотни летателни апарати (БЛА) от различни класове. Анализирано е конкретното им приложение в основни
конструктивни елементи.
Abstract: Composite materials using carbon nanotubes and nanoglini promise significant improvements in
strength and other important properties of parts made from them. The report provides an overview of real opportunities, benefits and problems in using them in different classes of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). Has analyzed their specific application in basic structural elements
Ключови думи: нанокомпозити, БЛА
Keywords: nanocomposites, UAV

ІІ поколение – наноелементите се използват за
добавяне на допълнителна функционалност към
структурните материали. За разлика от І поколение
те не са равномерно разпръснати в матрицата, а са
структурирани така, че ползата от тяхното прилагане да е по-голяма.
ІІІ поколение - „истински нанокомпозити”
създадени с прецизно организиране на елементите
на нанониво, като по този начин максимално се
използват техните свойства.
Напредъкът в нанотехнологиите създава и нови материали с изключително ниска плътност и
отлични механични качества като аерографитът и
х-аерогеловете.
Нанопокрития имат качествата да се самопочистват. Те също биха могли да бъдат много полезни за
конструкцията на БЛА.
Целта на настоящото изследване е да се направи обзор и сравнителен анализ на ползите от
прилагането на различните видове наноматериали
в конструкцията на БЛА.

1. Въведение
Нанотехнологията включва използването и
манипулирането на материали, имащи размери 11000 nm. Като резултат се получават продукти,
притежаващи нови полезни свойства.
Конвенционалните усилени с влакна и пълнители композитни материали изискват компромиси
при търсенето на определени механични и физически свойства, цена и технологичност. Подобряването на някое качество обикновено влошава
други. Нанокомпозитите позволяват да се постигне
комбинация от свойства, чрез която да се избегнат
традиционните ограничения. Ключът към това е
голямото отношение на площта на наночастиците
към техния обем. С увеличаването на повърхността им, броят на атомите влизащи непосредствено
във връзка с молекулите на матрицата нараства
експоненциално. По този начин, с добавянето на
малки количества наночастици съществено се
променят качествата на композитните материали.
Нанокомпозитите могат да бъдат с полимерна,
метална и керамична матрици.
Те условно се разделят на три поколения:
І поколение - наночастиците се използват вместо
традиционните минерални пълнители в пластмасите и смолите. Основното натоварване при тях се
поема от усилващи влакна – въглеродни, стъклени
или други.

2.Наночастици използвани в полимерните
композити
2.1Наноглини
Най-използваният вид е монтморилонит – слоест
алумосиликат, съставка на бентонита. Той може да
бъде деламиниран на пластинки с дебелина 1 nm и
напречни размери до 150 nm, осигуряващи отно38

сителна повърхност до 750 m2/g . Добавка от 2-3%
наноглина замества 20-30 % традиционни пълнители в пластмасите като талка. Основните преимущества от прилагането на наноглините са:
Повишена якост и коравина
Намалена пропускливост към газове и течности
Повишена термична устойчивост и пожароустойчивост
Химическа устойчивост
По-добро качество на повърхността
Подобряване на оптичните свойства
Оптималното количество на добавката от наноглина, която осигурява подобряване на якостните и функционалните свойства, без сериозно намаляване на жилавостта е 2-3 тегловни процента.
3% добавка от наноглина към епоксидна смола
води до увеличение на модула на огъване с 24% ,
якостта на огъване намалява с 8%, ударната якост
намалява с 45%, а удължението при скъсване се
увеличава с 60%. [ 7]
Основно влияние върху механичните характеристики оказва пълното ексфолиране и равномерното разпръскване на пластинките в смолата.
За целта те се функционализират с органични съединения.
Наноглините са най-подходящи за модифициране на термопласти. В композитните конструкции
могат да се използват за покрития и гелкоутове с
ниска пропускливост и подобрена термоустойчивост и пожароустойчивост.
2.2 Въглеродни нанотръбички
ВНТ са най-здравите известни до момента
въглеродни влакна. Забележителните им механични характеристики(Табл. 1) пораждат големи надежди за създаването на материали с изключителни качества. Провеждат се многобройни изследвания за създаването на композитни материали с
ВНТ както с полимерна, така и с метална матрица.
Като конструкционни материали за момента се
използват за усилване на полимерни смоли в състава на комбинирани композити със стъклени или
въглеродни влакна. Добавката на ВНТ едновременно повишава коравината и жилавостта. Значително се подобрява междуслойната якост. Подобрява се топлоустойчивостта, пожароустойчивостта
и намалява пропускливостта на смолите. Електрическите свойства на ВНТ позволяват да се вгради
допълнителна функционалност за осигуряване на
гръмозащита и електромагнитно екраниране. Оптималното количество на добавката от ВНТ към
епоксидна смола е 0,5 – 1 тегловен процент. Обикновено това надвишава перколационният праг и
осигурява необходимата електропроводимост за
получаване на електростатична и гръмозащита.

Таблица 1
Материал

Модул
на Юнг
(TРa)

Якост
на опън
(GPa)

Едностенни ВНТ
Многостенни ВНТ
Въглеродни влакна
Кевлар
Неръждаема стомана

1-5
0,2-0,9
0,2-0,5
0,06-0,18
0,18-0,21

13-63
11-150
4-6
3,6-3,8
0,4-1,5

Макс.
удължение при
скъсване( %)

16
1-2
2
15-20

Надхвърлянето му обикновено води до влошаване
на якостта, поради влошаването на връзката между
смолата и нанотръбичките. Хартията и влакната
от ВНТ имат значително по-ниски якостни характеристики от въглеродните влакна, което се дължи
на факта, че връзката между отделните тръбички
се дължи на Ван дер Ваалсовите сили. Импрегнирането с полимерни смоли не дава значително повишение на якостта. Основното приложение засега
е свързано с електрическите им свойства.
Проблемите при прилагането на ВНТ като
съставка на композитни материали са свързани със
склонността им към агрегатиране и лоша адхезия
към полимерите. За преодоляването им ВНТ се
функционализират с органични съединения. Има
разработена технология за израстване на ВНТ директно върху стъклен плат.
2.3.Графени
Графените представляват въглеродни пластинки с дебелина един атом. Могат да се разглеждат като развити ВНТ. Изследванията в последно
време за приложението им като съставка на нанокомпозити показват, че те са много перспективни.
Механичните им качества са аналогични на ВНТ.
Електропроводимостта им е по-висока. А удвоената площ влизаща в контакт с полимерната матрица
в сравнение с тръбичките им осигурява редица
преимущества:
- по-лесно и по равномерно смесване с матрицата;
- по-малко необходимо количество – оптималният
тегловен процент на добавката е 0,125;
- по-нисък перколационен праг на електропроводимостта.
Цената на индустриалното им добиване е по-ниска
от тази на ВНТ. Обикновено се предлага графенов
оксид, който не електропроводим, но по-добре се
смесва с полимерите. За получаване на електропроводими нанокомпозити се използва редуциран
графенов оксид. Графеновите пластинки с индустриално качество обикновено са с дебелина 3-4 слоя
и специфична повърхност 300-1500 m2/g.
2.4 Сравнение на композитите с различни наночастици
Публикуваните данни за свойствата на нанокомпозитите се различават значително. В таблица
2 са дадени усреднени стойности за ефекта на нанодобавките върху механичните характеристики
на епоксидна смола.
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Таблица 2
ВИД НАНОЧАСТИЦИ

НАНОГЛИНИ

ВНТ

ГРАФЕН

СПЕЦИФИЧНА ПОВЪРХНОСТ, m2/g

300-700

500-1000

700-2000

ОПТИМАЛЕН ТЕГЛОВЕН % НАПЪЛВАНЕ

3

0,5

0,125

% УВЕЛИЧЕНИЕ НА
МОДУЛА НА ЮНГ

20

30

50

-8

15

45

60

43

65

% УВЕЛИЧЕНИЕ НА
ЯКОСТТА НА ОГЪВАНЕ
% УВЕЛИЧЕНИЕ НА
ЖИЛАВОСТТА

3.Аерогелове
Аерогеловете са синтетични порести материали получени чрез заместване на течността в гел с
газ в резултат на суперкритично изсушаване. Те
притежават изключително ниска плътност(до
1 mg/cm3)и топлопроводност. Размерът на порите
им е 10-50 nm., а специфичната повърхност 400–
1,000 m2/g. Основните видове са силициеви, органични и метални. Чрез пиролиза на органичен резорцинол-формалдехиден аерогел се получава въглероден аерогел, който може да бъде електропроводим.
Аерогеловете притежават висока якост, но са
изключително крехки. За получаване на приемливи качества за практическо приложение с тях се
импрегнират влакнести материали – стъклени или
въглеродни платове. Използват се за топло и звукоизолация.
Нов и перспективен начин за преодоляване на
крехкостта и увеличаване на трайността на аерогеловете, като се запазват положителните им свойства е омрежванто им с полимерни смоли - PS, PI,
изоцианати и епоксиди. Получените материали са
известни като Х-аерогелове. Те могат да намерят
приложение като конструкционни материали, както самостоятелно, така и в трислойни конструкции. Специфичните им механични качества са
сравними с тези на въглеродните композити.
Материал рекордьор по ниска плътност 0,2 mg/cm3 е аерографитът. Представлява пространствена мрежа от тръбички стъкловиден въглерод. Аерографитът притежава отлични механични
качества, електропроводимост и е суперхидрофобен. Получава се чрез отлагане на въглерод от газова фаза върху матрица от цинков оксид, която в
последствие се отстранява чрез редуциране с водород.

Характерни особености на прилагането на нанодобавките към полимерните композити:
-съществува праг до който механичните характеристики се подобряват. При надвишаването
му, с изключение на модула на Юнг, качествата се
понижават, което се обяснява с влошаването на
разпределението и връзката на нанопълнителите с
полимерната матрица. Този праг е толкова понисък, колкото е по-голяма специфичната повърхност на наночастиците.
- по-голям ефект се получава при пластмасите, които имат по-ниски механични свойства без
пълнителите.
По-малко публикувани данни има за изменението на якостните характеристики на комбинирани композитни материали. В таблица 3 е дадено
сравнение на публикувани данни за ефекта на нанодобавки към комбиниран композитен материал
епоксидна смола -въглеродни влакна[3],[7].
Таблица 3
ВИД НАНОЧАСТИЦИ
ТЕГЛОВЕН % НАПЪЛВАНЕ
% УВЕЛИЧЕНИЕ НА МОДУЛА
НА ОГЪВАНЕ
% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЯКОСТА НА
ОГЪВАНЕ
% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЖИЛАВОСТТА

НАНОГЛИНИ

ВНТ

3

0,35

2

-

-5

10

30

35

4. Самопочистващи се покрития
Самопочистващите се покрития използващи
„ефекта на лотуса” притежават свойството „суперхидрофобност”. То се дължи както на водоотблъскващите свойства на използваните вещества, така
и на специфичната наноструктура на повърхността.В резултат водните капки имат много малка
контактна площ и не могат да се задържат на такова покритие. Откъсвайки се от него те отнасят и
полепналите замърсявания. Тези покрития биха
били много полезни при БЛА за намаляване на
вредното съпротивление и предотвратяване на обледеняването. Понеже тези покрития не са гладки,
са необходими изследвания за влиянието им върху
обтичането при различни стойности на числото на
Рейнолдс.

Както може да се очаква, поради факта, че
смолата допринася слабо за механичните характеристики на опън при композитите, влиянието на
нанодобавките върху тях е слабо. Значително подобрение се получава при якостта на натиск, междуслойното срязване, пукнатино- и удароустойчивостта.
От публикуваните данни може да се направи извод, че най-ефективна добавка за подобряване на
механичните и функционалните качества на нанокомпозитите се явяват графените.
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σB- моментно разрушаващо напрежение
При композити с нанодобавки изчислителното напрежение σиn ще се повиши:
σиn=1,3 kf1,1 kw1,1 σB = 1,57 σи
(2)
Така може да се очаква намаление на теглото
на носещите елементи с до 36%.

5. Активни нанокомпозити
Голям положителен ефект се очаква да имат
и „активните” нанокомпозити От тях могат да се
изработват задвижвания, които да заменят традиционните сервомашинки. За целта се използват
нанокомпозити с полимери притежаващи „ефект
на памет на формата”. Те могат да се управляват
директно с електрически ток.

7. Заключение
Нанокомпозитите вече са достъпни и досегашните изследвания показват, че приложението
им в БЛА би имало многостранен положителен
ефект.
Заедно с това има редица проблеми по отношение на технологията им, която се нуждае от
усъвършенстване, за постигане на стабилни резултати от употребата на нанокомпозитите.
Необходими са допълнителни изследвания
върху влиянието им за подобряване на устойчивостта на умора и намаляване на ефекта на стареене на полимерите.
Поради необходимостта от натрупването на
повече практически опит, засега нанокомпозитите
не са намерили приложение в основни структурни
части в самолетостроенето. Използването им в
БЛА не само би подобрило техните характеристики, но може да се яви и като източник на опит за
употребата им в транспортната авиация

6. Приложение на нанокомпозитите в БЛА
На сегашния етап от развитието им, нанокомпозитите могат да намерят следните приложения в
конструкцията на БЛА:
- Структурни елементи от комбинирани композити
- Елементи от термопласти усилени с наночастици
- Конструктивни елементи с добавена функционалност – електромагнитна и електростатична
защита, пожарозащита, топлоотвеждане
- “активни” структури – интегрирани задвижвания, противообледеняване, електропроводници, датчици и антени
Очакваното подобрение от прилагането на
комбинирани нанокомпозити в носещите елементи
от конструкцията на БЛА е показано на фигура 1.
35%
30%
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Фигура 1. Очакван ефект от употребата на
комбинирани нанокомпозити
Формулата за определяне на изчислителното
напрежение σи на композитни елементи е:
σи= kfkwσB

(1)

където:
kf-- коефициент отчитащ влиянието на умората на
материала
kw-- коефициент отчитащ влиянието на горещи и
влажни условия на работа
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Abstract: Micro Unmanned Aerial Vehicles (UAV) – from toys to means of reconnaissance - The wide range of
applications in favor of our society. The enhanced quality of Micro UAV performed tasks sets their effectiveness.
Behind Micro UAV realizations are hidden enormous efforts of research and experimental activities. The wide
range of Micro UAV performed missions is huge but one of the most important, as an effectiveness assessment
indicator, is mission of saving lives by replacing human factor in the most dangerous operations.
Key Words: Aviation, Micro UAV, Application of UAV, Effectiveness of UAV,UAV “Zala”
Резюме:
В този документ ние разглеждаме микро безпилотните летателни апарати (µБЛА) – от играчки до
средства за разузнаване, с обширна сфера на приложение в полза на обществото. Повишеното качеството на изпълняваните от µБЛА задачи, определя тяхната ефективност. Зад тяхната реализация се крие огромна научноизследователска работа и много експериментална дейност. Най-важното им свойство е заместването на човешкия фактор при изпълнение на едни от най-опасните операции при военното и
гражданското им приложение.
Ключови думи: авиация, безпилотен летателен апарат (БЛА) , приложение и ефективност на
БЛА.

- бърза локализация и наблюдение развитието на пожари (болезнена тема през последните
месеци на горски пожари в страната);
- помощ на населението по оценка на щети
и вземане на навременни решения, с цел бърза реакция, при различни по характер природни бедствия и промишлени аварии;
- контрол на разливи на нефт и други продукти на водната повърхност;
- кадастрално заснемане на райони от територията на страната;
- екомониторинг - измерване на чувствителни компоненти на атмосферата и откриване на замърсявания;
- метеорологично осигуряване (µБЛА с
малка цена се изпращат в моменти, когато другите, пилотирани летателни апарати, трябва да останат на земята, поради лошите метеорологични условия);
- дистанционно химическо проучване;
- радиационно разузнаване на радиоактивни
местности и обекти, контрол на трафика, нефтопреносната система и много други.
Може да се каже, че тази обширна област на

1. Въведение
Днес задачите, изпълнявани от микро безпилотните летателни апарати (µБЛА) в определени
ситуации се решават много по-успешно в сравнение с пилотируемата авиация, особено от апаратите с вертикално излитане и кацане. Това е една от
причините за бързото развитие на µБЛА в световен
мащаб и разширяване на областта на заеманите от
тях ниши на приложение.
В настоящата работа се разглеждат в ограничен обем приложението и ефективността при
използване на тази категория безпилотни летателни апарати ( сравнено с ресурсите, необходими за
пилотируемите или големите безпилотни ЛА, за
изпълнение на същите задачи ).
2. Приложение на µБЛА
µБЛА могат да бъдат използвани в широк
аспект военни и граждански сфери.
Задачите, изпълнявани от µБЛА, могат да се
формулират най-общо по следния начин:
- информационно осигуряване в реално
време, свързано с охраната на сухопътните и морските граници;
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приложение на µБЛА се разраства с огромни темпове. По прогноза на американската маркетингова
агенция Forecast International, след 10 години в
САЩ ще бъдат използвани повече от 8 хил. БЛА,
от които голям процент са тези от категорията
µБЛА.
За съжаление, използването на µБЛА понякога е в ущърб на обществото, особено, когато е в
ръцете на терористични групировки. Това поражда
необходимостта от предприемане на мерки по отношение на тяхното приложение и разпространение, като например създаването на закони и други
нормативни актове, регулиращи правилата за използване на безпилотната авиация.
Несъмнено, приложението на µБЛА и опита,
натрупан през последните години, доказва тяхната
ефективност при изпълнение на различните операции, което се дължи на:
- възможността за получаване на все покачествено фото и видео изображение с
висока разделителна способност в реално
време;
- малкото време за подготовка на µБЛА за
изпълнение на задачите – времето за подготовка на старта е до 5 мин [2];
- лесното транспортиране поради малките
размери на µБЛА и удобство при използване във всякакви райони.;
- малката маса и компактност на наземното
оборудване;
- простота на управление ( дори и от персонален мобилен телефон) и получаване на
картина в реално време фиг.1;
- възможността за автономна работа и завръщане към изходната позиция в случай на
загубване на управление от земята;
- възможността за носене на разнообразно
оборудване на борда на µБЛА;
- възможността да бъдат използвани за получаване и предаване на информация в
състава на информационни комплекси,
например Проектът SMAVNET - посветен
на създаването на малки безпилотни самолети, които летят не сами, а на цели ята.
Това позволява бързо да се разгръщат безжични комуникации в бедствени зони и
съответно, да се улесни работата на спасителите [1];
- възможността за носене на миниатюрни и
микро муниции [2];
- ниската цена;
- липсата на необходимост от висококвалифициран инженерно-технически състав,
какъвто е необходим за обслужването както на пилотираните летателни апарати, така и на по-големите БЛА.

Фиг.1

3. Ефективност на µБЛА
Най-важното качество на µБЛА, което е и
показател при определяне на тяхната ефективност,
е спасяването на човешки живот (на пилота и/или
населението) при изпълнението на едни от найопасните операции. Като цяло безпилотните летателни апарати (БЛА) вече многократно изместват
стандартните летателни апарати (ЛА) в ”мръсните", опасните и еднообразните 3D (dirty, dangerous,
and dull) мисии. Повишаването на броя на сключени и реализирани сделки за производство и доставка на БЛА показва водещата тенденция във военната област за замяна на пилотируемите ЛА с
БЛА.
За ефективността може да се съди и по реалните резултати от изпълнените задачи. Например при взривовете на складовете в Челопечене и
край Сливен, информацията получена по време на
горските пожари, разузнавателните полети и т.н.
Въвеждането на горивни клетки значително
повишава продължителността на полета (до 200%)
в сравнение с полета на µБЛА, използващи литиево-йонни батерии. Горивните клетки правят много
по-ефективни µБЛА по продължителност на полета разширявайки зоната на операциите. Такава
една система за задвижване с горивната клетка
позволява изпълнението на „stealth” операции, тъй
като има много слабо инфрачервено излъчване.
Намаляването маса на двигателите и повишената
им ефективност дава възможност за носене на поголеми товари и подобрява мобилността на системата. Нещо повече, не замърсява с СО2.
Много добър пример за ефективност е
µБЛА 'microdrones md4-200', имащ възможност
да носи товар от 200g (350g неофициално). Този
ЛА е използван много резултатно в аграрната
промишленост за качествено заснемане на различни земеделски култури, фиг.2.
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магайки му във вземането на навременни решения
в дадена ситуация.
3. Заключение
Изискванията на Военната доктрина на Р България, ЕС, качествено новата среда на сигурност;
съвременните предизвикателства, рискове и заплахи, новите икономически условия определят ролята на µБЛА за сигурността на обществото. В миналото у нас се използваха голям брой БЛА основно
във военната сфера, като ефективността на изпълняваните задачи бе на много високо ниво. Сегашната ситуация в България е блокирала създадените
производствени мощности и сега те се използват
само в незначителна степен поради ограничените
ресурси отделени за развитието на тази област, не
позволяващи постигане на висока ефективност при
използване на µБЛА.

Фиг.2
И все пак ефективността на подобни безпилотни летателни апарати във военната сфера досега остава под въпрос. БЛА се отличават с голяма
уязвимост, преди всичко поради това, че теоретическия противник може да прихване управлението
на летателния апарат, да го унищожи или дори да
го насочи срещу собствените войски. В момента
САЩ разработват система за шифриране на видеосигнала, която се планира да бъде напълно готова
към 2014г. Друг проблем е вероятността от падане
на БЛА на земята поради загубване на контрол или
по технически причини, при което могат да пострадат невинни граждани в гъсто населени райони.
Един от най-големите недостатъци на БЛА е
липсата на пилот в самия ЛА. Тъй като пилотът
контролира ЛА от разстояние, възприемането на
реалната обстановка е много ограничено. Пример
за това е фактът, че БЛА са временно забранени за
използване в гражданския въздушен транспорт
поради невъзможността да избягват други самолети. С цел преодоляване на този проблем се търсят
все по-технологични сензори, даващи много поточна информация на пилота в реално време, по-
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Резюме: Ако през 80-те години на миналия век безпилотен летателен апарат (БЛА) с тегло около 150 kg
се е считал за миниатюрен, то сега в клас „миниатюрни” или „микро” влизат БЛА с маса до 5 kg, продължителност на полета около 1 h и височина на полета до 1 кm. Как е възможно такива малки приспособления да намират все по-голямо приложение, на такава ниска цена, и същевременно да са толкова
полезни? Благодарение на постиженията на електрониката, двигателостроенето, материалознанието и
другите науки непрекъснато се намалят масата, размерите, себестойността и експлоатационни разходи
на микро безпилотните летателни апарати (µБЛА), повишавайки качеството на изпълняваните от тях
задачи.
Abstact: In 1980 Unmanned Air Vehicles (UAVs) with weight of 150 kg were called “micro” but now the definition for Micro UAVs is UAV with weight to 5 kg, flight endurance 1h and ceiling of 1km. How is possible
for such small low cost devices to have such huge area of applications and to be, at the same time, so useful?
Thanks to achievements of electronics, engines, materials and other science branches мicro UAV weight, dimensions, cost and operational expenses are constantly decreasing. In the same time the quality of Micro UAV performed tasks is increasing.
Ключови думи: авиация, безпилотен летателен апарат (БЛА), миниатюризация, технологии.
Keywords: Aviation, Micro UAV, Miniaturization of UAV, Technologies

1. Въведение
за класификация на БЛА - американска (англосаксонска) и руска.
При американската (англо-саксонска) система µБЛА е БЛА с маса на излитане по-малка от
3 kg, продължителност на полета - 1 h и височина
на полета - 250 m.
Съгласно Руската система това е БЛА с маса на излитане по-малка от 1 kg, продължителност
на полета - 0,3-2 h и височина на полета - 250 m.
Според Класификацията на Европейския
съюз - съгласно Европейската концепция (пътна
карта) за развитие на гражданските БЛА (European
Civil Unmanned Air Vehicle Roadmap) - µБЛА е
БЛА с маса на излитане-под 7 kg; височина на полета - до 120-130 m и способни да извършват полети вътре в сгради.
В настоящия доклад се приема, че MБЛА е
БЛА с маса на излитане по-малка от 1 kg, далечина на полета - 10 km, продължителност на полета 0,3-2 h и височина на полета - 250 m).

Една типична безпилотна система е съставена от безпилотен летателен апарат (БЛА), система
за пренос на данни и наземна система за контрол.
Разгледани поотделно, всяка една съставна част от
безпилотната система търпи непрестанно развитие
през годините, наложено от нуждите на потребителя и пазара. В [4] е описан иновативния подход
при създаване на летателни апарати (обхващащ и
µБЛА) в Израелската Аерокосмическа Индустрия.
Описани са главните елементи, включително
оценка на изискванията на пазара, развитието на
технологиите и определяне на продуктовите характеристики, влияещи на създаването на нови
пазарни ниши.
Няма единна класификация на µБЛА. Съществуват различни класификации на БЛА, които
като правило, се основават на следните признаци[2]: предназначение; ТТХ (далечина, височина и
продължителност на полета, маса на излитане);
тип на конструкцията и силовата установка; способ за управление, излитане и кацане и кратност на
използване. Най-общо се очертават две“системи”

2. Миниатюризация на µБЛА
Аерокосмическите технологии, които са
ключови при разработването на бъдещите МБАЛ,
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напредъка в инерциалната навигация за последните 50 години, фиг.2, [5].

включват:
- проектиране на достъпни µБЛА;
- дизайн и производство на композитни материали;
- модерна авионика;
- миниатюризация;
- повече електрически системи;
- „fly by wire” системи за контрол;
- компютъризация;
- задвижване;
- комуникация;
- Развитието и разсекретяването на GPS
системата. Поевтиняването на GPS приемниците.и т.н.

Фиг.2
Миниатюризацията е едно от най-важните
технологични направления. Тя обхваща:
- микропроектиране в полето на материалите;
- оптиката;
- микроелектрониката (евтини, масови, бързодействащи едночипови микрокомпютри,
микроминиатюрни датчици за ускорение и
въртене- акселерометри и жироскопи в интегрално изпълнение;
- силовите установки;
- батериите и горивни клетки;
- електрозадвижвания в системите за управление и др.

Силовите установки, батериите и системите за задвижване също претърпяват голямо развитие по отношение на миниатюризацията. Горивните клетки, микро-турбо генераторите и термофотоелектричните двигатели могат да се окажат
по-добър задвижващ източник отколкото двигателите с вътрешно горене. Много от компаниите, произвеждащи µБЛА, използват електрически двигатели, тъй като в търговската мрежа има
голямо разнообразие от електрически двигатели
с много малки размери, но достатъчно голяма
тяга, фиг.3. Друго важно предимство на електрическите двигатели е, че те са много побезшумни от горивните двигатели.

Компютъризацията със своето бурно развитие оказва огромно влияние от една страна като
средство за управление, а от друга като средство за
проектиране/моделиране.
Използването на композитни материали в
самолетните конструкции заема все по-голям дял.
На фиг.1 е показан процентът на използваните
композити при транспортните самолети.

фиг.3
Kv: 7000rpm/v
Захр. напрежение 3.7V
Обороти: 2508-3020
Max ток: 2A
Тегло: 2.3g
Размери : 13 x 8mm
Тяга:19g ( При обороти: 2508, Напрежение:3.7V,
Ток: 0.9A)
Цена: 20$.

Фиг.1
Подобряването на оптиката, спомага за получаване на изображение с много висока разделителна способност.
Като пример за развитието на микроелектрониката и нанотехнологиите може да се разгледа
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Powerbook, което налага създаването на помалка..

Типични примери за µБЛА са[3]:
- Прототип, разработен от Beijing Aerodynamics Research Institute of Astronautics, чиято
разпереност на крилото е между 220 и 600mm и
максимално излетно тегло от 0.12 до 1.5kg. Той
е способен да лети с повече от 100 km/h на дистанция от 10 и 36km за 1 час на височина от 100
до 300m за 10 до 30 min.
- AeroVironment (United States) е разработил
най-малките по рода си µБЛА - Black Widow и военния прототип Robo Nano Hummingbird, оборудван с
цветна и инфрачервена камери, показани на фиг.4. и
фиг. 5

Фиг. 6
Разработена е наземна станция Zaurus SL-5600,
работеща с операционна система Linux, с размери 2,3 cm x 13,7cm x 7,4cm, която е 12 пъти помалка от 12” Powerbook (3,5cm x 32,2cm x 26
cm), и 13 пъти по-лека, [4], фиг.7.

Фиг. 4

Фиг.7

3. Заключение
Фиг.5

Новите безпилотни самолети стават все
по-евтини и оттук все по-достъпни. Разликите в
цената на комплекс от края на осемдесетте години
на миналия век с тази на еквивалентен като възможности сега е над двадесет пъти! По статистически данни цената на един килограм високо технологичен продукт, без цената на софтуера, е между хиляда и две хиляди долара. Намаляването на
размерите води до съществено намаляване цената
на крайното изделие, като връзката не е линейна.
Основен компонент на цената стават знанията и
опитът вложени в проектирането и в софтуера на

- в университета във Флорида, по поръчка на Армията на САЩ, са разработени µБЛА и
наземна станция, които могат да поберат в джоб
от бойната униформа на войник с размери 20 cm
x 20 cm x 5 cm. Произведеният µБЛА е със сгъваемо крило и може да се побере в контейнер с
размери 20 cm x 10 cm x 5 cm. (µБЛА и контейнера са показани на фиг.6) Оставащото незаето
място от 20 cm x 10 cm x 5 cm е твърде малко за
да събере 12” наземна станция за управление
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системата за управление. Натрупаните знания и
опит са важна основа в процеса на развитие/миниатюризация на µБЛА и същевременно са
непрекъснат източник за откриване на нови пазари. В годините на търсене на оптимизация разходите на финансови средства и същевременно подобряване качеството на изпълняваните задачи
µБЛА намират все по-широко приложение в дейностите на полицията, армията, противопожарните
служби и много други институции.

[4]Rodriguez U., Miniaturization of ground station
for unmanned air vehicle
[5] Shlomo Tsach, Ohad Rix, Ron Bublitsky. Innovative Approach For Future Aircraft Development At
IAI. 26TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE
AERONAUTICAL SCIENCES..
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Abstract:
A modeling of pattern helicopter rotor with flapping and lead/lag hinges in hover is presented in this paper. The
coupled aeroelastic problem accounts for the mutual dependence between blade structure and rotor
aerodynamics. The aerodynamic model uses Blade Element Momentum Theory (BEMT). BEMT gives good
accuracy with respect to time cost. The structure model uses Finite Element Method (FEM). The investigation is
based on the well-known solvers MATLAB and ANSYS. This modeling is also useful and applicable for
airplane propellers, wind turbine rotors and airplane wings.
Keywords: helicopter, aeroelasticity, aerodynamics, structural dynamics.

elsA and WAVES of ONERA [13]. However, for the
case of aeroelastic calculations the CFD method has to
be very time consuming. Thus it can be replaced by
the Blade Element Momentum Theory (BEMT) or the
vortex wake method, which show a good accuracy
with respect to time cost [8], [10]. In thess methods,
the helicopter blade is divided into a number of
independent elements along the length of the blade.
Each section of the blade acts as quasi 2-D airfoil,
which produces aerodynamic forces and moments.
The structure of helicopter blade has been
modelled in different ways but mostly relies on a
modified beam model or one-dimensional finite
elements [11].
The methods of analysis used for determination of
the helicopter blade deformations under the effects of
aerodynamic and inertia forces are described as
“lumped-parameter” methods. There the continuous
blade is presented by a number of discrete segments,
so that the partial differential equations of blade
deformations are replaced by a set of simultaneous
ordinary differential equations. Such as the method of
Holzer-Myklestad [3], collocation method [1] and

1. Introduction
A large number of helicopters use mechanical flaps
and lead/lag hinges. They are incorporated at the root
of each blade. The hinges allow each blade to
independently flap and lead/lag with respect to the hub
plane under the action of lift and drag forces. In hover,
the flow field is azimuthally axisymmetric and each
blade encounters the same aerodynamic loads. The
blades flap up and lag back with respect to the hub and
reach a steady equilibrium position under the action of
these steady aerodynamic and centrifugal forces.
The last years of researches have provided
significant successes in the prediction of airloads on
the helicopter rotors. These predictions are based on a
numerical approach, where the flow is simulated using
Computational Fluid Dynamics (CFD) tools using
prescribed moving boundary conditions. The
computions normally include a comprehensive rotor
code, coupled to Euler or Navier-Stockes solvers [4],
[11], [13]. The examples for a successful application
of CFD are the codes FLUENT, TURNS of NASA,
FLOWer of Deutshes Zentrum für Luft und Raumfahr,
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Finite Element Method (FEM) [1], [5], [14]. The
FEM solvers as ANSYS, ABAQUS, NASTRAN and
ADAMS are often applied at the investigations of
helicopter rotor dynamics.
The advanced helicopter code called UMARC is
well validated and extensively used in the helicopter
rotor dynamics investigations. The rotor-fuselage
equations are formulated using Hamilton’s principle
and are discretized using finite elements in space and
time. The blade airloads can be computed using
quasisteady
aerodynamics,
linear
unsteady
aerodynamics or nonlinear unsteady aerodynamics [2],
[6].
Other successful helicopter code is CAMRAD.
The used model is a combination of structural, inertial,

and aerodynamic models. The rotor aerodynamic
model is based on free wake model, which take into
account the unsteady flow effects, including a
dynamic stall [6], [7].
The aim of this work is to present an investigation
of the motion of a helicopter rotor with flapping and
lead/lag hinges flapping and lead/lag hinges in hover.
The structural model uses FEM, and aerodynamic
model uses BEMT. The structural model relies on
ANSYS code, and aerodynamic model relies on
MATLAB code.
2. Structural model
The sketch of the pattern rotor is shown in Fig.1.

Fig.1. Sketch of pattern rotor with flapping and lead/lag hinges
An ANSYS code is used for the structural analysis.
The structural model of the pattern helicopter rotor
uses finite elements: BEAM44 and MPC184-Revolute
(Table 1). The BEAM44 element has six degrees of
freedom at each node: translations in the nodal x, y,
and z directions and rotations about the nodal x, y, and
z-axes. This element uses different asymmetrical
geometry without coinciding centre of gravity and
elastic centre. The MPC184-Revolute joint element is
a two-node element that has only one primary degree
of freedom, the relative rotation about the revolute (or
hinge) axis. This element imposes kinematic
constraints such that the nodes forming the element
have the same displacements. Additionally, only a
relative rotation is allowed about the revolute axis,
while the rotations about the other two directions are
fixed.
The rotor consists of 20 finite elements, as shown
in Table 1. The material of the blade root and movable
connection between hinge axes is Aluminum 7079,

and the blade is from balsa wood. All necessary data
are shown in Table 1. The transient analysis solution
method is used and gyroscopic or Coriolis effects are
included.
3. Loads on the helicopter blade
In the BEMT method, the helicopter blade is
divided into a number of independent elements
along the length of the blade. At each section, a
force balance is applied involving 2D section lift and
drag with the thrust and torque produced by the
section. At the same time, a balance of axial and
angular momentum is applied. The force balances
produce a set of non-linear equations which can be
solved numerically for each blade section. The
description follows [10].
Fig. 2 shows the incident velocities and
aerodynamic forces at a blade element on the
helicopter rotor.
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Table 1. Description of the structural helicopter rotor FEM model
Rotor sketch,
shown dimensions are in (mm)

Section properties:
Section area: A, m
Inertia moment about the x axis,
Ixx, m4
Inertia product, Ixz, m4
Inertia moment about the y axis,
Izz, m4
x coordinate of shear center
about c.g., xsc, m
z coordinate of shear center
about c.g., zsc, m
Finite element model:
Nodes: 1-23

A
0.452×10-3
0.163×10-7

B
0.636×10-4
0.321×10-9

C
0.810×10-4
0.547×10-9

E
0.106×10-3
0.127×10-9

0.000
0.163×10-7

0.000
0.321×10-9

0.000
0.547×10-9

0.000
0.127×10-9

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

Elements: 1-21, 45, 67

Elements Type:
Elements: 1-21
Elements: 45 and 67
Material properties:

Elastic modulus, Ex, GPa
Elastic modulus, Ey, GPa
Elastic modulus, Ez, GPa
Shear modulus, Gxy, GPa
Shear modulus, Gxz, GPa
Shear modulus, Gyz, GPa
Density, ρ, kg/m3

BEAM 44
MPC-184 revolute joint
Elements: 5-21
Wood: Balsa,
orthotropic material
3.400
0.156
0.051
0.183
0.126
0.017
160

Elements: 1-4
Aluminum 7079,
isotropic material
71.7

26.9

2800

As is shown in Fig.2, the resultant flow velocity at
each blade element at a radial distance y is
U = U T2 + U P2

The averaged induced velocity is connected with
the inflow ratio

(1)

λ=

where U T = Ωy and U P = ν i . The induced angle of
attack (inflow angle) at the blade element is
U 
φ = tan −1  P 
 UT 

νi
= φr
ΩR

(3)

where r=y/R.
The effective angle of attack is
α = θ−φ

(2)

where θ is the pitch angle at the blade element.
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(4)

λ=


σClα 
32 Fθr
1+
− 1

16 F 
σClα


(10)

N bc
is the rotor solidity, and Nb is the
πR
number of rotor blades. The Prandtl’s factor, F,
corrects the induced velocity

where σ =

2
F =   cos −1 (e − f )
 π

(11)

and

f =

When there is torsional elastic deformations of the
blade, θe , the effective angle of attack is
(5)

The resultant lift dL and drag dD per unit span on
the blade element are

dL =

(12)

dFz = dL cos φ − dD sin φ

(13)

dFx = dL sin φ + dD cos φ

(14)

The equilibrium of the blade depends by the
balance of aerodynamic and centrifugal forces. In
accordance with Figs. 3 and 4, a small element of the
blade of length dy is considered. The mass of this
element is mdy. The centrifugal force acting in a
parallel direction to the plane of rotation is

1
1
ρU 2 cCl dy and dD = ρU 2 cC d dy (6)
2
2

where ρ is the density of air, c is the local blade
chord, Cl and Cd are the lift and drag coefficients.
Based on steady linearized aerodynamics, the local
blade lift coefficient can be written as
C l = C lα ( α − α 0 )

1− r 


 rφ 

Because F is a function of λ , the Eq.11 must be
solved iteratively. For first iteration F=1
(corresponding to an infinite number of blades) and
then finding F from Eq.11 and recalculating λ from
the numerical solution to Eq.10. Convergence is
obtained in 3 or 4 iterations.
Finally the forces perpendicular and parallel to the
rotor disk are

Fig. 2. Incident velocities and aerodynamic forces
at a blade element

α = θ − φ + θe

Nb
2

(15)

(7)

d ( FCF ) = mΩ 2 ydy

where Clα is the 2-D lift-curve-slope of airfoil section,
and α0 is the corresponding zero-lift angle. The
effects of compressibility corrects the lift-curve-slope
of each blade element according to Glauert’s rule
C lα =
C lα

M = 0. 1

C lα

M = 0. 1

1− M 2

(8)

Fig.3. Blade aerodynamic and centrifugal forces about
the flapping hinge

is the measured 2-D lift-curve-slope at

M=0.1. The local blade Mach number is
M=

U T Ωy
=
a
a

(9)

where a is the sonic velocity.
The inflow ratio is obtained by the use of Prandtl’s
tip-loss method

Fig.4. Blade aerodynamic and centrifugal forces about
the lead/lag hinge
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Because the aerodynamic center and shear center
not coincident, reference to classical two-dimensional
airfoil theory gives the section moment dMx, as taken
about shear center, defined in Fig.5
dM x =

1
ρU 2 cCl x SC dy
2

(16)

Fig.5. Section moment relevant geometry of a
blade element
Fig. 6. The displacement x, in the nodes

The helicopter airfoil is NACA 0012. The airfoil
data for NACA 0012 are presented in [12]. The rotor
angular velocity, Ω , is 50 rad/s. The blade chord is
0.032 m. The blade has not linear twist. The blade
pitch angle is 5o. The aerodynamic loads are calculated
by MATLAB code.

4. Numerical results
The algorithm of the coupling between the
structural model and aerodynamic model is:
1. The aerodynamic forces are computed for an
ideal rigid blade by MATLAB code;
2. The aerodynamic and inertia forces are applied
on the blade FEM-model by code ANSYS;
3. The linear and angular blade deformations are
computed by ANSYS code;
4. The new angle of attack for each section of the
blade is computed and new distribution of the
aerodynamic forces is received by MATLAB code for
second iteration;
5. The new aerodynamic and inertia forces are
applied on the FEM-model by ANSYS code;
6. The new linear and angular blade deformation
are calculated by ANSYS code;
7. The new distributions of the aerodynamic forces
and deformations are compared;
8. If they are changed more than a certain
tolerance: go to step 4;
9. The iteration is repeated while a convergence is
achieved.
The results are shown in Figs.6-10. Fig.6 shows the
displacements x, which define the lagging motion,
Fig.7 shows the displacements y, which define the
flapping motion, and Fig.8 shows the torsional
deformation of the helicopter blade in the nodes. The
results are obtained by ANSYS code. Fig.9 shows the
lift distribution, and Fig.10 shows drag distribution, as
the results are obtained by MATLAB code.

Fig. 7. The displacement z, in the nodes

Fig.8. The torsional deformation, θe , in the nodes
53

blade were presented with equivalent beam models. The
hinges are presented as revolution joints.
The future work provides for this modeling to be made in
forward flight. An experiment in a wind tunnel will also
provided for.
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Fig.9. The lift distribution, dL

Fig.10. The drag distribution, dD
Figs.9 and 10 show that torsional deformation of the
helicopter blade don’t effect on the lift and drag distribution.
Therefore, the realization of the first three points of the
algorithm is sufficient.
The coning (flapping up) angle β is 0.86º, and the lag
back angle ζ is 0.08º. The centifugal forces are dominant
and the coning angle of the helicopter rotor remains small.
Because the drag forces are only a fraction of the lift forces
and are overpowered by the centrifugal forces, the lag angle
is smaller then the coning angle.
5. Conclusion and future works
A simple dynamic modeling of a pattern helicopter rotor
with flapping and lead/lag hinges in hover, which uses wellknown solvers MATLAB and ANSYS, was presented in this
paper. The effective and fast BEMT method was applied to
create an aerodynamic model. To analyze the aeroelastic
behavior of helicopter rotor the FEM method is used, as the
rotor base, movable connection between hinge axes, and

ИЗСЛЕДВАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ХЕЛИКОПТЕРЕН РОТОР С ВЕРТИКАЛЕН И ХОРИЗОНТАЛЕН ШАРНИР В
РЕЖИМ НА ВИСЕНЕ

Михаил Тодоров, Цветелина Велкова – Технически университет – София, България
Иван Добрев, Фаваз Масу - Лаборатория „Механика на флуидите, Arts et Metiers ParisTech, Париж, Франция
Резюме: В работата се моделира движението на ротора на хеликоптер с вертикален и хоризонтален шарнир. За
аеродинамичния модел се прилага теорията Blade Element Momentum (BEMT). Структурния модел използва метода
на крайните елементи (МКЕ). Изследването е извършено с известните програмни продукти MATLAB и ANSYS.
Моделирането е приложимо и за самолетни витла, ротори на вятърни турбини и самолетни крила.

54

BulTrans-2012
Proceedings
26-28 September 2012
Sozopol

ДЪРВЕТА НА СЪБИТИЯ И ОТКАЗИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ
EVENT AND FAULT TREES IN THE SAFETY ASSESSMENT OF ATM PROCEDURES
ИВАН КОРОБКО

ПЛАМЕН ПЕТРОВ
Катедра “Въздушен транспорт”, Технически университет - София
plamenp@tu-sofia.bg

Катедра “Възд. транспорт”, Технически университет-София
ikor@abv.bg

Резюме:
Показано е едно приложение на модел на системата за управление на въздушното движение (УВД) при
оценяването на безопасността на процедури за УВД.
Abstract:
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2. Процедури за УВД и безопасност на полетите

1. Увод

АНС е предназначена да осигури изпълнението
на определени задачи и процеси. Процедурата е
предварително определен начин за осъществяване
на тези задачи и представлява последователност от
взаимосвързани дейности за приемане на определени входове и преобразуването им в изходи (резултати) [2].
При оценяването на безопасността на процедури за УВД се използва общия подход към БП и
съответната терминология [1].
Процедурен отказ e невъзможност на една
процедура да изпълни своето предназначение или
да постигне определени норми.
Механизъм на процедурен отказ (failure mode)
се нарича начина, по който една процедура може
да се провали и една конкретна причина за това да
се развие като следствие в процедурен отказ и
опасност.
Една процедура за УВД може да повлияе на безопасността на полетите по два начина:
І. Положително
Има два сценария за положително въздействие
на една процедура върху безопасността:
а) Процедурата смекчава риск, който не е създаден от нея.
Например, „Процедурата за провеждане на полети в условия на ниска видимост на летище София” намалява риска, създаван от околната среда.
б) Процедурата смекчава риск, който е създаден от самата нея.

Аеронавигационните системи (АНС) се оценяват периодично за това в каква степен осигуряват
безопасността на полетите (БП). Те се състоят от
техническото оборудване (ТО), процедури и обучен персонал. След разработването на “Методика
за оценка на безопасността на аеронавигационни
системи” [1] в Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение (ДП РВД) се натрупа
опит в оценяването на ТО на тези системи. Оценяването на безопасността на процедурите за управление на въздушното движение (УВД) обаче, е
свързано с две основни трудности:
- при изпълнение на една процедура действат и
хората и техниката, т.е. цялата система, въпреки че
процедурата е елемент от АНС;
- няма методически указания в литературата и в
разработките на EUROCONTROL [2] как се доказва с факти от практиката, че процедурата действително осигурява изискваната безопасност.
За да се използват количествени методи (а не
само експертни, качествени подходи, които са понеточни) при оценяването на безопасността на
процедури за УВД се използват общи модели на
системата за УВД (СУВД). Едно приложение на
такъв модел [3] във вид на „дърво на събития” и
„дърво на откази” е представено в настоящия доклад и е част от разработената „Методика за изготвяне на оценка на безопасността на процедури за
управление на въздушното движение” [4].
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група и да се приемат или отхвърлят с консенсус
или с мнозинство.
При оценка на безопасността на АНС методът
на „мозъчната атака” е основният начин за разкриване както на опасностите, така и за определяне на
ефектите от тях и класовете на сериозност (КС).

ІІ. Отрицателно въздействие на процедурата
върху БП
Процедурата би могла да наруши безопасността
по два начина:
а) Ако не смекчава риска до изискващото се
ниво.
б) Ако създава допълнителен риск.
Това може да става както когато процедурата се
прилага правилно, така и когато процедурата е
провалена (процедурен отказ) поради човешкия
фактор.

3.3. “Дървета на събитията”
Основен инструмент за ФОБС е т. нар. „дърво
на събитията” (ДС) [1]. То показва как една опасност, при единичен или комбиниран отказ на коя
да е от мерките за смекчаване на риска, може да
доведе до различни ефекти, с различен клас на сериозност и с различни условни вероятности (Ре),
че ако е налице тази опасност, ще се случат съответните ефекти. Едно типично ДС при оценяване
на безопасността на процедури е показано в горната част на фиг. 1. Дървото представя графично
следните разсъждения, изразени количествено с
условни вероятности: при опасност, породена от
процедура за УВД, ефектът зависи от редица фактори, на първо място от интензивността на въздушното движение (ИВД). Ако тази интензивност
е малка (благоприятно развитие) няма да възникне
сериозен ефект за БП. В противния случай (неблагоприятно развитие) СУВД със своите превантивни функции би могла да осигури безопасността.
Ако това не стане възниква потенциален конфликт
(ПК, инцидент) и той може да бъде решен от ръководителя на полетите (РП) или от екипажа на въздухоплавателното средство (ЕВС). При неблагоприятно развитие ПК става реален конфликт (значим или сериозен инцидент) и ако мерките за париране не се приложат може да се стигне до авиационно произшествие. ДС дава условните вероятности Ре за всеки от тези крайни ефекти за безопасността.

3. Функционална оценка на безопасността на
системата (ФОБС)

3.1. Функционален подход
Във функционалното описание на процедурата
са дадени функциите, които се реализират. Да се
приложи функционален подход за разкриване на
опасностите, които процедурата може да предизвика, означава да се предположи, че една от тези
функции напълно или частично не се изпълнява,
без да се търсят причините да това. Разглеждат се
всички функции последователно и се предполага,
че те отпадат, като може да се разглежда и комбиниран отказ на няколко от тях.
Като функции на процедурата могат да се разглеждат етапите (фазите) във времето или задачите
на процедурата. Например, етапите на прилагане
на процедурата за работа в условия на ниска видимост на летище София са: заявка, готовност, прилагане, отмяна.
При функционалния подход отпадането на една
функция се постулира. Примери: Не е изпълнен
етапът “готовност” на процедурата. Не е открит
съществуващ потенциален конфликт.
За частичното отпадане на функцията се прилагат ключови думи като: пропускане, рано, късно,
грешно и др. Например отговаря се на въпроса:
„Какво ще стане, ако стартирането на процедурата
започне твърде късно?”
Ключовите думи се прилагат по структуриран
начин в съответствие с фазите на процедурата.

4. Предварителна оценка на безопасността на
системата (ПОБС)
Предварителната оценка на безопасността на
системата е втория от трите етапа на процеса на
оценка на безопасността на процедурата. Целите
на ПОБС са:
- да се разкрият причините, които предизвикват
опасностите, определени във ФОБС и причинноследствените зависимости;
- да се определят подходящи средства за смекчаване на риска, които премахват, намаляват или
контролират опасностите и/или ефектите от тях;
- да се определи какви дейности за усъвършенстване и постигане на безопасност на процедурата
(ниво на осигуряване на процедурата НСП, PAL)
могат да бъдат приложени по време на разработването и.

3.2. Метод на „мозъчна атака”
Да се проведе „мозъчна атака” означава да се
събере група от експерти и те да се стимулират да
дават идеи за възможни опасности, които анализираната процедура може да предизвика. Прилагат се
различни подходи за подобряване на мнението на
отделните експерти. Най-често идеите се дават
отначало индивидуално, а след това се подобряват
(осредняват) чрез някаква методическа процедура,
с цел да се намали субективизма на отделните
мнения. Най-лесно е в практиката на ФОБС индивидуалните становища да се обсъдят в експертната
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тези събития да се случат. В термините на безопасността те се наричат изисквания на безопасността (ИБ), цели на безопасността (ЦБ) и целеви
нива на безопасност (ЦНБ) [1].
В реалната практика се случват и се регистрират конкретни авиационни събития. В резултат на
тяхното разследване се констатира какъв е ефекта
в оперативната среда (инцидент, сериозен инцидент, значим инцидент, произшествие), както и
причините, които са го предизвикали Тези факти
от реалното прилагане на процедурите за УВД могат да се групират и да се обработят статистически
по методиката в [1] (така както се обработват техническите откази при оценяване на техническото
оборудване). Получените оценки на вероятностите
за появяване на реалните събития могат да се анализират както следва:
А) Изчислените вероятности на появяване на
причините за опасностите се сравняват с количествените ИБ.
Причините за опасностите се случват най-често,
поради по-големия им брой оценките за техните
вероятности са най-достоверни и сравняването е
най-информативно.
Б) Изчислените вероятности на появяване на
опасностите се сравняват с ЦБ (тези събития се
случват по-рядко);
В) Изчислените вероятности на появяване на
инцидентите се сравнява с ЦНБ (тези събития се
случват най-рядко);
Ако оценените вероятности на реално случилите се събития са по-малки от нормите (ЦНБ, ЦБ,
ИБ) процедурата е безопасна и не създава неприемлив риск. В противния случай са необходими
допълнителни мерки за осигуряване на безопасността на процедурата.
Разработената методика препоръча в протоколите за разследване на авиационни събития да
се въведат таблици за статистика от вида на Таблица 1.

Основната задача на ПОБС е да се разкрият
причините и механизмите за процедурен отказ.
Един от най-ефективните инструменти за това е
т.нар. „дърво на отказите” (ДО). Едно типично ДО
при оценяване на безопасността на процедури е
показано в долната част на фиг. 1.
Крайното събитие в ДО е възможна опасност за
полетите. В редица случаи тя може да се предотврати от превантивните функции на СУВД, което е
показано в най-горната част на ДО (фиг. 1).
Процедурата може да създаде или нова опасност или да повиши риска от вече съществуваща
опасност. Това може да стане или когато процедурата се прилага правилно, но тя е проектирана лошо (лоша процедура) или когато процедурата е
провалена (процедурен отказ) поради човешкия
фактор.
Механизмът на процедурен отказ се анализира
по-нататък в ДО. Процедурата може да се наруши
преднамерено, т.е. умишлено от длъжностните
лица. По-често обаче, се предизвиква отказ на някоя от задачите на процедурата. Това на свой ред
може да стане или от отказ на техниката или от
човешка грешка.
Третата причина (клон в ДО) за отказ на една
процедура може да бъде оперативната среда. Това
обикновено включва или голяма интензивност на
въздушното движение (ИВД) или неблагоприятни
условия на околната среда.
Схемата на ДО става количествен модел, ако
приемливата честота за настъпване на опасността,
определена във ФОБС се разпредели по съответните правила до всички събития в ДО. Така се
„разпределя риска” и се получават количествени
изисквания на безопасността.
3. Оценка на безопасността на системата (ОБС)
При количествения метод за анализ на безопасността за основните събития във веригата причина
→ опасност → инцидент (произшествие) се разполага с количествени норми, представляващи
максималните приемливи вероятности (честоти)
Кои процедури са нарушени

Човешка
грешка

Причини
ПреднамереНедостатък
но нарушава- на процеду- Технически
не
рата
отказ

Неизпълнени
превантивни Оперативна
функции на среда
СУВД

Таблица 1. Процедурни откази и причини за тях
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4. Заключение
В доклада са представени основните моменти
от разработената за целите на ДП РВД „Методика
за изготвяне на оценка на безопасността на процедури за управление на въздушното движение” [4].
На езика на „дърво на събития” и „дърво на откази” са представени типови модели на причинноследствените събития, свързани с безопасността,
при оценяването на една процедура. Тези типови
модели могат да се използват като отправна база и
да се конкретизират при оценяването на конкретни
процедури. Чрез тях се постига прилагане на количествения подход към безопасността, който има
най-големи предимства.
ДО показва, че една процедура за УВД може да
има отрицателното въздействие върху безопасността на полетите или когато тя е неефикасна поради лошо проектиране или когато процедурата е
провалена (процедурен отказ) поради човешкия
фактор.
При оценяване на безопасността ДС е свързано
с ДО чрез централно събитие, наречено „опасност”
(фиг. 1). Двете „дървета” заедно изграждат цялата
причинно-следствена верига. Това са основните
модели на вероятностното оценяване на риска,
което е в основата на теорията на безопасността.
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Резюме:
Чрез последователно, паралелно и смесено съчетаване на т. нар. стени за безопасност е изграден един
обобщен модел на безопасността в СУВД, предоставящ нагледност и количествени съотношения.
Abstract:
A concept of safety wall and on this basis a model of air traffic management system is proposed.
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конфликт и ПК и те са типични в различните фази
на полета [1].
Намаляване (смекчаване) на риска (risk mitigation) се наричат действията за контролиране или
прекъсване на причинно-следствената верига, водеща до АП и инциденти.
Средствата за смекчаване на риска са противодействия, които могат да са насочени към:
- причините, създаващи АС (наричат ги
„предпазни мерки” (safeguards);
- последствията от причините (наричат ги
„бариери” (barriers) или “мерки за париране”).
Ще обединим всички тези названия в едно.
Стена за безопасност (СП) ще наричаме всяко
средство за намаляване на риска.
Стените за безопасност могат да:
- прекъснат причинно-следствената верига;
- намалят вероятността за възникване на
ефекта;
- намалят сериозността на ефекта.
Последователни стени за безопасност ще наричаме функции за безопасност, изпълнявани по
необходимост последователно във времето.
Пример за две последователни СБ са: първо откриване, после решаване на конфликт.
Съвкупността от последователни СБ е също СБ
(„съчленена стена”).
Паралелни стени за безопасност ще наричаме
мерки за безопасност, прилагани едновременно
или умишлено подредени във времето.
Например, едновременно прилагане на процедурна и планова безконфликтност.
Съвкупността от паралелни СБ е също СБ
(„удебелена стена”).

1. Основни положения и термини
Интензивност на ВД (ИВД) е количеството
въздухоплавателни средства (ВС), които навлизат
в зона за обслужване за единица време.
Авиационни събития (АС) са авиационните
произшествия (АП) и инциденти, както и обстоятелства и откази на елементи на СУВД и ВС, които
биха могли да прераснат в АП и инциденти.
СУВД се състои от обучен персонал, техническо оборудване и процедури. Отказите на елементите на СУВД са човешки грешки, технически
(софтуерни) откази и процедурни откази.
Когато се разглежда безопасността на полетите
(БП), която се осигурява от СУВД, може да се счита, че основните АС са потенциален конфликт
(инцидент) и сблъскване (АП).
Конфликт (реален конфликт) се нарича нарушаването на минималните безопасни разстояния
(сепарационни минимуми) спрямо ВС.
Конфликт може да има при различни опасности: друго ВС, повърхността на земята, метеорологични явления, турбулентна следа, опасна активност във въздушното пространство (ВП), транспортни средства и препятствия по маневрената
площ на летището и др.
Потенциален конфликт (ПК) е ситуация, която ще доведе до конфликт, ако не се промени движението на ВС.
Пример за потенциален конфликт са две ВС,
чиито траектории на движение се пресичат.
Събитията, свързани с БП са причинноследствено обусловени. Един ПК може да прерасне в конфликт, а той може да доведе до сблъсък.
Принципно допускане е, че за всеки тип сблъсък
(във въздуха, със земята и т.н.) има свързан с него
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Противодействието (СБ) срещу тези събития се
реализира с технически и организационни мерки и
за СУВД се нарича изпълнение на изискванията и
целите на безопасността (ИБ, ЦБ [2]) (а за ВС –
летателна годност и летателно майсторство).
Нива на безопасност:
Има три нива на безопасност, които СУВД осигурява: превантивна функция, решаване на потенциални конфликти и предотвратяване на сблъсък.
Моделът ги представя чрез три групи паралелно
или смесено съчетаване на СБ.
І. Предпазване от потенциални конфликти
(превантивна функция на СУВД);
Тази функция се реализира преди полетите чрез
паралелно подреждане на следните СБ:
І.1. Организация на въздушното пространство
(ASM). В интерес на БП са структурите на ВП,
въздушните трасета, гъвкавото използване на ВП,
схемите за отлитане и долитане и др.
І.2. Процедурна безконфликтност
Така се нарича предпазването от конфликти
чрез прилагане на общи правила.
І.3. Планова безконфликтност
Така се нарича предпазването от конфликти
чрез планиране на ВД на базата на полетни планове.
1.4. Аеронавигационно информационно обслужване (AIS) преди и по време на полета (включващо AIP, NOTAM, AIC и др).
ІІ. Решаване на потенциални конфликти;
Това е типичната, нормална функция на СУВД
по време на полетите, реализирана чрез:
ІІ.1. Организация на потока на ВД
ІІ.2. Решаване на ПК от ръководителя на полетите (РП)
Реализира се чрез 4 последователни СБ:
А) Откриване на ПК:
Осигурено е от две паралелни СБ:
а) откриване от РП;
б) автоматично откриване (MTCD)
Б) Решаване на ПК от РП;
В) Съобщаване на решението на екипажа
на ВС (ЕВС) и даване на указания;
Б) Изпълнение на указанията от ЕВС.
ІІ.3. Решаване на ПК от ЕВС
УВД не е сработило успешно, но ПК е открит и
решен от ЕВС.
А) Откриване на ПК от ЕВС;
Б) Решаване на ПК от ЕВС;
В) Изпълнение на решението от ЕВС.
ІІІ. Предотвратяване на сблъскване.
Когато ПК не е решен успешно нито от УВД,
нито от ЕВС настъпва реален конфликт и опасност
от сблъсък.

Смесено съчетаване на стени за безопасност
има когато съвкупности от паралелни СБ се свързват последователно с други СБ или съвкупности от
последователни СБ се свързват паралелно с други
СБ.
2. Автоматизация
„Гребенът на вълната” на автоматизацията на
УВД днес са средствата за автоматично откриване
на конфликти. В СУВД на земята, те се наричат
„Средства за осигуряване на безопасност” (Safety
Nets, SN). Тук влизат системите, които предупреждават за краткосрочен конфликт (STCA), за
минимална безопасна височина (MSAW) и за навлизане в неразрешено въздушно пространство
(APW). Друго средство е това за откриване на
средносрочни конфликти (MTCD).
На борда на ВС действат системата за предупреждение при сближение със земята (GPWS), за
избягване на сблъскване във въздуха (ACAS) и др.
От гледна точка на представяния модел това са
паралелни на операторите стени за безопасност.
3. Графично представяне на модела
Моделът използва следните графични символи:
1
2 4

5

6

7

8

3
1 – причинно-следствена верига; 2 – източник на
АС; 3 – преобразувател причина – следствие;
4 – стена за безопасност; 5 – последователни СБ
6 – паралелни СБ; 7,8 – смесено съчетание на СБ.
Моделът представя причинно-следствената верига източник на АС → ПК → конфликт → АП и
смесеното съчетаване на стени за безопасност, които противодействат на това развитие (фиг. 1.).
Източници на авиационни събития:
А) Интензивност на въздушното движение
ПК възниква когато ВС взаимодейства с друго
ВС или с препятствия. Следователно най-важният
източник на АС е ИВД. Това е обективен, външен
за СУВД фактор на безопасността и функциите на
системата не могат да го променят. Ето защо ИВД
се разглежда като “вход” на модела.
Б) Околна среда
Тя включва опасни метеорологични явления,
ниска видимост, непредвидени събития и др., които биха могли да генерират АС.
В) Елементи на СУВД
Освен че осигурява безопасност, СУВД може
да бъде и източник на АС, чрез човешки грешки,
технически (софтуерни) или процедурни откази.
Това е вътрешен са системата източник на АС.
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по ефективни са те, толкова по ефективна е паралелната им съвкупност.
Моделът може да се представи в количествена
форма, ако са известни (или се оценят приблизително) ефективностите на всички включени в него
СБ. Тогава ще е възможно да се изчисли ефективността на цялата СУВД по отношение на безопасността, както и на отделните нейни части (превантивна дейност, решаване на конфликти, предотвратяване на сблъскване и др.).
4. Заключение
Предложеният модел създава нагледност и аналогии по отношение на безопасността:
- входове за модела са външните източници
на авиационни събития;
- вътрешните за СУВД източници на АС наподобяват (включително графично) положителни обратни връзки;
- преобразувателите
причина–следствие
„усилват” заплахата за полетите;
- потокът от АС се спира от преградните СБ;
- СБ може да се пробие и АС да „премине”
през нея (отказ на СБ);
- може да се счита, че съчленената стена отслабва в местата на съчленяване, по-късата
стена е по-ефективна;
- удебелената стена е по-здрава (ефективна)
поради повечето слоеве в нея и т.н.
Моделът показва нагледно, че безопасността се
постига чрез „каскада” от стени за безопасност.
Представеният модел е количествен и може да
служи за изследване на БП. Той е напълно съвместим с методи като „Дърво на отказите”, „Дърво на
събитията” и др.
Моделът е отворен и може да се допълва и
уточнява.
Използвана литература

ІІІ.1. Решаване на конфликта от РП:
А) Откриване на конфликта:
а) откриване от РП;
б) автоматично откриване (SN).
Б) Решаване на конфликта от РП;
В) Съобщаване на решението на ЕВС;
Б) Изпълнение на решението от ЕВС;
ІІІ.2. Решаване на конфликта от ЕВС
Ако РП не успее, ЕВС може да реши конфликта
А) Откриване на конфликта от:
а) ЕВС
б) ACAS, GPWS.
Б) Решаване на конфликта от:
а) ЕВС
б) ACAS, GPWS;
Б) Изпълнение на решението от ЕВС.
ІV. Случайността преди сблъскването
Когато конфликтът не е решен успешно нито от
РП, нито от ЕВС, единствено шансът (случайността) може да предотврати АП. Случайността е символична СБ (затова се представя с пунктирана линия), на която не се разчита.
3. Количествени съотношения в модела
Ефективност на стената за безопасност (Е)
ще наричаме вероятността за неуспех („отказ”)
на мярката за намаляване на риска.
Колкото по-малка е тази вероятност, толкова
по-ефективна е СБ. Например, ефективността на
автоматичните откриватели на конфликти се измерва с вероятността за пропускане.
Ефективността на СБ е условната вероятност за
АС след стената, при наличието на АС преди СБ.
Ефективността на съвкупност от последователно подредени стени за безопасност е сума от
ефективностите им (формула (1)).
E = Ei
(1)
E=
Ei
(2)

∑

∏

Ефективността на съвкупност от паралелно
подредени стени за безопасност е произведение
от ефективностите им (формула (2)).
Тъй като по дефиниция Еi < 1 от (1) и (2) следва, че:
Ефективността на съчленената стена за безопасност е по-малка от ефективностите на изграждащите я последователни СБ.
Ефективността на удебелената стена за безопасност е по-голяма от ефективностите на изграждащите я паралелни СБ.
Относителната ефективност на съвкупност
от паралелно подредени СБ се определя от броя на
съвместно действащите СБ (дебелина на стената в
слоеве).
От тези правила за представения модел на
СУВД следват следните изводи:
А) Автоматичните откриватели на конфликти,
действащи паралелно с оператора, повишават
ефективността на СБ.
Б) Колкото повече са паралелните СБ и колкото

[1] EUROCONTROL, Air Navigation System Safety Assessment Methodology, Guidance Material I, Barrier Analysis, Edition 2.0, 30.04.2004.
[2] EUROCONTROL, Air Navigation System Safety Assessment Methodology, Edition 2.0, 30.04.2004.
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Резюме:
В статията се разглеждат принципите за организиране подготовката на авиационни специалисти чрез
използването на технологията за формиране на персонална учебна среда (ПУС) за обучаемия. Представена е философията на обучение с e-learning 2.0. Формиране на ПУС се извършва в средата на WIZIQ.
Ключови думи: въздушен транспорт, дистанционно обучение, e-learning 2.0, персонална учебна среда.

Тези сервизи бяха базирани на активното участие
на ползвателите в създаването на контенти. Впоследствие Стефан Доунс [1] предложи нова философия на обучение: e-learning 2.0. Понякога за него се говори като за обучение, изградено въз основа на формиране на персонална учебна среда за
обучаемия. E-learning 2 наричат още и обучение
на базата на информационно-образователни пространства. Както показва световният опит, тези
пространства дават възможност съществено да се
повиши качеството на обучение.

1. Въведение
Авиацията, като една от най-сложните и отговорни човешки дейности, изисква високо професионално равнище на подготовка на специалистите. В днешно време непрекъснато нарастват изискванията към тях поради използването на съвременни летателни средства. Затова прилагането на
най-новите информационни технологии в тази
сфера придобива все по-голямо значение.
Новите информационни технологии в обучението имат много големи възможности за натрупване и използване на високоефективна - от гледна
точка на възприемането и усвояването - разнообразна информация. В реализирането на съвременните методи за подготовка на авиационен персонал особено голяма резултатност осигуряват информационно-комуникационните технологии на
световно ниво (интернет-технологиите).
С цел да се усъвършенства системата за професионална подготовка на авиационния персонал
все повече образователни учереждения на гражданската авиация и учебни авиационни центрове с
успех използват дистанционните образователни
технологии (е-learning). През 2005 г. станаха сериозни промени в работата на Интернет: появиха се
социалните сервизи WEB-2, които дадоха възможност на всеки ползвател да създава лични ресурси.

2. Информационно-комуникационните технологии WEB-2.0
Ще определим информационнообразователното пространство като виртуална среда, включваща множество образователни ресурси за поддръжка на учебна дейност и решаване на задачата
за обучение, базирано на глобалните компютърни
комуникации
(Интернет).
Информационнообразователно пространство се създава с помощта
на група сервизи, основаващи се на активното
участие на ползвателите (студенти, курсанти и
т.н.). Тези сервизи, получили името "социални
сервизи", съставят основата на съвременната концепция на Web 2.0, чийто ключов признак е "използване на колективния разум" [2]. По такъв начин информационно-образователно пространство
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– това е съвкупност от социални сервизи, инструменти и информационни материали, които обезпечават комфортни условия за обучение. Съвременните технологии на Интернет позволяват обучаемият да формира свой, индивидуален учебен контент, своя образователна среда, удовлетворяваща
най-пълно потребностите му и осигуряваща необходимото качество на обучение.
За
появяването
на
информационнообразователни пространства способства лавинообразният растеж, който бележи обемът на информацията, необходима за работа на специалистите във
всяка област и появяването на нови теории за обучение.
Вече е много трудно да следиш новите разработки, свързани с професионалната ти дейност. И
като реакция на това – специалистът започва активно да използва сервизите на Интернет за повишаване на квалификацията си. Изследвания на
американски учени, посветени на придобиването
на професионални знания показва:
- монологичният модел на информационно
предаване не устройва хората;
- знание ≠ информация от един източник;
- знание = информация от различни (често
противоречиви) източници, които човек си
избира сам, като изхожда от своята информационна компетентност.
Направен е изводът, че информацията става
знание само тогава, когато се превърне в навици и
умения; когато информацията е получена от различни източници, при това от самия обучаем. Или
с други думи: важна е не сумата на знанията, а са
важни методите за тяхното придобиване.
Трябва да отбележим още един момент. Процесът на самостоятелно придобиване на знания от
младите хора (пък и не само от младите) чрез социалните мрежи е стихиен, неосъзнат. Важно е да
подчертаем сега, че индивидуалните личностни
пространства вече отдавна се формират практически от всички, които имат достъп до Интернет.
А виж, в учебния процес тези пространства, поне
що се отнася до Европа, се използват съвсем малко. Макар ефективността им да е много голяма.
Ще разгледаме развитието на педагогическите
концепции, които доведоха до създаването на информационно-образователни пространства.
Инструкционизъм - основни положения на този подход са:
- преподавателят поема върху себе си задължението да предава на обучаемия знанията и уменията, определени за усвояване;
- студентът през по-голямата част от времето остава пасивен: той е длъжен мълчаливо (без да разговаря и без да общува по ка-

къвто и да е начин с другите студенти) и
неподвижно да възприеме (да чуе, да види)
и запомни преподаваното;
- студентът проявява ограничена активност
(не сам, а когато го моли преподавателят),
т.е. възпроизвежда очаквано от него действие.
Следващата концепция, появила се като развитие на инструкционизма е конструкционизъм.
Основни положения на този подход са:
- дейността и действията на самия човек се
явяват основа на неговото личностно развитие;
- обучението – това е активен процес, в хода
на който хората активно конструират знания въз основа на собствения си опит;
- хората не получават идеи, а ги създават.
Човекът е «архитект на собствения си интелект» [3].
На основата на конструктивизма интересна
философия на обучението развива Сеймур Пайперт [4]. Основни положения:
- «Хората създават ново знание особено
ефективно, когато са ангажирани в създаването на продукти, надарени с личен смисъл, независимо дали това са пясъчни замъци, машини или компютърни програми.
Хората създават нещо важно за себе си
или за околните ".
- «Колкото по-големи възможности за самостоятелно изграждане, за конструиране
на нови обекти се откриват в програмата,
толкова с по-голям интерес към нея се отнасят ползвателите».
Същността на тази концепция се заключава в
това, че обучението се схваща като активен процес, в хода на който хората активно конструират
знания въз основа на собствения си опит.
Конективизъм - философска теория за обучение, която днес се използва с успех практически
във всички развити страни. Най-основните му положения:
- обучението е процес, протичащ в неопределена, неясна и изменяща се среда, в която непрекъснато стават промени на основополагащи елементи;
- обучението може да се поддържа отвън и
се състои в обединяване на информационни източници, което ни позволява да се издигнем на по-високо ниво на разбиране;
- обучението е процес на създаване на мрежа. Възли в мрежата могат да бъдат хора,
организации, библиотеки, уеб-сайтове,
книги, списания, бази данни, какъвто и да
било източник на информация;
- актът на обучение е създаване на външна
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мрежа от възли, които включваме под
формата на източници на информация и
знания;
- обучението, като дейност на нашия мозък,
е формиране на вътрешна невронна мрежа;
- обучението изисква разнообразие от подходи и възможности да се избере оптимален подход. Способността да узнаваме нови неща е по-важно от натрупването на
знания. Способността за разширяване е поважна от натрупаното. Обучение и познание се извършват постоянно: това винаги е
процес и никога – състояние;
- ключово умение е способността да се виждат връзките между различните области на
знанията, концепциите, смислите и идеите;
- обучението се явява приемане на решения,
постоянен избор на това какво да научим.
По такъв начин педагогическите концепции
формират научната основа на е-learning 2. Развитието на инструкционизма довежда до конструкционизъм, а конструкционизмът - до конективизъм.
Ще разгледаме обучението на базата на персонална учебна среда. Отличителният белег на
нашия подход се състои в това, че преди началото
на обучението студентът формира своя персонална
учебна среда (ПУС), използвайки така наречените
ментални карти.
Под персонална учебна среда (PLE - Personal
Learning Environment) ще разбираме съвкупност
от социални среди, компютърни обучаващи
програми и информационно-образователни системи, предназначени за студенти и даващи им
възможност самостоятелно да управляват своето
обучение, като по този начин подпомагат найбързото постигане на учебната цел.
Основното предназначение на ПУС се състои
в това да ориентира студентите не просто пасивно
да използват информацията, получена от ограничен брой предложени им източници, а да използват
едновременно множество информационни ресурси, да систематизират и сравняват получените знания и дори – в крайна сметка – самостоятелно да
създават нови източници на знания.
В минималната ПУС - по мнение на американски учени, трябва да влизат: twitter, ning, blog,
igoogle (netvibes), reader RSS, delicious (DIIGO),
wiki. Както показва анализът на техни публикации,
посветени на е-learning 2, броят на използваните
социални сервизи достига няколко стотици.
Изследователският център за електронно обучение в САЩ (Centre for Learning and Performance
Technologies, US, http://c4lpt.co.uk/) показва стоте
най-разпространени социални сервизи. Първите
десет са най-често използваните социални сервизи
за годините от две хиляди и седма до две хиляди и

единайсета: Twitter - micro-sharing site; YouTube video-sharing tool; Google Docs – collaboration suite
(incl Google Forms); Skype - instant messaging/VoIP
tool; WordPress - blogging tool; Drop box - file
synching software; Prezi - presentation software;
Moodle - course management system; Slideshare presentation sharing site; (Eddu)Glogster - interactive
poster tool (http:// c4lpt.co.uk/top-100-tools-forlearning-2011/)
За обучение на студентите как да създават
своя ПУС предлагаме да се използва сервиз
WIZIQ.
Достойнството на WiZiQ се състои в неговата
ориентираност към потребностите на образованието. Този сервиз позволява лесно и качествено да се
организира вебинар. Вебинар (webinar) – това е
семинар или среща, които протичат онлайн. Тяхна
особеност се явява интерактивността, тоест сред
участниците има един или няколко докладчици, а
всички останали са слушатели и могат оперативно в онлайн режим да задават въпроси, използвайки чат. Сервиз WIZIQ позволява всеки участник
да говори и да включва уебкамера, което извежда
интерактивните занятия на високо равнище.
Например, студентите могат да пишат на преподавателя и в хода на изложението си той може
да прави корекции. Студентите могат да общуват и
помежду си. Всеки от тях създава своя персонална
учебна среда. Преподавателят вижда работата на
студента и има възможност веднага да нанася корекции.
Сервиз WIZIQ позволява да се показват слайдове и документи в различни формати, да се
включват аудио и видео. Още едно важно достойнство – сервизът е безплатен, когато го използват до 50 участника.
Технологията за формиране на ПУС на базата
на сервиза WIZIQ се използва в Кировградска
летателна академия на Националния авиационен
университет (Украйна) за организиране на дистанционно обучение за авиационни специалисти
по проблемите на човешкия фактор.
3. Заключение
Използването на съвременните информационно-компютърни технологии (социални сервизи,
VOIP – технологии, облачни технологии и т.н.)
създават възможност да се организира дистанционно обучение на принципно ново равнище. Те
дават възможност да се съчетава високо качество с
комфортност на обучението и позволяват найпълно да се реализира принципът «образование
през целия живот».
Техническите аспекти на предложената система за дистанционна подготовка на авиационни
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЪГЛОВИ КООРДИНАТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЪТНИКОВИ
НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ
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Резюме: Спътниковите навигационни системи получиха огромно приложение при навигация и управление на обекти. В близко бъдеще се очаква Европа да бъде обслужвана от три глобални спътникови навигационни системи (GNSS), а именно GPS, Galileo и GLONASS. Това определя и интереса към
този тип навигация. В работата се дава кратък обзор на известни методи и се представя нов метод за
определяне на ъглови координати с използване на информация за скорост, измерена чрез GNSS приемник в географската координатна система. За целта се използват една или две антени, които се движат по
известен закон в координатната система на обекта. Това способства определяне на Ойлеровите ъгли
(ъгловите координати на обекта) между двете координатни системи.
Abstract: Satellite navigation systems have received a great use in navigation and management of the sites. In
the near future, Europe is expected to be served by three global navigation satellite systems (GNSS), namely
GPS, Galileo and GLONASS. This determines the interest in this type of navigation. The present paper provides
a brief overview of known methods and presents a new method for determining the angular position using information about speed, measured by GNSS receiver in the geographic coordinate system. To do this, use one or two
antennas, which run on a law in the coordinate system of the object. This helps determine the Euler angles (angular coordinates of the object) between the two coordinate systems.
Ключови думи: навигация, ъглови координати, управление на полета
Keywords: navigation, angular coordinates, flight control

1. Увод

датчици, отсъствието на дрейф при неговата експлоатация и определянето на магнитния курс, който
при съвременните средства за навигация е основен
навигационен параметър. Практически този тип
датчици няма да изгубят своята актуалност в необозримо бъдеще.
Друг тип навигационни датчици на ъглови координати са жироскопичните. В началото на миналия век основни датчици са били жироскопични
такива, използващи инерцията на бързовъртящо се
тяло. Като двигателен елемент се използва електрически двигател, пневмодвигатели, хидродвигатели. Основното предимство на тези датчици на
ъглови координати е високата им точност за кратки интервали от време и най-вече възможността им
да дават навигационна информация и в случаите
на отказ на електрическата система например, поради инерционните свойства на жироскопа. Роторът на тези датчици продължава да се върти при
отказ на задвижването в рамките на близките 8-10
мин. Недостатък на посочените датчици на ъглови
координати е наличието на постоянен дрейф на
жироскопичните прибори. Това е причината те да

Получаването на своевременна информация за
ъгловите координати – курс, крен и тангаж е от
съществено значение за навигация и управление на
движещи се обекти. Ефективността на навигацията
и управлението се определя от степента на точност
на системите за навигация и контрол, включително
и на инерциалните измервателни устройства. Традиционно използваните прибори, такива като жироскопи и акселерометри, осигуряват високоточна
информация за навигационни изчисления. Те, обаче, са скъпи и обемисти.
2. Методи за определяне на ъглови координати
В авиацията точната информация за ъгловите
координати на обекта играе важна роля при изпълнението на пилотажни и навигационни задачи.
Използваните методи са продиктувани от целите и
навигационното оборудване на конкретния тип
летателен апарат. От особено значение при пилотирането е информацията за курса на самолета.
Няма летателен апарат, който да не използва магнитен датчик на курса. Неговото широко използване е продиктувано от надеждната работа на тези
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се комплексират с други датчици на ъглови координати. Т.н. жировертикалата се интегрира с гравитационни датчици на направлението на земната
вертикала. Жирополукомпасът се интегрира с магнитни датчици на курса, при което може да се отчита магнитния курс с всичките недостатъци на
магнитния датчик – наличието на девиация, грешки от склонението и наклонението на земното магнитно поле, грешки от маневрирането на летателния апарат и т.н.
В съвременните тежки летателни апарати, където е икономически съобразно, се използват
инерциалните навигационни системи (INS). Това
са високоточни навигационни средства, които използват датчици на ъглова скорост от типа на лазерните жироскопи или динамично настройвани
жироскопи, които нямат конкуренция по отношение на точност при измерването на ъглови скорости. Високоточни акселерометри дават информация
за измерваното ускорение и земното гравитационно поле. Сложен и изчислително обемист алгоритъм решава навигационните уравнения, като определя ускорения, скорости и координати в избрана
координатна система, ъглови скорости и координати в същата координатна система. Автономност,
висока точност и надеждност са основните предимства на INS. Към недостатъците им се отнасят
високите изисквания по отношение на инерциалния блок, включващ акселерометри и жироскопи, а
също така и към изчислителя на системата. Друг
недостатък са габаритите и теглото на системата и
ниската точност по отношение на линейни скорости и координати. Към недостатъците спада и необходимостта от комплексирането на системата с
магнитен датчик на курса – най-често индукционен датчик на курса. Основният недостатък е високата цена на подобни системи. Те са нереални за
болшинството летателни апарати поради високата
си стойност, тегло и габарити. Развитие на INS са
системите за определяне на пространствено положение и курс (AHRS), които последните години
получиха огромна популярност благодарение на
микро електромеханичните системи (MEMS) и
използваните при тях технологии. Те имат малки
размери и тегло, дават задоволителни резултати и
много добра по обем пилотажно-навигационна
информация. По принцип се комплексират с индукционни датчици на курса и гравитационни датчици на земното гравитационно поле.
При INS и МЕМS системите основен проблем е
рeшаването на система диференциални уравнения
в реално време. Датчиците на ъглова скорост определят ъгловите скорости на обекта в инерциална
навигационна система. Заместена тази информация в диференциални уравнения дава възможност
за определянето на Ойлеровите ъгли, а именно

ъглите на курса, крена и тангажа. Проблем е получаването на тези ъгли за ъгли на тангажа близки до
900. Решаването на този проблем е използването на
кватерниони, предложени за използване от Уйлям
Хамилтон 1843 г. Последните представляват комплексни числа с една реална част и три имагинерни единици.
Реално днес най-широко приложение намират
MEMS датчици и системи, интегрирани с глобални спътникови навигационни системи (GNSS).
3. Определяне на ъглови координати с използване
на GNSS
Няма приемник за спътникова навигация използван във въздушния, сухоземния или воден
транспорт, който да не дава информация за курса
на съответното средство. На практика, обаче, тази
информация върши работа само за сухоземния
транспорт, било то коли, камиони или железопътен транспорт. Проблемът е във факта, че информацията за курса се отнася за ъгъла между вектора
на скоростта на съответния обект и направлението
на географския север. Специално за въздушния и
морския транспорт тази информация е полезна
дотолкова, доколкото може да бъде определен
пътният ъгъл. Ъглите на плъзгане и отнасяне не се
отчитат. Подобни приемници работят с една антена и измерването на компонентите на вектора на
скоростта по направленията север и изток е достатъчна информация за определянето на пътния
ъгъл. От съществено значение, обаче е определянето на Ойлеровите ъгли, а именно ъглите на курса, тангажа и крена. Те дават ориентацията на координатната система свързана с обекта и географска координатна система, определена от направленията на географските изток, север и направлението по вертикала за съответната точка от земната
повърхност. Спътниковите навигационни системи
са в състояние да определят тези ъгли, но при наличие на минимум три антени разположени на
значително разстояние една от друга. Елементарното решение е информация за координатите на
трите антени в географска координатна система
получена от GNSS и известните координати на
антените в координатна система на обекта. Този
метод, обаче е груб и неточен поради наличието на
значителни шумове породени от структурата на
обекта. Т.н. динамиката на крилата на летателния
апарат при попадането в турбуленция, изменението на базиса между антените, породено от изразходването на гориво в крилните резервоари и други фактори вкарват недопустимо високи шумове
при измерването на курс, крен и тангаж. Освен
това определянето на координатите на антените в
географска координатна система в динамика при
използването на съвременните широкозонни сис68

теми е от порядъка на 1 м, което е недопустимо
висока грешка за съвременните изисквания за точност при решаването на навигационни задачи и
управлението динамиката на самолета.
Съвременните методи за определянето на Ойлеровите ъгли се базират на т.н. интерферометрични определения на координатите на трите антени. Идеята се базира на възможността на определяне на броя на дължините на вълните на носещата честота L1 (1575.42 MHz) между навигационния спътник и антената и последващо измерване
на фазата на приемания сигнал. При тази техника
на определяне на ъглите на курса, крена и тангажа
се постигат изключително високи точности (от
порядъка на десетки ъглови минути). Това е продиктувано от факта, че измерването на фазата на
сигнала при съвременните възможности за тази
операция е с много висока точност. За целта обаче
трябва да се реши проблемът с неопределеността
на броя на дължините на вълните за всяка антена.
Има разработени методики, при които като се използват разлики в измерваната фаза между сигналите в две антени получавани от един и същи
спътник, може да се определи относителната разлика в броя на дължините на вълните. Двойна разлика при използването на два навигационни спътника дава възможност тази неопределеност да бъде преодоляна. При това изменението на базата
между двете антени в географска координатна
система може да бъде измерено с много висока
точност. В статика тази точност е от порядъка на
милиметри, а в динамика от порядъка на сантиметри, което е основа за много висока точност.
Знанието на базата между трите антени (на практика се използват най-често четири за по-голяма
надеждност и точност) в координатна система на
обекта и в географска координатна система (определена от приемника на GNSS) дава възможност
да се определят Ойлеровите ъгли. За целта трябва
да се реши следното матрично уравнение:

базовите разстояния на трите антени при завъртането по курс, или
Xbi,j = R(r,p,y) Xi,j ,
където:

 r11
R(r , p, y ) = r21
 r31

r12
r22
r32

r13 
r23 
r33 

където:
r11 = cos r cos y - sin r sin p sin y,
r12 = cos r sin y + sin r sin p cos y, r13 = -sin r cos p
r21 = - cos p sin y, r22 = cos p cos y, , r23 = sin p,
r31 = sin r cos y + cos r sin p sin y,
r32 = sin r sin y - cos r sin p cos y, r13 = cos r cos p,
където символите p, r и y съответстват на тангаж,
крен и курс. Трябва да се има предвид, че посочените по-горе уравнения са валидни за дясно ориентирана координатна система на тялото, като за летателен апарат надлъжната ос съвпада с оста х,
оста y е насочена по дясното полукрило, а оста z
образува с горните две оси дясно ориентирана
координатна система.
Предимствата и недостатъците на този наистина
прецизен и съвременен метод са представени в [2].
4. Определяне на ъглови координати чрез GNSS с
използване на информация за скоростта на обекта
Знанието на компонентите на вектор в две координатни системи дава възможност за определяне
на ъгловата ориентация на тези координатни системи. Представеният по-горе метод за определяне
на Ойлеровите ъгли на практика използва този
факт. Съществени недостатъци на метода са необходимостта от решаване на неопределеността в
броя на дължините на вълните, структурни колебания в базата между антената, необходимост от
голяма база.
Предлаганият в настоящата работа метод е
използването на информацията по скорост, давана
от спътниковите навигационни системи и априорна информация за скоростта на подвижна антена
на борда на обекта. Реализацията на този метод
може да бъде в два варианта. При първия вариант
реализацията може да бъде с механично движение
на две антени на приемника по две оси на летателния апарат – надлъжната и напречната ос съответно. Това ще даде възможност за определянето на
трите Ойлерови ъгли. Движение само по надлъжната ос на самолета дава възможност за определяне на ъглите на курса и тангажа. Вторият вариант
на реализация на метода предвижда моделиране на
движението на антените по електронен път. Има се

Xbi,j = R2(r) R1(p) R3(y) Xi,j
където:
Xbi,j - вектор на базовите разстояния между трите
антени в координатна система на тялото;
Xi,j - вектор на базовите разстояния между трите
антени в географска координатна система;
R2(r) – матрица, определяща зависимостите между
базовите разстояния на трите антени при завъртането по крен;
R1(p) - матрица, определяща зависимостите между
базовите разстояния на трите антени при завъртането по тангаж;
R3(y) - матрица, определяща зависимостите между
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предвид линеен антенен масив и последователно
превключване на всяка антена към приемника с
помощта на мултиплексор. Проблем при този вариант е съгласуване скоростта на електронното
сканиране и моментите на сканиране при смяна на
посоката, със скоростта на получаване на навигационната информация от самия приемник. Друг
проблем е определянето на компонентата на скоростта на антената, породена от движението на
антената в координатната система на самолета.
GNSS приемникът определя пълната скорост на
антената, получена от относителната скорост на
антената в координатната система на самолета и
преносната скорост обусловена от движението на
обекта в географска координатна система. Този
проблем има своето решение. Вариантът с моделиране движението на антената е намерил своето
решение при работещата на ултракъси вълни радиосистема за близка навигация VOR. При доплеровия VOR движението на антената в кръг се имитира с последователното превключване на антени
към един предавател.

онни системи. Избегнат е проблемът при определяне на Ойлеровите ъгли при ъгъл на тангажа близък до 900, т.е. използването на кватерниони не е
необходимост.
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Основните предимства на предложения метод са:
-

Малки размери и тегло на системата за определяне на Ойлеровите ъгли;

-

Отсъствие на грешки, породени от изменение на базата между антените вследствие структурни деформации в конструкцията на летателния апарат;

-

Възможност за следене интегритета на цялата система поради факта, че модулът на
скоростта на антената в земна координатна
система е известен;

-

Възможност за филтрация на грешките на
вектора на скоростта на самолета в земна
координатна система, произтичаща от горната точка.

Заключение
Предложен е метод за определяне на ъглови
координати на подвижни обекти с използване на
априорна информация за движението на антена на
GNSS приемник. За неговата реализация се изисква информация от самия приемник за моментите
на следене на доплеровата честота и нейното определяне. Изчислителните възможности на приемника на процесора са в състояние да поемат определянето на ъгловите координати, без да е необходимо допълнително натоварване с нови хардуерни
изисквания към самия приемник. Алгоритмът за
решаване е с малка изчислителна сложност, без
решаването на диференциални уравнения, както в
класическия случай при инерциалните навигаци70
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Резюме:
В доклада се разглеждат проблемите, свързани с въвеждането на новите честотни алокации за мобилни
спътникови комуникации в Ku и Ka честотни диапазони. Специално внимание се отделя на ефекта на
Доплер във връзка с високата скорост на движение на съвременните авиационни средства и използваните радиочестоти. Чрез матрично представяне на сигналите в една спътникова система, работеща по технологията SCP, сe доказва пълното елиминиране на ефекта на Доплер в процеса на характерната за тази
технология корелационна обработка на сигналите
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тенденция ще се запазва и в Ка обхвата. Технологичните подобрения на спътниковите комуникации в Ка обхват ще доведат до:
- Развитие на системи, използващи технологията
“spot beams”. В резултат ще се получи значително увеличение на капацитета, а оттам и намаление на цената на информационния пренос. Планираните спътникови системи ще използват няколко стотин тесни антенни лъчи (с ширина на
диаграмата на насоченост от порядъка на 0,3
градуса), в резултат на което ще се формират
наземни клетки със съответния брой. Тясната
антенна диаграма на насоченост е свързана с
увеличаване на коефициента на усилване на антенната система, а оттам и подобряване на качеството на обслужване.
- Подобряване на т.нар. коефициент на качество
на приемната спътникова система G/T за линията нагоре (Земя – Космос). Последното позволява наземните терминали да работят с намалена
EIRP (еквивалентна изотропно излъчвана мощност).

1. Въведение
Честотният ресурс, алокиран напоследък за
широколентови спътникови комуникации, е
концентриран в Ku и Ka честотни обхвати, както следва [1]:
- Ku честотен обхват, линия нагоре (Земя-Космос) - 12,75 до 13,25 GHz и от
13,75 до 14,5 GHz, линия надолу (Космос-Земя) - 10,7 до 11,7 GHz и от 12,5
до 12,75 GHz.
- Ka честотен обхват, линия нагоре (Земя-Космос) - 27,5 до 30,0 GHz, линия
надолу (Космос-Земя) - 17,3 до 20,2
GHz.
Съществуват някои различия между новите
спътниковите системи, работещи в обхвата Ка,
спрямо по-старите такива. Фиксираните спътникови системи в Ku обхвата, характеризиращи се
с големи излъчвани мощности и зони на покритие, са оптимизирани за видеоразпръскване и за
изграждане на професионални мрежи за пренос
на данни. Наблюдава се също така и увеличаване на мобилните услуги в този обхват, предназначени за широколентови комуникации до летящи самолети и плаващи в морето кораби. Тази

- Високите стойности на спътниковите EIRP и
G/T ще позволят използването на наземни потребителски антени с намалени размери (с диаметър от порядъка на 40 см).
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- Подобряване на спектралната ефективност.
Поради многократното преизползване на орбитално-честотния ресурс в отделните тесни лъчи
е възможно реализирането на клетъчни схеми с
четири клъстера, притежаващи високо отношение C/I (отношение сигнал-интерференция).
Усвояването на честотния обхват Ка за мобилни спътникови комуникации налага решаването на редица технически проблеми, свързани
със създаването на евтини антенни системи с
електронно сканиране, притежаващи няколко
диаграми на насочености с високи коефициенти
на усилване (над 40 dBi). Тези проблеми успешно биха могли да бъдат решени с предлаганата
от автора технология SCP [2]. В настоящия доклад са анализирани възможностите на тази технология да неутрализира т.нар. Доплеров ефект,
свързан с високата скорост на движение на ня-

кои от мобилните терминали,обслужващи самолети, нискоорбитални спътници (LEO,s) и т. н.
2. Проблеми, свързани с ефекта на Доплер.
Ефектът на Доплер представлява изменение на честотата на приеман сигнал спрямо тази на
излъчвания сигнал вследствие на относителната
разлика в скоростите и посоките на движение на
предавателя и приемника. Големината на доплеровото изместване се дава от формулата:

fd = ±

V

λ

cos θ

(1)

където V cos θ представлява относителната радиална скорост между предавателя и приемника, а λ
- дължината на вълната на електромагнитната вълна. Знакът /+/ се използва при сближаване, а знакът
/-/ при отдалечаване. Очакваните доплерови честоти при движение на самолет със скорост 800 km/h

Фиг. 1. Блокова схема на SCP система
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държа сумата на пилотните и информационните
сигнали, приемани от всички антенни елементи.

при GEO спътник са от порядъка на 8 KHZ в Kuобхват и 20 KHz в Ka-обхват.
Наличието на голямо доплерово изместване на честотата довежда до редица проблеми,
свързани със синхронизирането на приемните устройства за осъществяване на кохерентна демодулация на приеманите сигнали. Съществуващите
методи за борба с доплеровия ефект са с ограничени възможности и силно усложняват приемните
устройства и системи.

Нека snc представлява предавателната функция между кооперирания сигнален източник и
n-тия елемент на RРАA. В този случай:

snc = Lsnc .e − jψ nc .e jΩt

(2)

Където Lsnc са загубите от свободно разпространение, ψ nc = k .rn . sin θ c . cos(φ c − φ n ) предс-

3. Технологията SCP

тавлява фазата на сигнала, приеман от n-тия елемент на RРАA относно центъра й, k = 2π / λ константа на разпространение в свободното пространство, rn , φ n - координати на n-тия елемент на

3.1. Въведение
В [2] са предложени метод и реализираща го
система, основани на нов принцип. Новото техническо решение се нарича Пространственокорелационна обработка (Spatial Correlation Processing – SCP). То позволява мобилно приемане на
един или няколко радиосигнала от един или няколко пространствено разнесени източника (спътника) при висок коефициент на усилване на антенната система, като същевременно осигурява висока пространствена избирателност, подтискаща
смущенията, идващи от различни направления в
пространството.
В настоящия доклад методът SCP е разгледан и анализиран по-подробно с помощта на матрично представяне на сигналите и с отчитане на
влиянието на взаимното движение между предаващата и приемната система, създаваща доплерово
изместване на честотата.

RРАA, φ m ,θ m - ъглови координати на m-тия източник, Ω = +− 2πf d - ъглова честота на доплеровия
сигнал, резултат от относителното движение между кооперирания сигнален източник и антената на
терминала.
Поотделно предавателните функции за
информационните и пилотните сигнали на кооперирания източник могат да се представят с
помощта на матрицата S , определена от (3 и 4).
s c1

s p1

sc 2

s p2

..... (3)
sc =
s cn

sp =

.....
s cN

3.2. Матрично представяне на сигналите в SCP
система с доплеров ефект

......
s p3

(4)

......
s pN

Ако cc , c p са съответно информационните

SCP представлява система с много входове и
един изход. Тя може да се представи с блоковата
схема, показана на фиг.1. В нея се съдържат източник на информационни ( cc ) и пилотни ( c p )

и пилотните сигнали, излъчени от кооперирания
сигнален източник, то сигналите при n-тия RРАA
елемент, получени от този източник, могат да се
представят с:

сигнали, както и източници на интерфериращи
сигнали ( c1,2 ,3...m ...M ), всички разположени в координатна система (фиг.2). Сигналите от всички тези
източници се разпространяват до RРАA, където се
приемат от отделните елементи и сумират от разпределителната линия, след което постъпват в приемника. В него, след едно или двукратно преобразуване надолу сумираните информационни сигнали корелират с фазодиспергирания пилотен сигнал
с цел възстановяване на информацията по основна
честотна лента или на ниска междинна честота.
Кооперираният сигнален източник е с ъглови координати φ c , θ c и на разстояние Rc .
Всеки елемент на N-елементната RРАA
приема сигналите, излъчвани от кооперирания
сигнален източник, след което те постъпват на
изхода й. По този начин изходът на RРАA съ-

x cn = s cn .c c , x pn = s pn .c p

(5)

Следователно сигналният вектор, комбиниращ сигналите от кооперирания източник при
n-тия елемент на RРАA е:
(6)

x n = xnc xnp = s pn .c p

Сигналният вектор, представящ информационните и пилотните сигнали при всички
антенни елементи, може да се изрази чрез (7):

x c = s c .c c , x p = s p .c p

(7)

Както беше споменато по-горе, RРАA пренася всички сигнали, приемани от различните елементи, през изхода на RРАA към входа на SCP
приемника. Нека предавателната функция между
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Фиг.2. Координатна система на RPAA
всички антенни елементи и изхода да се представи
от вектора a (8):

и корелират в корелатор. За опростяване на анализа разглеждаме процеса без математическо
описание на кодирането и декодирането с псевдослучаен код с оглед осигуряване на достъп до
определен пилотен сигнал. Общият коефициент
на усилване на приемника G , съответстващ на
гореописаните процедури, ще бъде:

a1
a2
a3

(8)

a = .....
an

G = G LNA .G DC1 .G IFA1 .G DC 2 .G IFA 2

.....

Където G LNA е коефициентът на усилване

aN

на LNA, G DC1 е коефициентът на преобразуване

jϕn

Където a n = Lan .e , Lan - коефициент на
усилване на единичен антенен елемент с включени
загуби от разпространение в разпределителната
линия, ϕ n = 2π .rn / λ g + ∆ϕ n ,където 2π.rn / λ g - фазово изместване, дължащо се на разпределителните
линии, ∆ϕ n - фазово изместване, дължащо се на
инклинацията на елемента при използване на кръгова поляризация.
Сигналите на изхода на RРАA ще бъдат
равни на тези на входа, умножени по предавателната функция на разпределителната система
a . Сигналните вектори, комбиниращи изходните кооперирани информационни i c и пилотни p
сигнали ще имат вида:
i c = a1 .xc1 a2 . xc 2 a3 . xc 3 .... an . xcn .... a N . xcN = a . x c (9)
p = a1 . x p1

a 2 .x p 2

a3 . x p 3 .... a n . x pn .... a N . x pN

(11)

на първия преобразувател, G IFA1 е коефициентът на усилване на първия междинно-честотен
усилвател (IFA), G DC 2 е коефициентът на преобразуване на втория преобразувател и G IFA 2 е
коефициентът на усилване на втория IFA.
Сигналът на изхода на умножителя има
вида:

G(i c . p) = G

ic1 . p1

ic 2 . p1 .... icn . p1 .... icN . p1

ic1 . p 2

ic 2 . p 2 .... icn . p 2 .... icN . p 2

(12)

.......................................................
ic1 . p n

ic 2 . p n .... icn . p n .... icN . p n

.......................................................
ic1 . p N

ic 2 . p N .... icn . p n .... icN . p N

Където членът j − k се състои от:

(icj . p k ) = +− ic .e

= a . x p (10)

Приеманите от RРАA сигнали се усилват
от малошумяш усилвател (Low Noise Amplifier –
LNA), преобразуват честотно един или два пъти

×e
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[

[

(

)

j (ω II + Ω ) t − k . r j . sin θ c . cos φ c −φ j + k g . r j

j (ω II + Ω ) t − k .rk .sin θ c . cos (φc −φk )+ k g .rk

]

]

×

(13)

Вторият член на уравнение (15) се нулира
след LPF. Първият член представлява демодулираният информационен сигнал от антенен
елемент по информационна честота. Целият информационен сигнал ще бъде N пъти по-голям,
равен на следата на матрицата (12):
(16)
BBO c = +− 0,5.G.ic .N
4. Заключение
От направените изчисления може да се
направи важният извод за липса на доплерово
изместване в диагоналните членове на корелационната матрица след задължителното за процеса корелация времеинтегриране. Това се дължи на факта, че доплеровото изместване е еднакво за пилотните и информационните сигнали
– те са кохерентни, получени са от един и същ
генератор и са изминали еднакъв фазов път.
Литература

В уравнение (13) +− ic е амплитудата на
информационния сигнал от един антенен елемент (разглеждаме случай на ВРSK модулация и
равномерно амплитудно разпределение), амплитудите на пилотните сигнали се приемат за 1.
Това предположение е вярно за случая на високо отношение пилотен сигнал/шум, което се изпълнява при CDMA достъп до пилотния сигнал.
Основно изискване към технологията SCP
с оглед получаване на гладка ненасочена кооперирана диаграма е сумата от недиагоналните
елементи на матрицата (12) да бъде нулева. Това
изискване се изпълнява когато вероятностното
разпределение на фазите на сигналите от отделните елементи е равномерно от 0 – 360 градуса и
каналът е реален с AWGN (Additive White
Gaussian Noise – Адитивен бял Гаусов Шум), а
използваната RPAA – със силно изразена честотна дисперсия на фазите. Реалната част на nтия диагонален член на матрицата (12) се състои
от:
Re(icn . p n ) = +− ic . cos2 (ωII + Ω)t − k .rn . sin θ c . cos(φc − φn ) + k g .rn

[

[1] Electronic Communications Committee (ECC) Report
152, The use of the frequency bands 27,5 – 30,0 GHz and
17,3 – 20,2 GHz by satellite networks, Internet, Gothenburg,
September, 2010.
[2] B. Демирев, Мобилни и Персонални Спътникови
Комуникации, изд. Ту-София, 2010 г.

]

(14)
Уравнение (14) може да се представи с
помощта на cos 2 A = 0,5.(1 + cos 2 A) :
+
Re(icn . p n ) = +− 0,5.ic − 0,5.ic . cos(2ωII .t + .....) (15)

STUDY OF DOPPLER EFFECT IN SPATIAL CORRELATION PROCESSING AERONAUTICAL
SATELLITE COMMUNICATIONS

Veselin Demirev, Technical University-Sofia, Bulgaria
Abstract: The report examines the problems associated with the introduction of new frequency allocations for
mobile satellite communications in Ku and Ka frequency bands. Special attention is paid to the Doppler effect in relation to the high speed of modern aviation equipment and spectrum use. By matrix representation of signals in a satellite system, working on technology Spatial Correlation Processing (SCP), CE prove that the elimination of the Doppler
effect in the process of this technology characteristic correlation signal processing

75

BulTrans-2012
Proceedings
26-28 September 2012
Sozopol

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ В ГРАЖДАНСКАТА
АВИАЦИЯ
МАРГАРИТА АНДОНОВА
Катедра „Въздушен транспорт”, Технически университет,
София, България
magi@aero.tu-sofia.bg

Резюме: Събирането и анализът на информация за причините, водещи до възникване на авиационни
произшествия са от съществена важност за управлението на надеждността и осигуряване на
безопасност на полетите в гражданската авиация. В настоящата статия е представено подробно
изследване и класификация на причините за възникнали авиационни произшествия в четири основни
категории. Направен е статистически анализ и оценка на степента на значимост на причините в
отделните категории, по данни за възникнали авиационни произшествия с реактивни пътнически
самолети през последните двадесет и една години.
Ключови думи: безопасност, авиационно произшествие, статистически анализ, надеждност

опасните фактори, влияещи върху авиационната
система; намаляване на потенциални последствия
от тях; разработване на стратегии за ликвидиране
на посочените фактори. По този начин ще се
подобри управлението и ще се повиши на нивото
на авиационната безопасност.
Настоящата работа представя едно подробно
изследване, класификация и статистическа оценка
на степента на значимост на причините за
възникнали авиационни произшествия с тежки
реактивни пътнически самолети през последните
двадесет и една години.
2. Методика за изследване и класификация на
причините водещи до авиационни произшествия.
Информация за възникнали произшествия и
сериозни инциденти в гражданската авиация
обикновено се събира и обработва от специални
органи за разследване на авиационни събития към
съответните
национални
въздухоплвателни
администрации [5]. Националният съвет по
безопасност на транспорта на САЩ (NTSB)
поддържа най-голямата база от данни за
възникнали произшествия и инциденти в
гражданската авиация [5]. Тази база от данни
съдържа информация за типа самолет, външните
условия, повредите, последователността от
събития водещи до конкретно авиационно
произшествие и други важни факти и
обстоятелства. Базата от данни на NTSB разполага
с различни полета за търсене и подбиране по
определени критерии на авиационни инциденти и
произшествия.

1. Въведение
Осигуряването на безопасността на полетите е
основен приоритет в гражданската авиация.
Съгласно изискванията на Приложения 6, 11 и 14
към Doc 7300 на ICAO [1], изискванията на JAROPS 1.037 [2] и изпълнението на регламент
1899/2006 на Съвета на Европа [3], всички
авиационни
оператори,
организациите
за
техническо
обслужване,
доставчиците
на
аеронавигационни услуги и сертифицираните
експлоатанти на летища трябва да разполагат с
програма за предотвратяване на авиационни
произшествия и осигуряване на безопасността на
полетите. За изпълнението на тази програма е
необходима надеждно функционираща система за
управление на безопасността, изградена в
съответствие с ICAO Doc 9859 [4].
Управлението на безопасността се основава на
събиране и анализ на данни за откриване на
източниците на опасности. Такива данни се
получават основно като резултат от разследването
на възникнали авиационни произшествия и
инциденти. Oсновна цел при разследването на
всяко произшествие е да се определят конкретните
причини, довели до него и да се предприемат
необходимите
корективни
действия
за
предотвратяване на подобни произшествия в
бъдеще.
Същевременно, наличието на статистическа
информация за степента на значимост на
различните причини, водещи до авиационни
произшествия ще позволи да се набележат мерки
за: своевременно откриване и контрол на най-
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Вид на данните
Информация за
произшествието(инцидента)
Самолет
Експлоатация

Поле за търсене
Период от време

Използван критерий
От 1/1/1991г. до 31/12/2011г.

Вид на разследването
Категория
Експлоатация

Произшествие
Самолет
Part 121

Таблица 1. Полета за търсене и използвани критерии при подбора на информация в базата данни на NTSB.

За целите на настоящето изследване е подбран
определен списък на произшествия с реактивни
пътнически самолети, като са използвани
публикуваните в сайта на NTSB доклади за
възникнали авиационни събития и инструмента за
заявки към съответната база данни [6].
Подбраните полета за търсене на авиационни
произшествия и съответните критерии, използвани
в тях с цел анализ на причините довели до тези
произшествия са дадени в Таблица 1. Полетата за
търсене, които не са посочени в Таблица1 са
оставени по подразбиране, в съответствие с
настройките в интернет страницата на NTSB.
Анализът на причините за възникване на всяко
произшествие от получения списък показва, че те
могат да се класифицират в четири основни
категории:
Човешки фактор. Произшествията, възникнали
като резултат от човешки фактор са причинени от
действия на хора, които пряко или косвено са
отговорни за експлоатацията на съответния
самолет. Към тази категория причини се отнасят
действия на: командир на самолета, летателен
екипаж, кабинен състав, пътници, авиационен
оператор, наземен летищен персонал, персонал за
техническо обслужване, производител, летищен
оператор, ръководство на въздушното движение,
въздухоплвателна администрация, терористи,
пешеходци.
Околна среда. Произшествията, възникнали
като резултат от влиянието на околната среда са
причинени от обстоятелства свързани с условията,
при които се експлоатира самолета. Към тази
категория причини се отнасят: турбулентност,
пориви на вятъра, валежи от дъжд и градушка,
снеговалеж, обледеняване, пожар, гръмотевични
бури с мълнии, неравна повърхност за кацане,
сблъсък с животни, отказ на наземни превозни
средства.
Структурен отказ. Произшествията, които са
възникнали в резултат на структурен отказ са
причинени основно от проблеми, свързани с
отделни елементи от конструкцията на самолета.
Към тази категория причини се отнасят: попадане
на птици в двигател, стареене и корозия, умора на
материала, повишени напрежения, повреждане

от външни предмети, конструктивни и
производствени грешки,неправилно обслужване
и контрол, неизвестни, други (повреждане на
ключалка на врати, стълба за пътници и
надуваема стълба).
Системен отказ. Произшествията, възникнали
като резултат от системен отказ са причинени от
проблеми със системи, осигуряващи безопасна
експлоатация на самолета. Към тази категория
причини се отнасят повреди и откази на елементи
от: система за управление, електрическа система,
хидравличната система, горивна система.
Неустановени причини. За определено
количество произшествия (60 броя) от подбрания
списък, в съответните доклади, публикувани в
сайта на NTSB не са посочени конкретни причини,
тъй като такива не са били установени при
разследването. Поради това, тези произшествия не
са включени в статистическия анализ на
причините по-долу.
3. Статистически анализ на причините за
възникнали авиационни произшествия.
Анализът на публикуваните в сайта на NTSB
доклади от разследването на възникнали
произшествия с големи реактивни пътнически
самолети за периода от 1/1/1991г. до 31/12/2011г.
показва, че общият брой на произшествията е 713,
като за 653 от тях са посочени конкретни причини
(фиг.1). От произшествията с идентифицирани
причини, 444 на брой (или 68%) са резултат от
човешки действия. Фактори, свързани с околната
среда са причина за 187 произшествия, което
съставлява 28,7%. Структурни откази са довели до
127 произшествия (или 19,5%), докато системните
откази са основна причина за 40 произшествия
(или 6,2%). Процентното разпределение на
анализираните авиационни произшествия според
четирите основни категории причини довели до
тях е показано на фиг.2. Общият брой (798)
произшествия на фиг.1, съответстващи на
четирите категории причини е по-голям от броя на
разглежданите авиационни произшествия (653),
чийто причини са били идентифицирани. Това е
свързано с факта, че за някои произшествия са
посочени повече от една причини.
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За всяка една от четирите категории причини,
довели до авиационни произшествия, подробният
анализ, направен в съответствие с изложената погоре вътрешна класификация на показва:
Човешки фактор. Разпределението на
произшествията причинени от човешки действия,
представено на фиг.3 показва, че основната роля в
тази категория се пада на командира на самолета с
32,7% (или 145бр.). Същевременно, действията на
командира на самолета се свързват пряко с 22% от
всички 653 произшествия с установени причини.
Лошо излитане и кацане на самолета, неадекватно
рулиране, рязко маневриране са типични примери
за действия на командира, довели до авиационно
произшествие.
На второ място с 23,9% (или 106 бр.) от
произшествията с причина от категорията
“човешки фактор” са тези, които са резултат от
неадекватни действия на наземния летищен
персонал. От друга страна, тези действия се
свързват пряко с 16% от всички разглеждани 653
произшествия с установени причини. Типични
примери за действия на летищния персонал,
довели до авиационни произшествия са
неправилно управление на наземните превозни
средства, неадекватна организация на наземния
трафик и неподходящо осигуряване на самолета.
Следващите по значимост причини в
категорията “човешки фактор” са действията на
летателния екипаж, персонала отговорен за
техническото обслужване на самолета, пътниците,
авиационния оператор и кабинния състав.
Произшествията, които са резултат от тези
причини заемат между 9,7% и 4,8% или от 6,6% до
3.2% от всички 653 анализирани произшествия с
установени причини.
Околна
среда.
Разпределението
на
произшествията свързани с различни фактори от
околната среда представено на фиг.4 показва, че
доминираща роля в тази категория се пада на
повишената турбулентност с 81,5% (или 152 бр.).
Същевременно, турбулентността се свързва
пряко с 23,3% от всички 653 разглеждани
произшествия с установени причини. Поривите на
вятъра са причина за 5.4% (или 10 бр.), а
снеговалежите за 3,7% (или 7 бр.) от всички 127
произшествия с установени причини от
категорията “околна среда”. На останалите
причини в тази категория се падат по-малко от
2,1% от произшествията.
Структурен отказ. Пет са главните причини от
категорията “структурен отказ”, на които се
дължат основната част от произшествията в тази
категория (фиг.5). Най-голям е процентът на
произшествията в резултат на конструктивни и
производствени недостатъци (25,2% или 32бр.),

1 - човешки фактор; 2 - околна среда;
3 - структурен отказ; 4 - системен отказ

Фиг.1. Разпределение на анализираните авиационни
произшествия според четирите основни
категории причини довели до тях.
(общият брой произшествия на диаграмата е по-голям от броя на
разглежданите 653 произшествия, тъй като съгласно [5] някои
произшествия се свързват с повече от една причина)
1 - човешки фактор; 2 - околна среда;
3 - структурен отказ; 4 - системен отказ

Фиг.2. Процентно разпределение на анализираните
авиационни произшествия според четирите
основни категории причини довели до тях.
(общият % на диаграмата е по-голям от 100%, тъй като съгласно [5]
някои произшествия се свързват с повече от една причина)

1- командир; 2 - наземен летищен персонал; 3 - летателен екипаж;
4 - персонал за техническо обслужване; 5 - пътници; 6 – авиационен
оператор; 7 - кабинен състав; 8 - терористи; 9 - РВД; 10 - пешеходци;
11 - производител; 12 - ГВА; 13 - летищен оператор

Фиг.3. Разпределение на произшествията (444 бр.)
причинени от различни човешки действия.

1 - турбулентност; 2 - пориви на вятъра; 3 - снеговалеж; 4 - сблъсък с
животни; 5 - дъжд и градушка; 6 - отказ на наземни превозни средства;
7 - бури с мълнии; 9 - неравна повърхност за кацане; 10 - пожар

Фиг.4. Разпределение на произшествията (187 бр.),
свързани с различни фактори от околната среда.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
1- конструктивно-производствени грешки; 2- умора на материала;
3 - повишени напрежения; 4 - попадане на птици в двигател;
5 - неправилно обслужване и контрол; 6 - стареене и корозия;
7 - повреди от външни предмети; 8 - други; 9 - неизвестни причини

1 – електрическа система; 2 – хидравлична система;
3 – система за управление; 4 – горивна система

Фиг.6. Разпределение на произшествията (40 бр.)
в резултат на системен отказ.

Фиг.5. Разпределение на произшествията (127 бр.)
в резултат на структурен отказ.

категорията “околна среда” и на нея се дължат
81,5% от съответните произшествия. От друга
страна, тя е причина за 23,3% от всички 653
произшествия с установени причини. Това налага
необходимостта от предприемане на повече мерки
за предотвратяване на подобни произшествия.
Примери за такива мерки са по-добро обучение на
пилотите за справяне с подобни ситуации и
подобряване на възможностите за прогнозиране на
метеорологичните условия и въздействията на
околната среда.
3. Системните откази са отговорни за
сравнително малка част (6%) от произшествията.
Това е малко изненадващо като се има предвид поголемия потенциал за откази в една сложна
система, каквито са самолетните системи.
На резултатите, предствени в настоящото
изследване е присъща известна неопределеност. Тя
се дължи на затруднения при установяване на
точната причина за настъпване на някои от
разглежданите авиационни произшествия, поради
нееднозначност на причинно-следствената верига
и наличието на връзка между отделните сценарии,
водещи до конкретно произшествие.
Литература

следват произшествията поради умора на
материала (19% или 24бр.), пренапрегнатост на
конструкцията (19% или 24бр.), попадане на птици
в двигател (14,2% или 19бр.), неправилно
обслужване и контрол (13,4% или 17бр.).
Системен
отказ.
Разпределението
на
произшествията причинени от системен отказ е
представено на фиг.6. То показва, че основна роля
в тази категория се пада на електрическата
система, чиито откази са довели до 60%(или 24бр.)
от произшествията. С нея са свързани 3,6% от
всички 653 разглеждани произшествия с
установени причини. Откази в хидравличната
система са довели до 35% (или 14бр.) от
произшествията с причини от категорията
“системен отказ”, докато откази в системата за
управление и в горивната система са причинили
съответно по 2,5%(или 1 бр.)от тези произшествия.
4. Заключение
Резултатите от направения статистически
анализ на причините за възникнали произшествия
с големи реактивни пътнически самолети през
последните 21 години по данни на NTSB показват:
1. Основната част (444 бр. или 68%) от
произшествията с установена причина се дължат
на човешка грешка. Най-съществен принос в тази
категория от причини имат пилотските грешки,
тъй като са свързани пряко с възникването на 22%
от всички 653 произшествия с установени
причини. Поради това е целесъобразно да се
извърши по-нататъшно изследване и подробен
анализ на детайлите, свързани с пилотските
грешки, което би спомогнало за съществено
намаляване на авиационните произшествия.
2. Турбулентността е доминираща причина в

[1] http://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx.
[2] http://www.jaa.nl/operations/Public%20Area/JAR-OPS1-Sec1-2.pdf
[3] http://caa.gateway.bg/upload/docs/1_EU_OPS.pdf.
[4]http://www2.icao.int/en/ism/Guidance%20Materials/SM
M_3rd_edition_Advance_25May.pdf
[5] http://www.ntsb.gov/index.html
[6] http://www.ntsb.gov/aviationquery/index.aspx
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АНАЛИЗ НА ОТКАЗИТЕ И ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ
КОНСТРУКЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИ САМОЛЕТИ
МАРГАРИТА АНДОНОВА, Технически университет, София, България
magi@aero.tu-sofia.bg

Резюме: Събирането и анализът на информация за причините, водещи до възникване на авиационни
произшествия, както и за настъпилите откази по конструкцията на летателните апарати са от
съществена важност за управлението на надеждността и осигуряване на безопасност на полетите в
гражданската авиация. В настоящата статия е представено статистическо изследване на отказите по
конструкцията и смъртните случаи, възникнали при авиационни произшествия с реактивни пътнически
самолети през последните двадесет и една години. Направена е и оценка на интензивността на отказите
на основни конструкционни елементи.
Ключови думи: безопасност, произшествие, отказ, статистически анализ, интензивност на отказите

на степента на значимост на причините за
възникнали авиационни произшествия с тежки
реактивни пътнически самолети през последните
двадесет и една години.
Същевременно за подобряване на управлението
и повишаване нивото на авиационната безопасност
е целесъобразно да се разполага със статистическа
информация за характерни откази на елементи от
конструкцията на транспортните самолети, които
настъпват при произшествия, произтичащи от
различни видове причини.
За да се се осигури оптимално проектиране на
конструкцията на самолета е от голямо значение
да се знае кои са най-често поврежданите
конструкционни елементи при произшествия,
настъпили в резултат на структурен отказ, както и
да се разполага със статистическа оценка на
количествените характеристики на надеждността
на отделните елементи.
Настоящата работа представя статистическо
изследване на отказите по конструкцията и
смъртните случаи, възникнали при произшествия с
тежки транспортни самолети през последните
двадесет години. Направена е количествена оценка
на надеждността на основни конструкционни
елементи.
2. Методика на изследване и критерии за подбор
на информация от база данни за възникнали
авиационни произшествия.
Информация за възникнали произшествия и
сериозни инциденти в гражданската авиация
обикновено се събира и обработва от специални
органи за разследване на авиационни събития към
съответните
национални
въздухоплвателни
администрации. Така например, националният
съвет по безопасност на транспорта на САЩ
(NTSB) поддържа най-голямата база от данни за

1. Въведение
Основен приоритет в гражданската авиация е
осигуряването на безопасността на полетите. В
съответствие с изискванията на някои основни
нормативни документи касаещи гражданската
авиация[1],[2],[3], всички авиационни оператори,
сертифицираните експлоатанти на летища,
организациите за техническо обслужване и
доставчиците на аеронавигационни услуги трябва
да разполагат с програма за предотвратяване на
авиационни произшествия и осигуряване на
безопасността на полетите. За да се осигури
изпълнението на тази програма е необходима
надеждно функционираща система за управление
на безопасността, изградена в съответствие с ICAO
Doc 9859 [4].
Управлението на безопасността се основава на
събиране и анализ на данни за откриване на
източниците на опасности. Основен източник на
такива данни са протоколите с резултати от
разследването
на
възникнали
авиационни
произшествия и инциденти в гражданската
авиация. Oсновна цел при разследването на всяко
произшествие е да се определят причините, довели
до него и да се предприемат необходимите
корективни действия за предотвратяване на
подобни произшествия в бъдеще. Наличието на
статистическа информация за степента на
значимост на различните причини, водещи до
авиационни произшествия ще позволи да се
набележат мерки за: своевременно откриване и
контрол на най-опасните фактори, влияещи върху
авиационната система; намаляване на потенциални
последствия от тях; разработване на стратегии за
ликвидиране на тези фактори. За тази цел е
направено и представено в [5] едно подробно
изследване, класификация и статистическа оценка
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възникнали произшествия и инциденти в
гражданската авиация [6]. Тази база от данни
съдържа информация за типа самолет, външните
условия, повредите, жертвите, последователността
от събития водещи до конкретно авиационно
произшествие и други важни факти и
обстоятелства. Базата от данни на NTSB разполага
с различни полета за търсене и подбиране на
авиационни произшествия и инциденти по
определени критерии.
За целите на настоящето изследване е подбран
определен списък на произшествия с реактивни
пътнически самолети, като са използвани
публикуваните в сайта на NTSB доклади за
възникнали авиационни събития и инструмента за
заявки към съответната база данни [7].
Подбраните полета за търсене на авиационни
произшествия и съответните критерии, използвани
в тях с цел анализ на възникналите повреди по
конструкцията и определяне на надеждностни
характеристики са дадени в Таблица 1. Полетата за
търсене, които не са посочени в Таблица1 са
оставени по подразбиране, в съответствие с
настройките в интернет страницата на NTSB.
Вид на данните
Информация за
произшествието(инцидента)
Самолет
Експлоатация

1 - тяло; 2 - крило; 3 - гондола на двигателите; 4 - колесник; 5 - няма
информация; 6 - пълно разрушаване на самолета; 7 - опашни плоскости;
8 - други елементи; 9 - носова част; 10 - предно стъкло; 11 - неизвестни

Фиг.1. Честота на отказите на основни елементи при
всички произшествия (363 бр.) с настъпили
откази по конструкцията на самолета.

място с честота съответно 67 и 66 броя или 18% от
363 произшествия. На трето място е колесникът с
близо 15%. При около 13% от произшествията
настъпилите откази водят до пълно разрушаване
на самолета. Откази на носовата част и на
предното стъкло на самолета са регистрирани
съответно в 4% и 1.5% от всички 363 броя
произшествия съпроводени със структурни откази
Резултатите от статистическия анализ, показани
на фиг.1 се отнасят за откази по конструкцията на
самолета, настъпили при произшествия, които са
Поле за търсене
Период от време

Използван критерий
От 1/1/1991г. до 31/12/2011г.

Вид на разследването
Категория
Експлоатация

Произшествие
Самолет
Part 121

Таблица 1. Полета за търсене и използвани критерии при подбора на информация в базата данни на NTSB.

3. Статистически анализ на отказите по
конструкцията на самолета и смъртните случаи
при възникнали авиационни произшествия.
Статистика на отказите. Анализът на
публикуваните в сайта на NTSB доклади от
разследването на възникнали произшествия с
големи реактивни пътнически самолети за периода
от 1/1/1991г. до 31/12/2011г. показва, че общият
брой на произшествията с установени причини е
653, като при 363 (55.6%) от тях са настъпили
откази по конструкцията на самолета. Честотата на
отказите на различни конструкционни елементи
при произшествията с настъпили откази по
конструкцията на самолета е представена на фиг.1.
Тъй като при някои от тези произшествия са
установени откази на повече от един елемент,
сумата от произшествията на фиг.1 е по-голяма от
общия брой (363) произшествия с настъпили
откази. Направената статистика показва, че тялото
на самолета има най-голяма честота на откази (в 87
броя или 24% от 363 произшествия с регистрирани
конструкционни откази). Крилото и гондолата за
закрепване на двигателите се нареждат на второ

резултат от дефинираните в [5] четири основни
категории причини:човешки фактор, околна среда,
структурен отказ, системен отказ. От гледна точка
на оптимално проектиране на конструкцията на
самолета обаче е целесъобразно да се разполага
със статистическа информация за отказите на
елементите като резултат от структурни причини.
В тази връзка е направен анализ и е определена
честотата на отказите на основни елементи от
планера на самолета при 127 произшествия,
настъпили поради причина от категорията
“структурен отказ”. Получените резултати са
представени на фиг.2, а в Таблица 2 е посочен броя
на отказалите елементи (тяло, крило и опашни
плоскости) и съответната конкретна причина от
категорията “структурен отказ”. Резултатите
показват, че водещи причини в тази категория са
сбъсък с птици и удар на разрушени елементи от
двигателите.
Статистика на смъртните случаи. Анализът
на данните публикувани от NTSB [6] показва, че
за за периода от 1/1/1991г. до 31/12/2011г. са
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Причина за настъпване на произшествието
Тяло
Крило
Опашни плоскости
Сбъсък с птици
4
10
2
Удар на разрушени елементи от двигателите
7
4
3
Грубо кацане
5
1
0
Умора на материала
1
1
1
Корозионни пукнатини
0
1
0
Загуба на устойчивост
0
0
1
Стареене на материала
1
0
0
Претоварване на крилото
0
1
0
Реверс на елероните
0
0
1
Пукнатини и разслояване по неизвестни причини
0
0
1
Общо
18
18
9
Таблица 2. Брой на отказите на елементи от планера на самолета при произшествия поради структурни причини.

възникнали общо 713 произшествия (с и без
установени причини), при които са регистрирани
общо 2821 смъртни случая. На фиг.3 е показано
разпределението на смъртните случаи по години, а
на фиг.4 е представена връзка между основните
категории причини за произшествията и
съответния брой на смъртните случаи.
4. Оценка на надеждността на елементи от
конструкцията на транспортни самолети.
В съответствие с информацията от базата данни
на NTSB относно годишния брой полетни часове и
излитания за изследвания клас транспортни
самолети е определена интензивността на
произшествията за всяка година от разглеждания
21 годишен период и резултатите са представени в
Таблица 3. От тях се вижда, че на всяка година се
падат средно по 34 произшествия. На фиг.5 е
показано как се изменя през годините броят на
произшествията, съответстващи на един милион

излитания. Поради непрекъснатото подобряване
на производствените технологии, разработването
на по-точни методи за проектиране, увеличаването
на точността на контрол и прогнозиране на
отказите, които предприемат производителите на
транспортни самолети, би трябвало да се
наблюдава тенденция за намаляване на
относителния брой произшествия през годините.
Резултатите (фиг.5) от направения статистически
анализ показват обаче, че това не се случва на
практика. Най-логичната причина за това е, че
фирмите производители на самолети непрекъснато
използват посочените подобрения и напредък в
проектирането и технологиите за намаляване на
масата на конструкцията, без това да снижава
недопустимо нивото на безопасност.
Въз основа на резултатите от статистиката на
отказите на основни елементи от конструкцията на
самолета (тяло, крило и опашни плоскости),

1 - тяло; 2 - крило; 3 - опашни плоскости

Фиг.2. Честота на отказите на основни елементи от
планера на самолета при произшествия,
настъпили поради структурна причина.

1 - 1991; 2 - 1992; 3 - 1993; 4 - 1994; 5 - 1995; 6 - 1996; 7 - 19927; 8 - 1998;
9 - 1999; 10 - 2000; 11 - 2001; 12 - 2002; 13 - 2003; 14 - 2004; 15 - 2005;
16 - 2006; 17 - 2007; 18 - 2008; 19 - 2009; 20 - 2010; 21 - 2011

Фиг.3. Годишна честота на смъртните случаи.

1 - човешки фактор; 2 - структурен отказ; 3 - неустановена причина;
4 – околна среда; 5 - системен отказ

1- 1991; 2 - 1992; 3 - 1993; 4 - 1994; 5 - 1995; 6 - 1996; 7 - 19927; 8 - 1998;
9 - 1999; 10 - 2000; 11 - 2001; 12 - 2002; 13 - 2003; 14 - 2004; 15 - 2005;
16 - 2006; 17 - 2007; 18 - 2008; 19 - 2009; 20 - 2010; 21 - 2011

Причини за възникване на произшествията

Фиг.4. Процентно разпределение на смъртните случаи
според основните категории причини
за възникване на произшествията.

Фиг.5. Годишен брой на произшествията съответстващи
на 1 000 000 излитания.
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Година Произшествия Полетни часове Брой излитания
Пр. за 106 полетни часа
Пр. за 106 излитания
23
6914969
5235262
3,326
4,393
1991
16
7736037
5666076
2,068
2,824
1992
21
8265332
6068893
2,541
3,460
1993
23
9495158
6928103
2,422
3,320
1994
37
10115407
7293025
3,658
5,073
1995
30
10521052
7347575
2,851
4,083
1996
28
10597922
7267341
2,642
3,853
1997
25
11524726
7795761
2,169
3,207
1998
27
11139166
7503873
2,424
3,598
1999
25
11732026
7515373
2,130
3,328
2000
27
11981347
7721870
2,253
3,497
2001
33
12292356
7824802
2,684
4,217
2002
40
12776679
8105570
3,131
4,935
2003
44
12971676
7851298
3,392
5,604
2004
49
15061662
9925058
3,253
4,937
2005
48
15921447
10535196
3,015
4,556
2006
52
16693365
10860692
3,115
4,696
2007
57
17478519
11043409
3,261
5,071
2008
48
17157858
10634051
2,798
4,419
2009
46
16397413
9884540
2,805
4,654
2010
53
16600000
9800000
3,193
5,408
2011
Средно
33,95
12541625
8228941
2,816
4,035
Общо
713
263374117
172807768
Таблица 3. Общ брой произшествия и годишна честота на произшествията (за периода 1991г.-2011г.).
Елемент от
планера
Тяло
Крило
Опашни плоскости

Брой на
отказите
18
18
9

Общ брой
полетни часове
263374117
263374117
263374117

Общ брой
излитания
172807768
172807768
172807768

Интензивност на отказите
(на база брой откази)
6.8×10-8
6.8×10-8
3,4 ×10-8

Интензивност на отказите
(на база брой излитания)
1.0×10-7
1.0×10-7

5.2×10-8

Таблица 4. Интензивност на отказите на елементи от планера на самолета (за периода 1991г.-2011г.).

елементи е по-малка от тази на сложна система
каквато е самолета като цяло. Получената в
настоящата работа интензивност на отказите на
основни елементи от планера е по-малка от 10-7 и
съответства добре на литературните данни.
Литература

дадени в Таблица2 и данните на NTSB за
сумарния брой полетни часове и излитания на
разглеждания клас транспортни самолети в
изследвания период от време, представени в
Таблица 3 е определена интензивността на
отказите на посочените конструкционни елементи.
Резултатите от изчисленията са дадени в Таблица4.
5. Заключение
Резултатите от направения статистически
анализ на настъпили откази при произшествия с
тежки транспортни самолети през последните 20
години по данни на NTSB показват:
1. Произшествията в резултат на структурен
отказ са най-катастрофални. Те съставляват 19,5%
от всички 653 произшествия с установени причини
и на тях се падат 37,5% от смъртните случаи.
2.Съгласно[8] интензивността на отказите на
самолета като цяло поради структурни причини е
10-7, а интензивността на отказите на отделните

[1] http://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx.
[2] http://www.jaa.nl/operations/Public%20Area/JAR-OPS1-Sec1-2.pdf
[3] http://caa.gateway.bg/upload/docs/1_EU_OPS.pdf.
[4]http://www2.icao.int/en/ism/Guidance%20Materials/SM
M_3rd_edition_Advance_25May.pdf
[5] М. Андонова, Статистически анализ на авиационни
произшествия в гражданската авиация, Сборник статии научна конференция “BulTrans-2012”, Созопол 2012.
[6] http://www.ntsb.gov/index.html
[7] http://www.ntsb.gov/aviationquery/index.aspx
[8] Y.C. Tong, Literature Review on Aircraft Structural Risk
and Reliability Analysis, DSTO-TR-1110, 2001.

ANALYSIS OF FAILURES AND RELIABILITY ASSESSMENT OF AIRCRAFT STRUCTURAL COMPONENTS
Margarita Andonovа, Technical University – Sofia, Bulgaria
Abstract: The collection and analysis of information about the reasons behind the occurrence of the accident, and failures
occurred construction of aircraft are essential for managing the reliability and safety of civil aircraft. In this paper is presented a
statistical study of failures in design and deaths occurring in the accident with jet airliners over the past twenty-one years. An
assessment of the intensity and the failure of major structural elements.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОЛАНДСКА СТЪПКА НА САМОЛЕТ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО
ХРИСТИАН ПАНАЙОТОВ
Катедра „Транспортна и авиационна техника и технологии”
Технически университет – София, филиал Пловдив
hristian@tu-plovdiv.bg

Резюме:
Разгледан е проблемът за осигуряване на необходимите характеристики на страничната устойчивост на
летателен апарат със съчленено крило. Целта на изследването е да се съгласуват параметрите на напречната Vобразност и вертикалната опашна плоскост. При определени конфигурации и режими на полета е възможно
възникването на нежелателни явления като спирална или колебателна неустойчивост („холандска стъпка”).
Представени са резултати от аналитични, симулационни и експериментални изследвания. В заключение са
предписани конкретни препоръки и технически предложения при разработването на летателни апарати със
съчленено крило.
Ключови думи: aerodynamics, joined-wing, Dutch-roll, aircraft design

INVESTIGATION OF DUTCH ROLL OF A JOINED-WING AIRCRAFT
HRISTIAN PANAYOTOV
Department of Transportation and Aviation Engineering
Technical University of Sofia, Plovdiv Branch
hristian@tu-plovdiv.bg

are slightly anhedral, and transport-category sweptwing aircraft are equipped with yaw dampers.

1. Introduction
Dutch roll is a type of aircraft motion,
consisting of an out-of-phase combination of "tailwagging" and rocking from side to side (Fig. 1).
This yaw-roll coupling is one of the basic flight
dynamic modes (others include phugoid, short
period, and spiral divergence). This motion is
normally well damped in most light aircraft though
some aircraft with well-damped Dutch roll modes
can experience a degradation in damping, as
airspeed decreases and altitude increases. Dutch roll
stability can be artificially increased by the
installation of a yaw damper. Wings placed well
above the center of mass, sweepback (swept wings)
and dihedral wings tend to increase the roll
restoring force, and therefore increase the Dutch roll
tendencies; this is why high-winged aircraft often

Fig. 1. Dutch roll kinematics
In aircraft design, Dutch roll results from
relatively weaker positive directional stability as
opposed to positive lateral stability. When an
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aircraft rolls around the longitudinal axis, a sideslip
is introduced into the relative wind in the direction
of the rolling motion. Strong lateral stability begins
to restore the aircraft to level flight. At the same
time, somewhat weaker directional stability
attempts to correct the sideslip by aligning the
aircraft with the perceived relative wind. Since
directional stability is weaker than lateral stability
for the particular aircraft, the restoring yaw motion
lags significantly behind the restoring roll motion.
As such, the aircraft passes through level flight as
the yawing motion is continuing in the direction of
the original roll. At that point, the sideslip is
introduced in the opposite direction and the process
is reversed.

2. Mathematical model
The system of differential equation that describes
the mathematical model of the lateral-directional
movement is [1],[2]:

 =   +   + 

 +







 =   + 
 +  
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 =  − (
 = !"#$ (

(1)
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 −  ),

where: ∝ is the angle of attack;
 is the sideslip angle;
 is the roll angle;
 is the yaw angle;
 is the pitch angle;
 is the airspeed;
 ,  ,  are the projections of the angular
rate vector on the axes of the body coordinate system
Oxyz (according to ГОСТ 20058-80 standard);
 ()

is the side force derivative;
 = /

The joined-wing design having back swept
forward wing and fore swept rare wing both of
which obtaining specific dihedral/anhedral angle
could seriously suffer Dutch roll (Fig. 2).

*+,

-./ =


2
01

31

is the ratio of aerodynamic moment

derivative (in terms of parameter “j”) and mass
moment of inertia on axis “i”;
 ≈ 9.81 is Earth gravitational constant;
m is the mass of the aircraft;
9 is the density of air.
The solution of the above differential equation
gives the lateral-directional motion of the aircraft in
terms of the roll and yaw angles as a time functions.
If eq. (1) are linearized and if assumed that the
angle of attack is small then the yield characteristic
equations coefficients can be analyzed. One of great
importance for the Dutch roll movement is the roll
stability to side stability ratio:

Fig. 2. Joined-wing aircraft
One might erroneously consider that the front
and rare wing have approximately the same
dihedral/anhedral and thus the roll stability of both
wings should be compensated. However the pattern
of the flow over the front and rare wings differs due
to the sweepback angle. Previous [3],[4],[5]
investigations show that generally the lift
coefficient at same angle of attack of the front wing
is significantly higher compared to the rare wing’s.
Respectively the roll stability effect of the front
wing is expected to be higher than the roll stability
effect of rare wing and finally a joined-wing with a
typical diamond-shape front view is highly potential
to show Dutch roll mostly at low speeds and high
angles of attack.


;
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;
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0
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where < and < are roll and yaw stability
derivatives; = , = are mass moments of inertia of the
aircraft.
Values of : > 2 … 3 are quite likely to lead to
Dutch roll effect, that makes the airplane difficult for
control by pilots. Depending on the frequency of this
periodic movement it might be impossible for the pilot
to stop this movement. Thus measures for avoiding and

In the present paper Dutch roll tendencies are
investigated employing mathematical modeling and
simulations as well as flight experiments.
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decreasing Dutch roll effect should be considered at the
very beginning of aircraft design.

observed Dutch roll tendencies in real flight.
In order to decrease this negative effect there are
two main approaches – either to decrease the roll
stability or to increase the yaw stability. The second
one is considered further in this study. A second model
is reviewed which is the same as the basic one but with
increased fin area (Fig. 5). Similarly to the basic
variant the aerodynamic properties of the model with
increased fin area are shown in Table 2. The side force

derivative for this variant is  ≈ 0.7 and is not in the
table. It is obvious that the increased fin area led to a
significant reduction in the ratio : and for all
operational angles of attack it does not exceed 2, which
is preferable for non-aerobatic plane.
Table 1

3. Results and discussion
The object of the present study is joined-wing
unmanned aircraft JoWi-2 FL (Fig. 3). The main
properties of JoWi-2 FL are: max take-off mass – 7 kg;
wing span – 1.8 m; wing reference area – 0.5 m2.

α,
deg

Fig. 3. A photography of JoWi-2 FL
When flight test were conducted the aircraft
showed medium Dutch roll effect at low speeds, that
made it difficult to control and the landing speed was
too high.
Athena Vortex Lattice or AVL programme is used
to calculate aircraft aerodynamics at different flight
conditions. Figure 4 shows the vortex-lattice model of
the wing-fin system of the “basic variant”. The body
of the aircraft is not considered since its contribution to
lift is neglected and the body drag force is considered
passive.
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:

-2

-0,088

-0,056

-0,497

0,008

-0,028

-0,057

1,918

0

-0,099

-0,052

-0,496

-0,026

-0,039

-0,056

2,331

2

-0,111

-0,049

-0,495

-0,060

-0,051

-0,055

2,769

4

-0,123

-0,047

-0,493

-0,094

-0,062

-0,055

3,210

6

-0,135

-0,045

-0,489

-0,128

-0,073

-0,056

3,629

8

-0,148

-0,045

-0,485

-0,161

-0,085

-0,056

3,998

10

-0,160

-0,045

-0,479

-0,194

-0,097

-0,058

4,292

Fig. 5. AVL model of JoWi-2 FL (increased fin area)
Table 2
α,
deg

Fig. 4. AVL model of JoWi-2 FL (Dutch roll)
Some of the results of aerodynamics computation
are shown in Table 1. The side force derivative

 ≈ 0.5 and is not in the table.
Using the data in Table 1 one can calculate the
ratio κ (eq. 2). It is obvious that at low angles of attack
: ≈ 2,5 and at high angles of attack (respectively low
airspeeds) κ reaches 4 and above. This confirms the
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:

-2

-0,118

-0,117

-0,505

-0,015

-0,012

-0,106

1,221

0

-0,127

-0,115

-0,503

-0,047

-0,025

-0,106

1,343

2

-0,136

-0,112

-0,501

-0,079

-0,038

-0,107

1,465

4

-0,145

-0,111

-0,497

-0,111

-0,051

-0,108

1,584

6

-0,154

-0,110

-0,493

-0,142

-0,064

-0,109

1,698

8

-0,163

-0,110

-0,487

-0,173

-0,077

-0,110

1,802

10

-0,172

-0,110

-0,481

-0,204

-0,091

-0,112

1,896

The same pattern we have when simulation is
performed based on the numerical solution of eq. (1).
Simulations are done for two airspeeds – 30 and 15 m/s
for both described variants –basic and increased fin
area. The charts for the roll and yaw angle are given on
Fig. 6 and Fig. 7.

a)

b)

basic variant there is evident Dutch roll with high
magnitude mainly for roll angle. This is also observed
at real flight. For the variant with increased fin area at
low speeds the Dutch roll is smaller or even could be
neglected.
4. Conclusion
A review is made of a joined-wing Dutch roll
phenomenon at different airspeeds. Due to relatively
high dihedral/anhedral angle of front and rear wings it
is quite likely to observe Dutch roll at low speeds,
which in turn makes the landing stage critical.
Therefore the wing dihedral and fin parameters must
be coupled and optimized to decrease the Dutch roll
movement.

Basic variant
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Increased fin area

Fig. 6. Yaw and roll angle vs Time at 30 m/s

a)

a)

Basic variant

Increased fin area

Fig. 7. Yaw and roll angle vs Time at 15 m/s
Once again the analysis of the charts shows that at
higher airspeeds the effect of the Dutch roll is smaller
for the increased fin area variant. But even for the basic
variant the oscillations of the roll and yaw angles have
approximately low amplitude and both angles tend to
attenuate.
The picture is different at lower airspeeds. For the
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Abstract:
Modern micro electromechanical systems (MEMS) are small in size and low-cost attitude and heading reference
systems (AHRS). Usually they are composed of three axial accelerometers, three axial angular rate sensors and three
axial magnetometers. This allows with satisfactory accuracy to determine spatial attitude of object. In the present paper
the problem of trajectory recovery using MEMS AHRS is reviewed.
Ключови думи: AHRS, trajectory recovery, data processing

TRAJECTORY RECOVERY USING MEMS ATTITUDE
AND HEADING REFERENCE SYSTEMS
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1. Въведение
Съвременните микро електромеханични
инерциални системи (МЕМС) за навигация или
AHRS (Attitude and Heading Reference Systems) са
малогабаритни и широкодостъпни. Обикновено те
се състоят от набор от сензори, в т.ч. триосни акселерометри, сензори за ъглова скорост и магнитометър. Това позволява с определена, задоволителна
за редица приложения, точност да се определя
пространственото положение на обекта. Заради
присъщи неточности в данните на сензорите, изчисляването на траекторията на обекта – в дадения
случай летателен апарат – обикновено се използва
и допълнителна информация от сателитни навигационни системи. Независимо от това решаването
на задачата за възстановяване на траекторията по
данни от инерциалната система е необходима в
множество частни случаи. В настоящото изследване е предложен подход за обработка на първичната
информация от сензорите и изчисляване на траекторията по метода на двойното интегриране.
Целта на настоящия доклад е да се изследват възможността за възстановяване на траекторията по данни от МЕМС-ИНС. Работата е част
от дейностите по проект за млади учени
ДМУ02/2, 17.XII.2009 на тема “Измерване на

хидравлични свойства на порьозна среда в условията на индуцирана микрогравитация”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към
МОНМ.
По този договор са изпълнявани предимно
параболични маньоври за безтегловност [1].
Общият брой участъци с микрогравитация по
проекта е над 40, а резултатите от тях ще бъдат
представени в научния отчет по Договора към
Фонд „Научни изследвания”. Полетите са проведени в района на летище Лесново от шефпилота на фирма Еър Спорт – о.р. полк. инж.
Свилен Иванов.
2. Опитна постановка
На борда на обекта на изследване (лек акробатичен витлов самолет – Pitts S-2B) е монтирана инерциална измервателна система (ИИС)
(Inertial Measurement Unit) с девет степени на
свобода: триосен акселерометър, триосен сензор
за ъглови скорости и триосен магнитометър.
Наименованието на сензора е 3DM-GX3® -25 на
фирмата Micro Strain, САЩ. Сензорът е закупен
благодарение на ФНИ при МОМН със средствата от първия етап на настоящия договор и е показан на фиг. 1.
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Данните, получени от ИИС ни дават основание да бъде направен опит за възстановяване на
траекторията на летателния апарат по метода на
двойното интегриране на ускоренията. За целта
възникват няколко основни задачи:
1. Първична обработка на записите от акселерометрите.
2. Трансформиране на ускоренията от
свързаната, с осите на самолета, координатна система към земна координатна
система.
3. Прилагане на метода на двойното интегриране на ускоренията за изчисляване на
траекторията.
Първичната обработка на данните от акселерометрите включва прилагане на различни филтри. Тъй като самолетът представлява инертно
тяло, движещо се под действието на аеродинамични, масови и реактивни (от страна на движителя) сили, чийто характер на изменение по начало има нискочестотен характер спрямо честотните характеристики на принудените трептения с високочестотен диапазон то използването
на високочестотни идеални филтри е целесъобразно. Казано накратко стремежът е да се ликвидират флуктуациите на ускоренията, индуцирани от източниците на трептения (вибрации) на
борда. Като такива могат да послужат и различни осредняващи филтри.
Втората задача е свързана с необходимостта
да се преобразуват записаните ускорения на
борда на акробатичния самолет от свързана в
земна координатна система. За да се реши тази
задача е необходимо да се дефинира матрицата
на посочните косинуси [2],[3]. Ето защо е наложително да са известни предварително стойностите на ойлеровите ъгли на самолета (тангаж,
напречен наклон и рискание).
Тъй като ИИС е монтирана на борда, така че
осите ѝ да съвпадат с осите на самолета може да
се твърди, че „суровите” или измерените данни
за претоварванията (или ускоренията) по осите
на самолета са в свързаната координатна система (фиг. 1).

Нека означим осите на свързаната координатна система с    . Началото на координатната система съвпада са масовия център на
самолета. Оста  е съвместена с оста на самолета и е насочена напред, оста  е перпендикулярна на оста  и лежи в равнината на симетрия
на самолета – нейната положителна посока е
надолу. Оста  образува с останалите две оси
дясно ориентирана координатна система (положителната ѝ посока е по дясното полукрило)
(фиг. 2).

Фиг. 2. Свързана координатна система
Нека означим и осите на земната координатна система с е е е като оста е е съвместена с допирателната към земния меридиан –
положителната посока е към магнитния север,
оста е е перпендикулярна на оста е и съвпада с
местната вертикала – нейната положителна посока е надолу. Оста е образува с останалите две
оси дясно ориентирана координатна система
(фиг. 3)

Фиг. 3. Земна координатна система
Връзката между двете координатни системи се дефинира чрез ойлеровите ъгли – ъгъл
на тангаж (), ъгъл на напречен наклон или крен
(γ) и ъгъл на рискание (ψ). Трите координатни
завъртания в определен ред могат да опишат
всяка пространствена ротация. Нека да разгледаме три ротации около координатните оси,
първата от които е ψ – около оста  , втората  –
около оста  и третата γ – около оста  . Нагледно ойлеровите ъгли са показани на фиг. 4.

Фиг. 1. Схема на бордовото обзавеждане
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3. Резултати
Измерените данни за ускоренията и ойлеровите ъгли на борда на акробатичния самолет са
филтрирани с идеален филтър, като се пропуска
само нискочестотния спектър с честотен диапазон 0.01…7 Hz.
Филтрираните проекции на коефициента на
претоварване и техният „суров”, необработен
вид са показани на фиг. 5.
Следващата обработка е преобразуването на
ускоренията от такива във свързаната координатна система в земна. За тази цел се използва
описаната по-горе матрица на посочните косинуси в която вземат участие ойлеровите ъгли,
показани на фиг. 6.

Фиг. 4. Ойлерови ъгли
Ако също така означим ускоренията в
свързаната координатна система, които могат да
бъдат измерени на борда на акробатичния самолет с вектора на ускоренията  ,
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а вектора на ускоренията в земната координатна
система означим с е,
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то преходът от свързаната към земната координата ще се осъществява съгласно уравнението:
  ,
(3)

az , g

(4)

Методът на двойното интегриране на ускоренията в земната координатна система ще позволи да бъдат определени скоростите и координатите на самолета като материална точка. В
съчетание с известните стойности на ойлеровите
ъгли може да се опреди пространственото положение на самолета като твърдо тяло. Подходящо
е да се използват методите на числено интегриране по правилото на трапеците. Тогава за скоростта в земна координатна системна получаваме:
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Фиг. 5. Ускорения в свързаната координатна
система
След прилагането на метода на двойното
интегриране на ускоренията при начална скорост на полета 
& +80 4/, 0,0/ и начални
координати 
(& +0,0,0/ се получава траекторията на масовия център на акробатичния самолет,
показана на фиг. 7.
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та скорост.
Координатите на центъра на масите на
самолета се получават чрез интегриране на земната скорост:
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където А е матрицата на посочните косинуси.
При зададената последователност на ротации матрицата на посочните косинуси има
вида:
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където 
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– радиус-вектор на
началната точка на интегриране.

Фиг. 6. Ойлерови ъгли (крен, тангаж, рискание)
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Вижда се типичният параболичен профил.
Продължителността на микрогравитация
за показния участък на полета е над 12 s.

За нагледност при възстановката на участък
от траекторията на летателния апарат е разработено приложение на МАТЛАБ, което съвместно
със симулатора на полета с отворен код Flight
Gear визуализира полета. Потребителят има
възможност да избира различни изгледи.

350

4. Заключение

300

При обработката на данните отделните параболични участъци са взети поотделно, тъй като
опита да се обработи и интегрира целия полет е
свързан с натрупването на значима грешка. Източник на тази грешка са както акселерометрите, така и числения метод на интегриране. Ето
защо е целесъобразно да се комбинират данните
от ИИС с данни от GPS-приемник. В последния
случай в интервала между две навигационни
точки от GPS могат да се изчислят координатите
чрез интегриране на ускоренията от ИИС. Така
данните от GPS могат да послужат като начални
условия за интегриране и като средство за елиминиране на натрупваната грешка.
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Фиг. 7. Траектория на масовия център на
самолета
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Резюме:
Освен човека-оператор, концептуалната част на съвременните технически обекти включва софтуерно
осигуряване, принципи, методи, процеси, алгоритми и обучение. Всички те са обединени от една обща характеристика - не са материални обекти, а са идеални. Като такива те не са подложени на влиянието на дестабилизиращите фактори на околната среда и в тях не се развиват дегенериращи процеси (стареене и износване). По
такъв начин промяна на определящите параметри на идеалните обекти във времето няма. Би трябвало идеалните обекти да не притежават свойството „надеждност”. Съществуват обаче предпоставки, които правят възможно разширяването на надеждностната територия и върху идеалните обекти, продукт на човешката дейност и
непрекъснато обучение до края на живота на отделния индивид. Именно тези предпоставки са предмет на настоящата работа.
Ключови думи: човек-оператор, софтуерно осигуряване, надеждност, обучение.

1. Въведение

Следователно очакваното качество на съответствие се оказва случайно събитие и надеждността
на концептуалния обект е вероятността за успешна
реализация на съответната задача.
Полезен пример са различните методи за лекуване в медицината. Надеждността на даден метод
за лекуване е вероятността болният да бъде излекуван. Очевидния статистичен аналог е броят излекувани в контролна статистическа извадка или
числовата характеристика - среден брой излекувани
хора или животни [3].
От гледна точка на надеждността на съответния
концептуален обект „софтуерното осигуряване”
(СО) се характеризира по следния начин. Който и
да е софтуерен продукт, при строго фиксирани
входни данни и абсолютно надеждна апаратура се
изпълнява по строго определен алгоритъм и връзка
в точката на извикване. Обаче комбинационният
характер и случайната промяна на входните данни,
натрупаната информация и големият брой условни
преминавания създават множество различни разклонения на изчислителния процес, които не могат
да бъдат напълно проверени (някои от тях имат
малка вероятност за реализиране поради малката
вероятност на съответното съчетание на входните

Главната предпоставка е, че изкуствените идеални обекти не са перфектни (коректни), т.е. качеството на тяхното съответствие не е абсолютно. Оттук следва, че е възможно във времето и в
условията на околната среда да настъпи момент, в
който идеалният обект да стане с нарушено качество на съответствието. Ако този момент или това
събитие обявим за отказ на обекта, придобива
смисъл терминът надеждност на концептуален
обект или концептуална надеждност. Свързването
на надеждността с качеството на съответствие е
второто направление за обобщаване на понятието
„надеждност”, след като при сложните системи се
отказахме от понятието „отказ”, поради възможността за резервиране [1, 4].
2. Изложение
Предметната причина за надеждността на концептуалните обекти е наличието на грешки в създадения софтуерен обект, поради което реализираното качество на съответствие не винаги ще
отговаря на очакваното (предвиденото).
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данни). В резултат на това се проявява познатото в
програмното осигуряване явление ,,страничен
ефект”. Под страничен ефект се разбира получаването на различни резултати от изпълнението на
един и същ програмен продукт или модул, при
едни и същи входни параметри. И в двата случая
това се нарича отказ на СО. За софтуерното осигуряване отказът може да бъде и само отстраняващ
се, при който преминаването от неработоспособност в работоспособно състояние се извършва без
външно вмешателство и за много кратко време.
Такъв самоотстраняващ се отказ се нарича сбой [1]
Надеждност на СО е способността му да дава
предвидените (очакваните) изходни резултати винаги, когато входните данни отговарят на спецификациите. Определението принадлежи на Гленфорд Майерс [2].
По такъв начин надеждността на СО се
определя от:
- изкривяване на входната информация;
- неоткритите грешки в програмния код;
- качество на работа оператора със СО и
възможността за обучение.
И двата случая, посочени по-горе, не изразяват
вътрешното свойство на СО, а по-скоро са негова
функция. Тук е тънката разлика между обективната и концептуалната надеждност.
За разлика от определението за грешка на човека-оператор от [1], грешка в СО е всяка ситуация
на възникване на безкрайни цикли по време на изпълнение, при която е невъзможно да приключи
изпълнението със средства в самото СО. Отказът
на СО е проява на грешка (в това число и на изкривена входна информация). За надеждността на
СО се говори само от гледна точка на наличието на
грешки. По тази причина осигуряването на надеждността на СО включва: недопускането на грешки,
откриването на грешки, поправянето на грешки
или пропуски в алгоритъма и създаване на устойчив софтуер (отказоустойчиви изчислителни средства).
Разликата между надеждността на технически
обект и надеждността на СО е показана качествено
на фиг. 1, чрез сравняване по интензивността на
отказите им. Във времето интензивността на отказите на СО намалява за сметка на непрекъснатото
откриване и отстраняване на откази в хардуера
(техническия обект) [2].
Наклонът на кривата в началото е най стръмен, тъй като най – много грешки се откриват
и отстраняват при настройката и тестването на
СО, преди то да постъпи в редовна експлоатация.
Описанието на поведението на СО във времето
в зависимост от съдържащите се в него грешки се
извършва чрез надеждностни модели. Моделите се
различават по изходните приложения, върху които

се базират.

Фиг. 1. Разликата между надеждността на
технически обект и надеждността на софтуерното
осигуряване [2]

Нека в началото на настройката на СО ( t = 0 ),
то да съдържа N 0 грешки, а за време t да са открити n грешки, като в програмното осигуряване
са останали ( n + n0 = N 0 ). При по–нататъшната
настройка, интензивността на отказите (проявата
на грешките) е постоянна, равна на λ (експоненциална хипотеза) и пропорционална на броя на
останалите грешки.
От горните разсъждения следва уравнението
[1]:

dn
(1)
= k ′λ = kn0 = k ( N 0 − n ) ,
dt
където k и k ′ са константи, зависещи от: ма-

щаба на времето, бързодействието на компютъра
и разпределението на входните тестове.
Коефициентът k ′ отразява промяната на λ
при преминаването от тестова работа към нормална експлоатация и не след дълго време от началото
на настройката и тестването може да се положи
k ′ = 1 . Тогава следва следното уравнение за
средното време T0 за безотказна работа на СО [1]:

T0 =

1
1 kt
=
e .
dn dt kN 0

(2)

Ако допуснем, че при наличието на
N0
грешки, средното време за безотказна работа на
СО е T0′ , може да се положи [5]:

T0′ =

1
,
kN 0

(3)

или следствието от уравнение (3)

 t 
T0 = T0′.exp 
,
kN
 0
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(4)

което изразява връзката между средното време за
безотказна работа и средното време за настройка и
тестване.
Описаният модел се нарича модел на Джелински, Моранди и Шуман и е пряка аналогия на модела на обектната надеждност. На чисто статистичен
фундамент е създаден моделът на Милс, който е
насочен към директното пресмятане на N 0 , без да

∆ti , е времето за i -то изпълнение, то сумарното време за първите i изпълнения е:
Ако

i

ti = ∑ ∆tk

изпълнения на програмата

r

ността за отказ

Qi

при

λ ( ti ) =

r
P ( r ) = exp  −∑ ∆ti .λ ( ti )  .
 i =1


деждността на софтуерното осигуряване
броят на изпълненията
ма.
2. Изводи

i –то изпълнение е :

е вероятността за избиране на

(5)

j

-

тия набор от входни данни от общо s възможни; ζ j е двоична променлива, равна на 0 , ако i то изпълнение при j –я набор от входни данни е
извършило успешно (било е безотказно) и равна на
1 в обратния случай.
За всичките r изпълнения за програмата

и

на софтуерната програ-

[1]. Гиндев Е. Увод в теорията и практиката на надеждността. Част 2. Осигуряващи процедури на надеждността. С., Акад. изд. ,,Марин Дринов”, 2002.
[2]. Маерс Г. Надежность программного обеспечения.
М., ,,Мир”, 1980.
[3]. Винер Н. Кибернетика, или управление и връзка в
животното и машината. Ню Йорк, 1948.
[4]. Тасев Г., Ил. Ценев, М. Ширкова, Пл. Златева. Приложение на статистическите методи в системите за управление на качеството. Шумен, изд. ,,Химера”, 2007.
[5]. Петров Н. Надеждностни изследвания на рискови
технически системи. ЕЦНОК-Бургас, изд. къща
,,Учков”, 2007.

r

(6)

i =1

След логаритмуването на двете страни на равенството (6) следват
r
r
ln P ( r ) = ln ∏ (1 − θi )  = ∑ ln (1 − θi ) ,(7)
 i =1
 i =1
r
P ( r ) = exp  ∑ ln (1 − θ i )  .
 i =1


r

P(r )

Литература

P ( r ) се записва [3]:
P ( r ) = ∏ (1 − θi ) .

(11)

1. Ролята на надеждностните модели на софтуерното осигуряване не е толкова оценъчна
(както е при обектната надеждност), въпреки факта че те са инструмент за създаване на
качествени и коректни софтуерни програми.
2. Методите, които се използват за тази цел,
заедно с принципите, върху които те почиват, образуват основната (главна) част на теорията и практиката на надеждността на
софтуерното осигуряване, обучение и само
обучаващ се софтуер.
3. При разработката на СО да бъдат предвидени механизми за съхраняване на текущото
състояние (в смисъл на системни параметри
и междинни резултати), достатъчно близко
във времето до отказа.

j =1

pij

(10)

Уравнение (11) определя връзката между на-

s

където

− ln (1 − θi )
,
∆ti

което означава, че логаритъмът на вероятността за
безотказно i - то изпълнение е пропорционален
на времето за изпълнение (експоненциална хипотеза).
Тогава следва окончателното уравнение:

P ( r ) . Вероят-

Qi = ∑ pijζ j ,

(9)

и може да се приеме, че:

се търси T0 [4]. Въпреки че той описва надеждността на СО, не винаги се отнася към надеждностните модели. При модела на Милс в СО предварително се внасят k предварително известни
грешки, след което се предполага, че вероятността
за откриване и на двата вида грешки е една и съща
и зависи само от техния брой (известните грешки
се внасят в СО по случаен начин). Когато след настройката и тестването са открити n + ν грешки
(ν е броят на откритите внесени грешки), общият брой „собствени” грешки е N 0 = kn ν . Милс
е получил формулата, чрез която се оценява степента на доверие към конкретната стойност на
N0 .
Друг, чисто надеждностен модел е моделът на
Нелсон. При него за показател на надеждността на
СО се използва вероятността за безотказна работа
при

,

k =1

(8)
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REGARDING THE RELIABILITY OF THE SOFTWARE SUPPORT
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Abstract: Besides human operator, the conceptual part of contemporary equipment includes software development,
principles, methods, processes, and training algorithms. They are all united by one common feature - not physical objects but are perfect. As such they are not subject to the destabilizing influence of environmental factors and they do not
develop degenerative processes (aging and wear). Thus, changing the parameters defining the ideal sites in no time. Ideal objects should not have the property "reliability." However, there are conditions that make possible the expansion of
territory and reliability on ideal objects, the product of human activity and continuous training by the end of the life of
the individual. It is these assumptions are subject to this job.
Keywords: human operator, software, reliability training.
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Резюме:
В материала е представен новоразработвания български прибор и сензори за измерване на електрични полета в
широк честотен диапазон - AMEF-WB, за космическия проект РЕЗОНАНС. Апаратурата е съставна част на така
наречения „Вълнов комплекс” на спътниците от проекта и измерва електрични полета от борда им в широка честотна
лента, от квази постоянни полета до такива с честоти до 1 MHz. От апаратурата се подават сигнали в различни
честотни ленти за обработка от външни приемници ELMAWAN и HFA в състава на вълновия комплекс.
Ключови думи: електрични полета, електрични сензори, йоносфера, магнитосфера.

2. Стратегия на провеждане на
измерванията
1. Въведение

За провеждане на експеримента е предвидено
да
се
изстрелят
четири
спътника
на
магнитосинхронни орбити. Спътниците ще бъдат
групирани по двойки и ще летят по силовите
линии на земното магнитно поле. От тях ще бъдат
провеждани измервания на всички основни
параметри на околоземната плазма, в частност
електрически и магнитни измервания на полето.
съвместно със наземни средства за измерване и
въздействие на процесите в йоносферата и
магнитосферата на Земята.
Движението на спътниците, представено на
Фиг. 1, ще бъде синхронизирано по такъв начин,
че когато двойката спътници, обозначени като R1,
ще навлиза в избраната силова линия на северна
ширина ~ 400 във време (t1) по същото време,
когато двойката спътници R2 навлиза в зоната на
тази силова линия в района на екватора (t2). В
течение на времето t1 - t2 двете двойки спътници
ще летят и провеждат измервания в една и съща
силова линия на магнитното поле.

За изследване процесите на разпространение на
енергия по магнитно силовите линии на
магнитното поле на Земята се разработва проект
„РЕЗОНАНС” на Руската Космическа Агенция и
Институт за космически изследвания на РАН с
международно участие. Една от основните задачи
е измервания на електричното и магнитно поле в
широк честотен диапазон от квазипостоаянни (DCULF) полета до такива с честоти 1MHz . За целта в
ИКИТ – БАН се разработват и са в процес на
реализация прибор и сензори за измервания на
електричните полета в широк честотен диапазон
под име AMEF-WB - Analog Measurements of
Electric Fields – Wide Bande. Обект на този
материал е разработката на електрическите
сензори и измервателната апаратура, като основен
и определящ елемент за параметрите на
провежданите измервания от борда на спътниците.
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r r
E '.d + (V1 − V2 ) + (WF1 − WF2 ) ,
∆U =
1 + R1 / R + R2 / R

Re (N)

4
t1

2

където: Е е електричното поле в спътникова
координатна система, d е разстоянието между
центровете на сферите (чувствителните елементи
на сензорите), V1 е потенциалната разлика между
сензор 1 и околната плазма при безкраен входен
импеданс, V2 е потенциалната разлика между
сензор 2 и околната плазма при безкраен входен
импеданс, WF1 е отделителната работа на
електрона, (отнасяща се за сензор 1), а WF2 е
отделителната работа на електрона, (отнасяща се
за сензор 2), R е входното съпротивление на
предусилвателя, а Ri (i = 1,2) - съпротивлението на
плазмения слой обкръжаващ сензорите 1 и 2.
Величините V1 и V2 зависят от температурата Т и
концентрацията n на плазмата в точките на
измерване, като те се променят при движението на
спътника по орбитата.
Потенциалът на едно изолирано тяло, потопено
в плазма, каквото по своята същност представлява
сензор, се определя от баланса на токовете върху
неговата повърхност:

R2
t2

Re

0
0

2

-2
-4

4
t2

t1

(1)

6

R1

(S)

Фиг. 1. Движение на спътниците по силовите линии
на Земята

Разстоянието между спътниците от всяка
двойка ще се променя по време на провеждане
на експериментите. В началото то ще бъде
минимално, от порядъка на 10 км, като ще се
провеждат измервания в екваториалните
области. Във втория стадий на проекта, когато
ще се изследват авроралните области,
разстоянието между спътниците от всяка двойка
ще бъде увеличено до няколко хиляди
километра.
За изпълнение на задачата спътниците трябва
да бъдат изведени на силно изтеглени
елиптични орбити с апогей 28000 км и перигей
500 км. Тези орбити преминават през
радиационните пояси на Земята, което поставя
измервателната апаратура в особено тежки
условия за работа.

I = Ie + Ii + Iph ,

(2)

където Ie е токът от електроните от плазмата,
попадащи върху повърхността на сензора, Ii е
токът от йоните, попадащи върху сензора, Iph е
токът от фотоелектроните, емитирани от
повърхността на сензора.
В съответствие с теорията на Langmuir и MottSmitt [3], електронният и йонният токове за един
сферичен сензор се дават с изразитe.
Ie = - 4πr2ne
Ii ≈

3. Метод на измерване на електрични
полета от борда на спътници

kTe
eV
exp(
)
2πme
kTe

kTi
,
2πmi

(3)

(4)

където: r е радиусът на сензора, n e несмутената
концентрацията на плазмата, e е елементарният
електричен заряд, k е константата на Болцман, me,
mi, Te, Ti са масите на електрона и йона и
електронната и йонната температури. При това
изразът за Ii е получен при предположението, че
радиусът на сензора е много по-голям от
Дебаевския радиус на плазмата λD.

Известни са различни методи за измерване на
постоянни и променливи електрични полета в
космическата плазма. За измерване на DC и AC
електрични и електромагнитни полета, найподходящ и универсален е методът на двойната
сонда,
при
използването
на
сферични
чувствителни елементи в сензорите. Методът се
прилага за измервания на електрични полета от
борда на спътници [1]. При него се измерва
потенциалната разлика между две точки в
пространството, в които са разположени
електрични сензори [2]. При вариант за сензори
със сферична форма, измерената потенциална
разлика ∆U се дава с формулата:

λD =

ξ o kTe
ne 2

(5)

където εo е диелектричната константа за вакуум.
Фототокът от повърхността на сферичния
сензор се дава с израза:
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Iph = πr2iph

честотна област.
При спътниците от проекта РЕЗОНАНС се
използва необикновенно разположение на
електрическите сензори. Три от сензорите (S2, S3
и S4) са разположени на края на 15 метрови щанги
в плоскостта на корпуса на спътника под ъгъл
1200,, а четвъртия (S1) е на разстояние
приблизително 4 м. в направление (+Х), като
направление (-Х) е ориентацията на спътника
спрямо Слънцето. Това е показано на Фиг. 3.

(6)

като използваме уравнения (2), (3), (4) и (6), за
потенциала на сензора получаваме:
V=−

ϑ2
16

+

kTe
kTe
kTi
loge [
(
+
e
2πme
2πmi
i ph
I
-1

4ne

−

4πr 2 ne

) ]

(7)

Равновесният - “плаващ потенциал” на сензора
Vo се получава от уравнение (7), като се положи I =
0. За практическото пресмятане характеристиките
на сензора, по-нататък ще използваме опростената
формула (1) за потенциалната разлика, измервана
между два сензора.
Измервайки потенциалната разлика между две
разнесени тела в пространството при фиксирано
разстояние между тях, ние можем да пресметнем
напрегнатостта на електрическото поле в зоната
между и около тях по направлението, свързващо
техните геометрични центрове. Използвайки
няколко двойки сензори в различни взаимно
перпендикулярни направления, могат да се
измерят 3-те компоненти на електричното поле,
както и да се пресметне векторът на полето. На
Фиг. 2 е показан малък изследователски спътник с
примерно разположение на електрични сензори на
щанги около него, за измерване на 3-те
компоненти на електричното поле.

S2

+Y

S3

+Z

S1

+X

S4

Фиг. 3. Разположение на електрическите сензори

4. Конструкция на електрическия сензор
На фиг. 4 е показана структурата на
електрическия сензор със сферичен чувствителен
елемент (sphere). Сензорът е разработен за
измерване на постоянни и променливи електрични
полета от борда на спътниците “Компас”,
“Предвесник-Е” и други. Сферичният елемент е
монтиран между два тънки симетриращи
електроди (stub). В началните версии тези
електроди са изработени от титанова сплав и са
покрити със стъкловъглерод [4].
Предназначението на (stub) е да симетрират
геометрията така, че независимо от ориентацията
на сферата и електрода по отношение на
Слънцето, всяка сфера да се затъмнява еднакво от
симетриращите електроди и да емитира еднакъв
поток фотоелектрони. Всяко смущение в
потенциала или тока на едната сфера, трябва да се
съпровожда с аналогично смущение за другата
сфера. Така ефектът на смущение се елиминира
при измерване на потенциалната разлика.
Потенциалът на симетриращите електроди се
управлява от изходното напрежение на
предусилвателя и те винаги се намират при
потенциал, равен на потенциала на съответната

Фиг. 2.

Възможно е някоя от двойките сензори да има
общ сензор. Това не променя точността и
принципа на измерване. Описаният метод за
измерване работи коректно от нулеви честоти до
няколко десетки килохерца. Чрез него могат да са
измерват сравнително точно квазипостоянни и
променливи електрични полета в горепосочената
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сфера. Така се постига максимална симетрия в
разпределението
на
потенциала
около
чувствителния сферичен елемент на сензора, а
оттам – и еднакви потоци фотоелектрони.
Електродите са изолирани от сферичния
чувствителен елемент на сензора.
ground
+15V
-15V
output t sensor
control
output
ground

power
supply

polarisation
current source

o

to
R bias
stub

stub

Фиг. 6. Механична конструкция и размери на
електрическия сензор

guard

R
shield
preamplifier

За отвеждане и измерване на потенциала на
зареждане на чувствителния елемент се използва
буфериращ повторител или усилвател на
напрежение, изнесен до чувствителните елементи
на датчиците с високо входно (Rin ≥ 1012 Ω), и
ниско изходно съпротивление, което подтиска
смущенията в кабелите за свръзка. Електрическият
сигнал, еквивалентен на равновесния потенциал на
чувствителния елемент през филтър на
радиосмущения, се подава на входа на повторител
на напрежение (preamplifier). От неговия изход,
вече буферираният сигнал (output), през кабелния
сноп се подава на входа на електронния блок,
намиращ се в корпуса на спътника. Този сигнал, в
първите версии на сензора е с честотна лента 0 –
25 кНz. Този сигнал се подава също и на
симетриращите
електроди
и
екрана
на
електронния блок. За разширяване на честотната
лента на приеманите сигнали по нататък са
предприети мерки за силно намаляне на входния
капацитет на предусилвателя и повишаване на
неговото бързодействие.
Съгласно ТЗ и резултатите от изпитанията,
основните параметри на така представените
електрическите сензори са: Входен импеданс Rin ≥
1012 Ω, СIN = 3 – 6 pF, вариращ в зависимост от
използвания
операционен
усилвател
в
предусилвателя. Общ честотен диапазон на работа
0 - 25 кHz, при неравномерност на АЧХ ≤ 0,5 dB.
Температурният диапазон на работа е от −55оС до

sphere

Фиг. 4.

Показаната структура е характерна за
електрически сензор с универсално приложение, в
случаите когато спътника не е слънчево
ориентиран. За целите на проекта РЕЗОНАНС
където спътниците са слънчево ориентирани
горният симетриращ електрод отпада от
конструкцията. Това е показано на Фиг. 5.

o

output t

t

o

power
supply

polarisation
current source

ground
+15V
-15V
sensor
control
output
ground

Rbias

stub

guard

R

shield
preamplifier

sphere

Фиг. 5.

Въведени са и няколко други конструктивни
изменения като:
- Сферата и симетриращите електроди са
изработени от алуминиева сплав и са покрити с
покритие DAG 213.
- Разширена е честотната лента на приеманите
сигнали до 1 MHz. Това ще бъде дискутирано подолу.
Във вътрешността на сферичния чувствителен
елемент е разположен електронния блок състоящ
се от предусилвател и източник на ток за
поляризация, който е екраниран от чувствителния
електрод чрез екран (chield). За да няма влияние
върху чувствителния елемент, то на екрана, както
при симетриращите електроди през резистор се
подава потенциал еднакъв с този на чувствителния
елемент от изхода на повторителя на напрежение.

+125оС, при дрейф на изх. сигнал ≤ 2 µV/оC.
Работоспособността при многократни ударни
натоварвания е ≤ 100 g [5].
С цел разширяване на честотната лента на
приеманите сигнали от електрическия сензор,
описан по-горе, беше направен анализ на
параметрите му и взаимодействието със
заобикалящата го плазма.
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На Фиг. 7. са показани вътрешната структура на
сензора с еквивалентните му входни параметри
(RIN, CIN) и параметрите на запушващия слой на
плазмата (sheath impedance) с техните вариации
(СS, RS).
Параметрите на плазмата се менят в широки
граници, и са представени чрез групата СS, RS ,
като резистивната част се променя от 100 kΩ до
максимум 5 MΩ, а капацитивната от 3 до 5 pF.
Параметрите на сензора зависят отновно от
входното съпротивление RIN и капацитет CIN на
предусилвателя. За анализиране на коефициента на
предаване по веригата са представени две
еквивалентни схеми – за ниски честоти (Low
Frequency Equivalent) и за високи честоти (High
Frequency Equivalent).
Фиг. 8.
Операционни усилватели с полеви вход,
достатъчно за целта бързодействие и входен
капацитет под 3-4 pF не се предлагат. Изключение
е AD546 с входен капацитет близо до 1 pF, но с
недостатъчно за целите бързодействие и повишен
шум. Решения на сензори за измерване на
широколентови сигнали са предприемани и по
други проекти и експерименти като „Fast” и
„Demeter”. Постигнатият входен капацитет на
предусилвателите е около 1 pF [6,7], което се
отразява на неравномерността на АЧХ на
електрическите сензори.
За целите на разработката беше разработен нов
тип предусилвател за електрическия сензор,
притежаващ много високо входно съпротивление
(Rin ≥ 1012 Ω) и малък входен капацитет под 0,1 pF.
Схемотехниката на предусилвателя е представена
на Фиг. 9.

Фиг. 7.
Резултатите са представени на Фиг. 8. Може да
се види, че за много ниски и нулеви честоти
коефициентът на предаване е почти 1, тъй като
делителят на напрежение RS/ RIN не води до
чувствително затихване на сигнала RS=100 kΩ-5
MΩ / Rin ≥ 1012 Ω. Това е представено в лявата част
на Фиг. 8.
За висока честота коефициентът на предаване
се анализира чрез втората еквивалентна схема
(High Frequency Equivalent). Тук СS варира в тесни
граници 3-5 pF, а входният капацитет на
предусилвателя определя коефициента
на
затихване по веригата. Както е показано в дясната
част на Фиг. 7. при нормални стойности на
входния капацитет 3-10 pF коефициентът на
предаване намалява от 0,6 до 0,2. Очевидно е, че за
постигане на линейна АЧХ на сензора е
необходимо силно намаляване на входния
капацитет на предусилвателя му, желателно под
0,1 pF.

Фиг. 9. Принципна схема на предусилвателя на
електрическия сензор
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разположен на корпуса на спътника където се
усилват и филтрират в различни честотни
диапазони за понататъшна обработка.
Сигналите в честотната лента 10 Hz – 20 kHz се
подават за обработка на прибор ELMAVAN,
разработван от екип в Чешката Академия на
Науките, а тези в диапазона 10 kHz – 1 MHz се
подават за обработка към високочестотния
анализатор HFA, разработван в Полша.
Структурната схема на блока е представена на
Фиг. 11.
Сигналите в диапазона 0 - 10 Hz изцяло се
обработват в блока електроника на прибора
AMEF-WB/ИЭСП-3Р. Обработката на сигналите
включва:
- Сигналите от всеки сензор се усилват 1, 2, 4
или 8 пъти в зависимост от амплитудата си за
нормиране към входния диапазон на аналогоцифровия преобразувател. Коефициентът на
усилване се определя автоматично и се записва във
формиращия се телеметричен кадър.
- Усилените сигнали се филтрират от
антиалаизингов филтър от 2 порядък по
апроксимация на Бътъруорт.

Първият операционен усилвател, работещ като
повторител на напрежение е с управляемо от
входния сигнал захранване. По този начин
входните и захранващите вериги на усилвателя са
с еднакъв по променлив ток потенциал и няма
презареждане на капацитети, което означава, че те
не влияят на входните вериги. Този подход
елиминира всички паразитни и схемни капацитети
в първите стъпала от вътрешната структура на
повторителя. Крайният резултат е силно
намаляване на входния капацитет на повторителя
на напрежение реализиран на ОУ1, със
съхраняване на всички останали параметри, като
входно и изходно съпротивление, ниво на шум,
бързодействие и др.
Схемотехниката на предусилвателя е защитена
с патент [8] и внедрена в сензорите за проект
РЕЗОНАНС. По предложената методика са
разработени технологичните екземпляри на
сензорите към прибора за измерване на
електрични полета в широк честотен диапазон.
5. Прибор AMEF-WB/ИЭСП-3Р
Прибора AMEF-WB/ИЭСП-3Р представлява
многокомпонентен приемник – измерител на
електрични полета в широк честотен диапазон.
Той се състои от 4 електрически сензора, описани
по-горе и блок електроника. Структурната схема
на прибора е представена на Фиг. 10.
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Фиг. 11. Структурна схема на блока електроника на
прибора.

Power Supply 27V

- Цифроването се извършва от 6 канален
синхронно работещ 16 битов аналого-цифров
преобразувател тип AD 7656. Честотата на
дискретизация е 25 Hz за всеки от каналите.
- Измерените дискретни стойности се записват
в телеметричен кадър с обем 224 байта, който
съдържа информация от измерванията за 1 секунда
и служебна информация необходима за
възстановяване на записаната информация при
обработката на Земята.
- Телеметричният кадър се предава чрез
дублиран интерфейс тип RS485 в блока за
управление и сбор на информацията от научните
прибори на спътника (СУСПИ).

Фиг. 10. Структура на прибора и свръзка със външни
приемници и системи

Три от електрическите сензори са монтирани на
края на 15 метрови щанги в плокоста на въртене на
спътника. Четвъртият сензор е монтиран на щанга
в противослънчево направление с дължина 4
метра. Това разположение на сензорите позволява
измерване на пълния вектор на електричното поле
по метода на „двойната сонда”.
Ориентацията на спътника и сензорите е
схематично представено на Фиг. 3.
Сигналите получавани от електрическите
сензори се предават в блока електроника,
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информация.
За
целта
е
разработена
специализирана програма. На Фиг. 12. е
представена схемата на включване прибор-КИА за
провеждане на изпитания. Детайлното представяне
на тази апаратура и начина на правеждане на
изпитания на прибора е обект на отделна
публикация.

В нормален режим на работа се предвижда
предаването на 1 телеметричен кадър в секунда
синхронно със сигнала за код на бордовото време
на спътника (КБВ). Скоростта на предаване на
информацията е 9600 бита за секунда, в
съответствие със скоростта за обмен на
информация по нискоскоростния интерфейс на
СУСПИ.
В случай че, СУСПИ временно не приема
информация, то в прибора е предвидена
възможност за натрупването и в буферна памет.
Обемът на паметта позволява натрупване на
измервания за 4,5 часа без прехвърляне в СУСПИ.
За прехвърляне на тези данни и разтоварване на
буферната памет е необходимо последващо
предаване на няколко телеметрични кадъра всяка
секунда.
- За управление на тока на поляризация на
сензорите се използва двуканален цифро аналогов
преобразувател
и
мащабиращи
усилватели в блока електроника на прибора.
Управлението на този ток се извършва
автоматично на основа на проведените до тук
измервания. Данните за тока и времето на промяна
на стойността се записват в телеметричня кадър.
С цел намаляване на потребляемата от прибора
мощност филтровите блоковете, които формират
сигналите за външните приемници ELMAVAN и
HFA са с управляемо захранване (Фиг. 11). По този
начин се намалява консумираната мощност в
ситуациите, когато не са включени всички
приемници едновременно. Включването на
филтровите блокове се осъществява чрез
логически сигнали “control PS” (+5 V), които се
външните
приемници
и
формират
във
управляващи захранването на този филтров блок,
чрез който се филтрира сигнала за съответния
приемник. За приемника ELMAVAN са
предвидени 2 типа филтри които се управляват от
втори логически сигнал “control filters”.
Захранването на основните блокове на прибора не
се управлява. Включването и изключването на
прибора се осъществява чрез бордовото
захранване +27 V, като 3 секунди след включване
той започва да формира телеметричен кадър и да
подава коректна информация към външните
приемници.
Към прибора е разработена контролноизпитателна апаратура - КИА, позволяваща
тестването му по време на изпитания . В КИА се
генерират и подават към сензорите на прибора
стандартни сигнали, като същевременно се
измерват нивата на сигналите на неговите изходи.
КИА работи съвместно с външен настолен или
преносим компютър, служещ за събиране,
натрупване и визуализация на получената
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Фиг. 12. Схема на свързване на прибор AMEFWB/ИЭСП-3Р и контролно-изпитателна апаратура –
КИА при провеждане на изпитания.

6. Заключение
По описаната методика за измерване на
електрични полета в широк честотен диапазон са
разработени технологичните екземпляри на
сензорите и прибора за измерване на електрични
полета за проект РЕЗОНАНС. На Фиг. 13 е
представен технологичен екземпляр на сензорите
и прибора, които са в процес на индивидуални и
комплексни изпитания в състава на апаратурата на
спътниците по проекта РЕЗОНАНС.

Фиг. 13. Сензори и електронен блок на на прибор
AMEF-WB/ИЭСП-3Р
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Резюме: В работата е направен сравнителен анализ на изискванията за лицензиране на пилоти от гражданската авиация на Обединените авиационни власти (JAA) - JAR-FCL и на Европейските регулационни рамки
PART-FCL на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) – PART-FCL. Особено внимание се обръща на въпросите, свързани с теоретичната подготовка на екипажите на ВС.
Abstract: This work is a comparative analysis of the requirements for pilot licensing of Civil Aviation Joint Aviation Authority (JAA) - JAR-FCL and European regulatory framework PART-FCL European Aviation Safety Agency (EASA) PART-FCL. Particular attention is paid to issues of theoretical training of the crews of the aircraft.
Ключови думи: лицензиране на пилоти, регламенти, теоретична подготовка на пилоти, JAA, EASA, JARFCL, PART-FCL
Keywords: pilot licensing, regulations, theoretical training of pilots, JAA, EASA, JAR-FCL, PART-FCL

Европейският парламент (ЕП) и Съвета на Европа (СЕ) през 2008 г. издават Регламент (ЕС)
№ 216/2008, определяща общите правила в областта на ГА и наричана „Базов регламент” [8].
Член 7 и Член 21 от него, се отнасят за лицензирането и сертифицирането на пилотите от ГА,
като съществените изисквания за това са представени в Приложение III и Приложение V.
Със същия регламент се създава Агенция на
ЕС (European Aviation Safety Agency – EASA),
на която са дадени контролни и изпълнителни
задачи в областта на безопасността на гражданската авиация.
EASA е независима по отношение на техническите въпроси и има правна, административна и
финансова самостоятелност. Целта на създаването
й е подобряване на уредбата на всички области,
обхванати от регламента, така че някои задачи,
изпълнявани понастоящем на общностно или национално равнище, да могат да се изпълняват от
един единствен специализиран експертен орган.
През 2008 г. EASA поема функциите на JAA.
Правомощията на EASA включват [8]:
съветва ЕС при изготвяне на ново законодателство;
прилага и контролира правилата за безопасност;
дава типови сертификати на ЛА и компоненти;
прави анализи и научни изследвания
в областта на безопасността.

1. Увод
В Европа до юни 2009 г. правилата за обучение и лицензиране на пилотите от гражданската
авиация (ГА) се определят от Joint Aviation Authority
( JAA) с документи-те JAR – FCL 1
(самолети), JAR – FCL 2 (хеликоптери) и JAR –
FCL 3 (медицински изисквания) [2,3]. JAA е
структура, създадена въз основа на решенията
на European Civil Aviation Conference – ECAC.
Тя представлява регулиращите гражданската
авиация власти на европейските страни, които
са поели ангажимент за коопериране при развитието и прилагането на общи регулиращи стандарти и процедури по отношение на безопасността на полетите. JAA не е регулиращ орган –
регулациите се реализират от властите на страните, членки на JAA . Изискванията на JAA не
са част от законодателството на ЕС, но всяка
страна член трябва да ги приема и изпълнява
като национални регулации.
С течение на времето става очевидно, че намерението на JAA да хармонизира правилата за
лицензиране на пилотите от ГА не може да бъде
напълно постигнато. Например различните
страни имат различни механизми, а от там и
различно време за въвеждане на изменения в
юридическите норми.
2. Нови регламенти
Вследствие на това и с цел установяване и
поддържане на високо и еднородно ниво на авиационна безопасност в Европейския съюз (ЕС),
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Издаването на Регламент (ЕС) № 216/2008
може да се разглежда като първо (най-високо)
ниво на регулация в областта на ГА в страните
от ЕС. С него от Европейската комисия (ЕК) се
изисква да приеме необходимите правила за
прилагане във връзка с условията за лицензиране на пилотите, както и на лицата, участващи в
техни обучения, проверки или прегледи, а също
и правилата за издаване на свидетелства на членовете на кабинния екипаж и за оценка на тяхната медицинска годност. За реализация на това
изискване ЕК издава Регламент (ЕС) №
1178/2011 [9] и допълващия Регламент (ЕС) №
290/2012 [7]. Те осигуряват мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 216/2008, отразяващи
съвременните технологии, включително найдобрите практики и научния и техническия
прогрес в областта на обучението на пилоти и
авиомедицинската годност на екипажите на въздухоплавателни средства, като се вземат предвид техническите изисквания и административните процедури, одобрени от Международната
организация за гражданска авиация (ICAO).
Второто ниво на регулации включва:
- Общи регламенти (290/2012 и 1178/2011)
- Приложение I – Част-FCL (Правила за лицензиране на летателния екипаж)
- Приложение II – Преобразуване на националните лицензи
- Приложение III – Приемане на лицензи на
трети страни
- Приложение IV – Част - MED (Медицински
изисквания)
- Приложение V – Част - CC (Правила за
атестиране на кабинния екипаж)
- Приложение VI – Част -ARA (Изисквания
на властите към екипажите)
- Приложение VII – Част - ORA (организационни изисквания към екипажите).
Първите четири приложения са от Регламент(ЕС) № 1178/2011, а останалите – от Регламент (ЕС) № 290/2012.
Най-ниското – трето ниво на регулации се
реализира с решенията и документите на EASA.
През месец декември 2011 г. EASA публикува
свои решения с Приемливи средства за съответствие (АМС) и Ръководни материали (GM) към
шестте приложения [1]:
- ED Решение 2011/016/R – AMC and GM
Част -FCL
- ED Решение 2011/016/R– AMC and GM
Част - MED
- ED Решение 2012/005/R – AMC and GM
Част - CC
- ED Решение 2012/006/R – AMC and GM
Част - ARA

ED Решение 2012/007/R – AMC and GM
Част - ORA
Работата върху сертификационните спецификации (CS) за полетните симулатори
(FSTD) продължава.
Променено е наименованието на обучаващите организации – вместо „Организация за
летателно обучение” (FTO), “ в „Одобрена организация за обучение” (АТО).
3. Сравнителен анализ на документите
Сравнителният анализ на документите на JAA и
EASA, регламентиращи обучението и лицензирането на летците от ГА, показва, че новоприетите регламенти утвърждават същите принципи и подходи
при подготовката на летателните екипажи. Съществува голяма степен на съответствие на изискванията, организацията и съдържанието на процеса на
теоретичното и летателното обучение.
Най-характерните разлики между EU регламентите и JAR – FCL са:
В новите регламенти се лицензира не
само летателният, но и кабинният екипаж, т.е.
целият екипаж на ВС;
Лицензират се пилоти за различни видове леки ВС: самолети - LAPL(А), хеликоптери LAPL(Н),
планери - LAPL(S) и балони LAPL(B);
Допълнително се въвеждат лицензи за
любители пилоти на дирижабли - PPL(As), планери - SPL и балони - BPL;
Допълнително се въвежда лиценз за пилоти в многопилотен екипаж – MPL;
Въвеждат се допълнителни квалификации за пилоти и съответните инструктори и изпитващи:
- квалификация за фигурен пилотаж;
- квалификация за теглене на планер и
рекламни плакати;
- квалификация за нощни полети;
- квалификация за планински терен;
- квалификация за летателни изпитания
- Въвеждат се приложения:
- Part - ARA (Изисквания на властите
към екипажите) и
- Part - ORA (Организационни изисквания към екипажите).
- Запазени са като част от Част-FCL Приемливите методи за съответствие (АМС), а тълкувателните и пояснителни материали (IEM) са
заменени с Ръководни материали (GM).
4. Изисквания към теоретичното обучение
на пилоти за придобиване на свидетелство за
правоспособност и класове за полети по прибори
Part FCL изисква теоретичното обучение на
пилоти за придобиване на свидетелство за пра105

воспособност и свързаните с тях квалификации
и удостоверения да се провежда в ATO (Approved Training Organization). Одобрението на
АТО се извършва от националните въздухоплавателни администрации [7,8]. Part FCL регламентира възможност АTO да осъществява, така
както и FTO по JAR- FCL:
- теоретично обучение и/или
- летателно обучение и/или
- обучение на тренажори.
АTO може да провежда теоретично обучение
по всеки интегриран и/или модулен курс от Part
FCL, за който има одобрение от националната въздухоплавателна администрация. Изискванията към
организацията и провеждането на интегрираните и
модулните курсове по Part FCL и JAR FCL в основни линии не се различават. Главните различия
са свързани с въвеждането в Part FCL [9]:
1. На подчаст В „Свидетелство за леки въздухоплавателни средства (LAPL) – самолети,
вертолети, планери и балони. В JAR – FCL тази
част е „Обучаем пилот“.
2. В подчаст С (в допълнение към свидетелство за правоспособност на любител пилот (PPL))
на свидетелство за правоспособност на пилот на
планер (SPL), свидетелство за правоспособност
на пилот на балон (BPL) и любител пилот на
дирижабли (As). подчаст С на JAR – FCL третира свидетелството за правоспособност само за
PPL(А/Н).
3. На посочените по-горе допълнителни квалификации за пилоти и съответните инструктори и
изпитващи.
Анализ на изискванията на JAR-FCL към теоретичната подготовка на пилоти за гражданската
авиация е извършен в [6]. Затова по-нататък се разглеждат само различията в изискванията на Part
FCL с тези на JAR-FCL.
За да получи одобрение за теоретично обучение, АTO трябва да докаже пред въздухоплавателните власти съответствие с изискванията на Приложения VI (Част – ARA) и VII (Част – ОRA). В
подчаст АТО на Част – ARA се съдържат изискванията към сертифициращия орган за одобряване на
АТО, а подчасти GEN и АТО на част – ОRA определят изискванията, на които трябва да отговаря
АТО за провеждане на обучението. Тези изисквания са в следните направления:
1. Система за управление;
2. Ръководство и персонал;
3. Водене на отчетност;
4. Програми за обучение;
5. Ръководство за обучение;
6. Ръководство за работа.

Система за управление. АTO трябва да въведе и да поддържа система за управление, която включва:
- ясно определени области на отговорност и
отчетност в цялата организация, включително пряка отговорност за безопасността
на отговорния ръководител;
- описание на всички правила и принципи
на организацията по отношение на безопасността, наричани “Политика за безопасност”;
- определяне на заплахите за авиационната
безопасност, произтичащи от дейността на
организацията, тяхната оценка и управлението на свързаните рискове, включително
предприемане на действия за намаляване
на риска и проверка на тяхната ефективност;
- поддържане на персонал, обучен и квалифициран за изпълнение на задачите;
- документация за всички основни процеси на системата за управление, включително процес за уведомяване на персонала за неговите отговорности и процедурата за изменение на тази документация;
- функция за наблюдение на съответствието
на организацията със съответните изисквания. Наблюдението на съответствието
включва система за последваща информация на констатациите на отговорния ръководител, за да се осигури ефективно изпълнение на коригиращи действия, когато
е необходимо;
всички допълнителни изисквания, които
са предвидени в съответните подчасти на
настоящата част или други приложими
части.
Системата за управление трябва да съответства на размера на организацията и на естеството
и сложността на нейната дейност, като се вземат
предвид опасностите и свързаните рискове, присъщи за тази дейност. Тя трябва да се изгради в
съответствие с инструкциите и информацията,
съдържаща се в AMC1 ORA.GEN.200 и GM
ORA.GEN.200 на [1].
Ръководство и персонал. Структурата на ръководството трябва да осигурява наблюдение на
всички нива на персонала от хора, притежаващи
необходимия опит и качества за осигуряване
поддържането на високи стандарти. ATO трябва
да гарантира пред авиационните власти, че е
нает подходящ брой от квалифициран компетентен персонал. При ATO, провеждащи само
теоретично обучение, Началникът на обучение106

то (НТ - Head of Training) трябва да има добри
ръководни качества и продължителен предишен
опит като преподавател в областите на обучение
от АТО. Той отговаря за осигуряване на съответствието на обучението с изискванията на Part
FCL и за следенето на развитието на всеки обучаем. АТО, която осигурява обучение за
CPL, MPL и ATPL определя Главен инструктор за теоретично обучение (CTKI - Chief Theoretical Knowledge Instructor), който е отговорен
за надзора на теоретичното обучение и за стандартизационните изисквания. Този инструктор
притежава богат опит като инструктор в областта на провежданото от АТО обучение.
Водене на отчетност. АТО трябва да води и да
съхранява за период от минимум 3 години след
завършване на обучението следните данни:
- подробна информация за обучението, което
е получил всеки обучаем;
- подробни и редовни доклади за напредъка
от преподавателите, включващи оценки и
редовни проверки и изпити;
- информация относно свидетелствата за завършено обучение.
Програми за обучение. АТО изготвя програма
за обучението за всеки предлаган курс, която трябва да отговаря на изискванията на Part FCL.
Теоретичното обучение трябва да даде на обучаемите задълбочени познания на теоретичните
изисквания за летателна дейност.
АТО трябва да осигурява подходящи средства
за обучение в класна стая и да има на разположение подходящо квалифицирани и опитни преподаватели. Учебните помагала трябва да дават възможност на обучаемите да придобият знания, които да могат да прилагат, даже и в среда на многопилотен екипаж. Съоръженията трябва да бъдат
предоставени на курсистите за самообучение, извън официалната програма за обучение.
Компютърно базираното обучение (CBT) е ценен метод на теоретично обучение, което дава
възможност на обучаемите да напредват със собственото си темпо в рамките на определени срокове. Тези системи позволяват самообучение или
дистанционно обучение, ако те включват адекватни процедури за контролиране на знанията. Когато
се използва CBT, обучаемият трябва да имат достъп до подходящо квалифициран преподавател,
който може да помогне на обучаемия при срещане
на затруднения.
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Теоретичните програми за обучение
трябва да включват текущо контролиране на
усвояването на необходимите знания (тестове за напредък). Този процес позволява повторно изучаване на елементи на учебната
програма, така че да се осигурява задълбочено разбиране на необходимите знания.
Теоретичните изпити следва да обхващат
всички области на програмите за обучение.
Стандартът за успешно преминаване предполага постигането на задоволително ниво
на знания. При недостатъчни знания, показани по време на проверката, е необходимо
да се предприемат коригиращи действия.
Ръководство за обучение и Ръководство
за работа. АТО изготвя и поддържа Ръководство за обучение и Ръководство за работа, съдържащи информация и инструкции, които дават възможност на персонала да изпълнява своите задължения и дават насоки на обучаемите
как да изпълняват изискванията на курса.
АТО предоставя на персонала, а когато е
уместно и на обучаемите, информацията, която
се съдържа в Ръководството за обучение, Ръководството за работа и документацията за одобрение на АТО.
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Резюме: В работата е представена обобщена структурна схема на СЕС на ВС, включваща
най-често използваните и перспективни канали за получаване на електрическа енергия на борда
на ВС. Избрани са критерий и метод за оптимизация на структурата на СЕС, приложими и
при реализирана концепция МЕА. Показано е, че изборът на оптимална структура може да се
сведе до многомерна задача на линейното програмиране (ЛП). Разгледан е пример, при който
оптимизацията се реализира с използване на графичния метод на ЛП, като предварително оптимизационната задача се преобразува в двумерна.
Ключови думи: системи за електроснабдяване на ВС, оптимална структура, концепция
МЕА, линейно програмиране.
1. Увод
В последните години големите световни
авиостроителни компании обръщат особено
внимание на разработването и прилагането на
технологии за оптимизация на енергийните системи на въздухоплавателните средства (ВС).
Основните усилия в това отношение са насочени
към развитието и внедряването на концепцията
„More Electrical Aircraft” (MEA) [3]. Реализацията на тази концепция засяга не само отделни
системи, агрегати и елементи, но определя състава, конфигурацията и структурата на практически всички основни, спомагателни и аварийни
енергийни системи на борда на ВС.
Прилагането на концепцията МЕА цели
повишаване на ефективността на единната енергийна система на ВС, на базата на развитието на
системата за електроснабдяване (СЕС) и постепенно намаляване на относителния дял на другите основни енергийни системи – хидравлична
и пневматична.

2. Анализ на структурата на СЕС
На съвременните ВС се използват различни
подходи за осигуряване на необходимите за консуматорите видове електрическа енергия. В последно време към широко разпространените
структури на СЕС се добавят нови, които имат
различни параметри на основната СЕС – ниво на
напрежението, вид на тока, стойност на честотата на тока и др. На фиг. 1 е показана обобщена
структурна схема на СЕС, включваща шест основни канала за получаване на електрическа
енергия [1,6]:
1. Генериране на трифазен променлив ток с
фазово напрежение U = 115V и честота f = 400
Hz.
2. Генериране на постоянен ток с напрежение U = 28 V.
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3. Генериране на трифазен променлив ток с
напрежение U = 115/200V и честота f = 300 ÷
600 Hz.
4. Генериране на трифазен променлив ток с
напрежение U = 115/200 V и честота f = 1200 ÷
2400 Hz.
5. Генериране на постоянен ток с напрежение U = 270 V.
6. Генериране на трифазен променлив ток с
фазово напрежение U = 230 V и честота f =
300÷900 Hz.
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Елементите на всеки ред на матрицата са
мощностите на определен род на тока (например
първият ред е за променлив ток с постоянна честота f = 400Hz ). Нули се поставят, когато съответното преобразование е нецелесъобразно. С
(*) са означени варианти на структурата на СЕС,
перспективни за реализирането на концепцията
МЕА. Общият брой на възможните варианти на
структурата на СЕС може да бъде съществено
намален, ако се отчетат някои очевидни логически съображения. Например изключва се вариантът едни и същи напрежение или честота да
се получават в СЕС по два начина. Нецелесъобразно е и едновременното преобразуване на постоянния ток в променлив с f = const и на променлив ток с f = const в постоянен.
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3. Избор на оптимална структура на СЕС
Първата и най-важна стъпка при реализацията на МЕА е изборът на оптимална структура
на системата за електроснабдяване на ВС. Найчесто при избора на структурата на СЕС като
критерий за оптималност се приема минималната полетна маса на системата [5].
Полетната маса (Мп) на каналите за генериране и преобразуване на електрическа енергия в
най-голяма степен зависи от консумираната
електрическа мощност и необходимата надеждност. С достатъчна точност тази зависимост може да се приеме за линейна [6]:
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п =  +  ,

На схемата са показани източникът на енергия (АД), задвижването за постоянна честота
(ЗПЧ), основните генератори и преобразуващите
устройства. Удобно е използването и на структурната матрица Р, където с  (при i= 1÷6 и j

(1)

където:  - постоянна съставяща на масата
за съответния канал, зависеща от конструктивните особености на канала и вида на монтажноустановъчното оборудване;  - подаваната от
канала мощност; с – коефициент на пропорционалност, зависещ обратнопропорционално на
вероятността за отказ на канала, с отчитане на
вида и степента на резервиране.

= 1÷6) са означени изходните мощности на отделните канали. При i = j мощността е на първичен канал (директно от генератора), а при i ≠ j
тя се получава след преобразуване на първичната енергия.
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При известни стойности на  и с задачата
за осигуряване на минимална полетна маса на
СЕС се свежда до намиране на минималната
стойност на функцията
Мп =  ( +   )
 

полетната маса МП приема минимална стойност,
при зададена стойност на надеждността на системата. В случая е удобно да се използва графичният метод на ЛП, като линейната функция,
която трябва да се минимизира е

(2)

МП = М660 + с6Р66 + М260 + с2Р26 +
(6)
+ М160 + с1Р16,
при ограничения
Р16 ≥ Р10 ; Р26 ≥ Р20 ; 0 ≤ Р66 ≤ Р30 . (7)
Отчитайки, че
Р0 = Р16 + Р26 + Р66 ,
оптимизационната задача се преобразува в двумерна и третото от неравенствата (7) придобива
вида
0 ≤ Р66 = Р0 - Р16 - Р26 ≤ Р30 ,
където Р30 – максимално допустимата мощност
на източника за променлив ток с U = 230V и f =
300 ÷ 900 Hz.
Линейната функция при преобразуваната
двумерна задача придобива вида

При изпълнение на ограничения от вида:
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е общата консумирана мощност; P10 e минимална консумирана мощност от източниците на
променлив ток с постоянна честота; P20 e минимална консумирана мощност от източниците на
постоянен ток.
От зависимостите (1) ÷ (5) се вижда, че изборът на оптимална структура на СЕС може
формално да се сведе до многомерна задача на
линейното програмиране (ЛП) [7]. Решаването
на тази задача може съществено да се опрости,
отчитайки че в СЕС на ВС може да се реализира
комбинация от два или най-много три вида електрическа енергия. Това дава възможност, определяйки, макар и приближено, минималната
полетна маса на различни структури, при зададено ниво на надеждност, да изберем оптималната структура на СЕС.
Като пример ще разгледаме шестия вариант
от обобщената структурна схема на фиг.1. Той е
перспективен при реализацията на концепцията
МЕА. В случая P66 е мощността на канала за
променлив ток с U = 230V и f = 300÷900Hz; P26 e
мощността на канала за постоянен ток с U =
28V; P16 е мощността на канала за променлив ток
с U = 115V и f = 400Hz. Задачата на оптимизация
е да се определи при какви съотношения на
мощностите P66, P26, и P16 на отделните канали

МП = М160 + М260 + М660 + с6Р0 +
(с1 - с6) Р16 + (с2 - с6) Р26 .

(8)

При МП = М0 = М160 + М260 + М660 +с6Р0
лучаваме

Р = −

с − с
Р ,
с − с 

по-

(9)

което е уравнение на права линия, преминаваща през началото на координатната система
(ОP16P26) (фиг. 2).
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При нарастване на МП линията се премества
успоредно сама на себе си. Минималната полетна маса съответства на този връх на многоъгълника, който най-напред ще бъде достигнат от
правата линия. Това зависи от наклона на права-
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на, при отчитане характеристиките на надеждност на системата.
3. Решаване на оптимизационната задача с
използване на двумерния графичен метод на ЛП.
Простотата и ефективността на предлагания
метод го правят подходящ за използване в етапа
на предварителното проектиране на СЕС на различни видове ВС, в това число и реализиращите
концепцията МЕА.

та (9) спрямо правите, ограничаващи дефиниционната област.
В случай че най-напред е достигната точка а,
то за полетната маса на СЕС се получава
Мп = М0 + (с1 – с6)(Р0 – Р30 – Р20) +
+ (с2 – с6)Р20 .
(10)
По аналогичен начин може да се направят
разчети за всички възможни варианти на структура на СЕС.
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4. Заключение
От изключителна важност за реализация на
концепцията МЕА е правилният избор на структура на СЕС, съответстваща на високите изисквания към количеството (разполагаемата мощност) и качеството на електрическата енергия.
Важен момент при проектирането на СЕС е
формализирането на избора на оптималната от
множеството възможни структури на системата.
Предлаганият метод за решаването на тази задача се базира на:
1. Избор на критерий за оптималност минимална маса на системата, при осигуряване на
желаното ниво на надеждност.
2. Приемане, че зависимостта между полетната маса и консумираната мощност е линей-
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Abstract: The work summarizes the structural design of the Aircraft Electrical Systems (AES), including the most commonly used and promising channels for obtaining electricity on board the aircraft. Were selected criteria and method for
optimization of the structure of the AES and applicable More Electrical Aircraft (MEA) realized concept. It is shown that an
optimal structure can be reduced to a multidimensional problem of linear programming (LP). Considered an example in
which the optimization is implemented using a graphical method LP as previously optimization problem is transformed into
two-dimensional

111

BulTrans-2012
Proceedings
26-28 September 2012
Sozopol
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Резюме: Статията разглежда допуснатите грешки от инженерно-техническия персонал при техническото обслужване на въздухоплавателните средства в светлината на модела „SHELL” (Software
Hardware Environment Liveware Liveware), който може да се приложи с цел да се намали вероятността от авиационни произшествия и инциденти поради човешки грешки.
Ключови думи: безопасност на полетите; въздухоплавателни средства; произшествия и
инциденти поради човешки грешки; техническо обслужване; профилактични мероприятия на
въздухоплавателните средства .

В настоящият доклад се разглеждат допуснатите грешки от инженерно-техническия
персонал (ИТП) при техническото обслужване
(ТО) на въздухоплавателните средства (ВС) в
светлината на модела „SHELL”, който може да
се приложи с цел да се намали вероятността от
авиационни произшествия и инциденти поради
човешки грешки. За първи път моделът е
предложен от професор Елвин Едуардс през
1972 година, а видоизменената блок-схема,
която го илюстрира е разработена от Франк
Хоукинс през 1975 година (фиг.1). Моделът е
приет от ИКАО с въвеждане на ”Ръководство
по обучение в областта на човешкият фактор” - Doc 9683 в качеството на концептуален
модел за обяснение на ролята на човешкия
фактор в авиацията.
Моделът „SHELL”, чиято абревиатура е
съставена от началните букви на английските
наименования на съставните елементи е първия модел, който се използва за осигуряване на
безопасността на полетите в авиацията, в процеса на непосредствения анализ на латентните
опасности на ниво експлоатационно взаимодействие. Този модел във вид на блокдиаграма на взаимовръзките отразява взаимодействието между Liveware (човек), Hardware
(машина), Software (процедури, символи и т.н.)
и Environment (среда). Както е показано на
фиг. 1, в този модел човекът се намира в центъра на всички четири вида взаимодействия.
На базата на представения модел са разгледани
и анализирани посочените примери с грешките

при извършване на ТО на ВС, довели до сериозни инциденти.
Съгласно друг разработен модел на английския професор Джеймс Ризон произшествията рядко възникват изключително поради
грешки на експлоатиращия персонал, или в
резултат на сериозни откази на ВС [6]. Те са
следствие на взаимодействието на редица пропуски в работата или недостатъци, които вече
са се проявили в дадената система. Много от
тези недостатъци не са очевидни и се проявяват само през определено време.

Фиг. 1
В своята книга Beyond Aviation Human
Factors (Отвъд авиационните човешки факто112

ри ) Маурино, Ризон, Джонстън и Ли предлагат перспективни решения на проблема „човешки фактор” в контекста на други съществуващи профилактични мерки в областта на безопасността на полетите в авиацията. Те формират мнението, че в 100-годишната история
на авиацията в различни периоди се използват
различни подходи при контролиране и предотвратяване на грешките на човека.Те включват
най-разнообразни стратегии – в диапазона от
мобилизиране за професионални действия, от
една страна, до опитите да се изключи човека
от сферата на контрола за сметка на пълномащабната автоматизация, от друга страна, с
различни съчетания на тези подходи. Освен
това, при всяка възможност предпочитаният
вариант се провъзгласява от неговите привърженици за окончателно решаване на проблема
с грешките на човека в авиацията” [6]. Същото
лъжливо опростяване не подминава и проблематиката с човешкия фактор, която почти 20
години назад бе провъзгласена за последния
предел в сферата на безопасността на авиацията.
При техническото обслужване грешките
на персонала обикновено се изразяват в непреднамерено предизвикване на неизправност
на ВС (физическа деградация или отказ), причината за която може да бъде обяснена с действието или бездействието на техническите
специалисти, които го обслужват. Грешката на
човека при техническото обслужване може да
бъде от два основни вида. В първия случай,
нейният резултат е конкретната неизправност
на ВС, който не съществува до началото на
провеждане на ТО. Всяка операция от ТО крие
в себе си възможност да се извърши грешка от
техническия персонал, която може да доведе
до причинена непреднамерена неизправност на
ВС[8].
Като пример може да послужи неправилното монтиране на подменени блокове при
ремонт на хидромагистрала, или извеждането
от строя на въздушна тръба поради това, че тя
е използвана в качеството на подложка за достъп към мястото за извършване на операцията
при ТО (този пример илюстрира недостатъчното съгласуване на елементите L—H,
т.е. "субект—обект", в модела „SHELL”).
Резултат от грешките от втория вид — неоткриване на нежелателното или необезопасено състояние на обекта, при извършване на
регламентна или извънрегламентна проверка,
целта на която е констатиране на това състояние. Примери за тези грешки: незабелязана по
време на визуалния преглед пукнатина в силовите елементи или демонтаж на изправен блок

от електронното оборудване вместо неизправния поради неправилно установена причина на
неизправността [1]. Грешки от подобен род
могат да бъдат предизвикани и от скрити откази, такива като недостатъчна професионална
подготовка, недостиг на материални ресурси
или инструментално оборудване, необходим за
ТО, дефицит от време и други. Тези причини
може също така да са резултат на лошо, от
гледна точка на ергономията, конструктивно
разработени инструменти (недостатък във
взаимодействието L—H), непълна документация или технически ръководства (недостатък
във взаимодействието L—S).
Една от причините за няколко широко известни авиационни произшествия са грешките
на персонала при ТО. Катастрофата със самолет DC-10 на авиокомпанията "Американ ерлайнз" в Чикаго през 1979 година [2] в резултат на нарушаване на технологията за замяна
на двигателя. В резултат на използване на тази
несанкционирана технология (скрит отказ
при вероятно нарушаване на взаимодействието на елементите L—H и L—S) се реализира
разрушаване на конструкцията на пилона при
излитане, когато от крилото се откъсва закрепеният под него двигател. Последствията са
повреда на хидравличната система и в крайна
сметка - загуба на управлението. През 1985
година самолет "Боинг-747" на авиокомпанията "Джапан еърлайнз" [3] търпи авария в резултат на бърза разхерметизация по време на
полета, поради неправилно извършен ремонт
на задният хермошпангоут (скит отказ при
вероятно нарушаване на взаимодействието
на елементите L—H и L—S). В резултат на
възникналото повишено налягане в опашната
част на самолета и ударна вълна поради взривното разкъсване на херметичния сферичен
пояс отказва системата за управление и като
резултат разрушаване на самолета с голямо
количество човешки жертви. През април 1988
година самолет "Боинг-737" на авиокомпанията "Алоха ерлайнз" [4] търпи авария в резултат
на разрушаване на конструкцията на горната
част на тялото. Това авиационно произшествие
се обяснява с нарушаване на технологията за
ТО (скрит отказ), в резултат на което не е
открито влошаването на характеристиките на
силов конструктивен елемент.
Задълбоченият анализ на 95 големи авиационни произшествия в света в периода между
1959 и 1983 години показва, че в 13% от случаите, техническото обслужване на ВС е факторът довел до тези произшествия [5]. Резултатите от този анализ по причини се предлагат в
таблица 1.
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Таблица 1
№

%

Причина за произшествието

1.

Нарушаване на стандартните процедури от страна на пилота

33

2.

Недостатъчна съгласуваност и взаимодействие в нещатни ситуации на екипажа

26

3.

Недостатъци във взаимодействието между УВД и летателния екипаж

16

4.
5.

Недостатъци в техническото обслужване и инспекции на въздухоплавателните
средства
Конструктивно-производствени недостатъци

Основните видове грешки, допуснати при
техническото обслужване на ВС, в една от
водещите американски авиокомпании в периода от 1989 до 1995 години са представени в
таблица 2. Те са резултат на анализ на 122 документално регистрирани произшествия свързани с грешки на техническия персонал[6].
Констатирано е, че по-голяма част от пропуските при ТО, са свързани с неизпълнение или
незавършени дейности по закрепване на детайлите.
Събраната и обобщена статистика за
грешките допуснати от техническия персонал
на българските ВВС при ТО на ВС за периода
1990-2005г. от общия брой летателни инциденти, довели до опасни последствия, 7,2% са
по вина на ИТП. По причини те са представени
в таблица 3[8].

13
12

През последните десетилетия новосъздадените
ВС са значително по-автоматизирани и посложни. Самолетите от сегашното поколение,
от типа "Боинг-747-400" , "Боинг-787", "ЕрбъсА340", "Ербъс-А380" и други, имат два или
три пъти резервирани системи за управление
на полета. Това значително улеснява действията и натоварването на летателния екипаж, но
повишава изискванията към техническия персонал, обслужващ ВС, много от които са получили основната си подготовка в областта на
механични, а не на съвременни системи за
управление, основани на използването неправилното взаимодействие между елементите
"субект—обект" (L—Н) и "субект—програмни
платформи" (L—S) на модела „ SHELL”.

Таблица 2
№

%

Грешки при техническото обслужване на въздухоплавателните средства

1.

Пропуски в техническото обслужване на въздухоплавателните средства

56

2.

Неправилен монтаж на агрегати и детайли

30

3.

Неправилно използване на детайли за монтаж

8

4.

Други грешки при техническото обслужване на въздухоплавателните средства

6

Таблица 3
№

%

3.

Грешки при техническото обслужване на въздухоплавателните средства
Неспазване на техническите изисквания на документите и мерките за безопасност при
ТО на ВС
Незареждане на двигателя с масло и оставяне на зарядната гърловина на масления
резервоар отворена
Незареждане на въздухоплавателното средство с въздух

1,2

4.

Неправилен монтаж на агрегати и детайли

0,8

5.

Неправилно законтряне на агрегати от системата за управление на въздухоплавателното средство

0,5

1.
2.
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2,5
1,8

Нарасналата сложност на авиационната
система създава потенциална възможност за
произшествия поради организационни недостатъци, при които скритите процедурни или
технически откази в съчетание с грешките и
нарушенията, допуснати от експлоатиращия
персонал водят до действия въпреки или заобиколно на защитните мерки. Накратко, усложняването на авиационната техника води до
преразпределяне на грешките от една категория персонал към друга.
Сериозността на грешките, допускани
при ТО, варират в широк диапазон - от прости
грешки (подобно на тази, когато техникът,
обслужващ един от самолетите, забравя да
дозатегне с ключа гайката) до грешки, водещи
до отказ на цялата система (като тези разгледани по горе). В случаите значително се нарушава системата на ТО, което не позволява да
се осъществи неговата основна задача – качествена подготовка на ВС.
С цел да се предотвратят пропуските на
ИТП при ТО на ВС ИКАО разработва през
последните десетилетия нови походи към решаване на проблема с осигуряването на безопасността на полетите. Конференцията проведена през 2010 г. приема препоръки относно:
1) въвеждане на механизъм за постоянен мониторинг; 2) преминаване към въвеждане от
членовете на ИКАО на Държавна програма за
осигуряването на безопасността на полетите;
3) установяване между държавите режим на
свободна обмяна на информацията за безопасността на полетите.
Мнение на авторите на доклада е, че един
от пътищата за подобряване на профилактиката при ТО на авиационната техника е прилагането на тренажорни платформи на базата на
компютърната техника.
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APPLYING THE “SHELL” MODEL FOR REVIEWING THE ERRORS DURING
TECHNICAL MAINTENANCE OF THE AERONAUTICAL TECHNIQUE
Svetlozar ASENOV, (Senior Lecturer, PhD), Angelina CHOZHGOVA, (MSc); Technical University-Sofia, Plovdiv Branch
Abstract: The article discusses the mistakes of the engineering and technical personnel in maintenance of aircraft in the light of " Software Hardware Environment Liveware Liveware (SHELL)“
model , which can be applied to reduce the likelihood of accidents and incidents due to human error
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Резюме: Във всяка дейност, грешката на човека има определени последствия. В авиацията
опитите да се отчита човешкият фактор традиционно се отнася към работата на летателния екипаж, а също в някои случаи и към работата на диспечерите от управление на въздушното движение. Рядко се разглеждаха аспектите на ЧФ, които могат да повлияят на персонала, извършващ
техническо обслужване (ТО) на ВС и тяхната подготовка за полетите. Обаче е очевидно, че и
грешките при ТО на ВС оказват същото критично влияние на безопасността на полета.
Ключови думи: безопасност на полетите; човешки фактор; техническо обслужване; въздухоплавателни средства.

сравнение с първата половина на това десетилетие, като за този период интензивността на
полетите се е увеличила само с 22%. За последните 10 години - 2000-2010г., годишният
ръст на количеството АП и инциденти, свързани с ТО, средно надвишава 100%, като ръстът
на количеството на полетите бележи увеличение по-малко от 55%. [5,6]. По този начин,
като се взима под внимание, че ВС, което е
създадено да осъществи БП в течение на продължително време, при условия на редовно
извършване на значителни и сложни по обем
работи от авиационния инженерно-технически
персонал (ИТП), БП се реализира именно от
"човешкия фактор". Трябва да се отбележи, че
не всички АП и инциденти, свързани с ТО на
ВС, се определят като грешки, допуснати от
ИТП. Задълженията, свързани с ТО и инспекциите на ВС, са много сложни и се променят в
динамичната обстановка, предразполагаща за
допускане на грешки. Обслужващият технически персонал, работещ със съвременни авиационни системи, в които се използват върхови технологии, осъществява своята дейност
при значителен дефицит от време и натрупана
умора, причинена от недостатъчна почивка на
персонала. Освен това, техническите специалисти често обслужват и парк от остарели ВС
на възраст 30-35 години. Ако в някои авиационни компании (АК) продължават да използват и експлоатират стареещи ВС, паркът на

Безопасността на полетите характеризира
свойството на авиационната транспортна система (АТС), заключаваща се в способността
да осъществява въздушни превози без застрашаване живота и здравето на пътниците и
да недопуска възникването на особени ситуации [2].
Необходимостта от решаване на проблемите по осигуряване безопасността на полетите (БП) налага търсенето и разработката на
нови методи за оценка на нейното ниво, формиране на теоретични основи за съхраняване
на летателната годност. При това трябва да се
има предвид, че при всички случаи, свързани
с изследванията в дадената област, присъства
в явен или неявен вид "човешкият фактор"
(ЧФ), като един от най-важните аспекти на БП
[3].
Под „човешки фактор” следва да се разбира съвкупност от индивидуални и присъщи на
професионалния контингент, като цяло, качества и свойства на човека, които се проявяват в
конкретни условия на функциониране на АТС,
оказващи влияние на нейната ефективност и
надеждност [1,5].
Данните на статистиката свидетелстват за
увеличаване на количеството авиационни произшествия (АП) и инциденти по причини,
свързани с техническото обслужване на ВС. В
края на 80-те години АП, свързани с ТО, бележат значителен ръст, почти с 65% повече
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Фиг. 1
водещите в света АК се попълва с ВС, съответстващи на новото ниво на развитие на техниката, което увеличава обемът от работа,
свързана с ТО на ВС. В новите ВС са приложени най-съвременните технически достижения, такива като силови елементи, изработени
от композиционни материали, модерни технологии, автоматизирани системи за диагностика
и регистриране на полетните параметри. Необходимостта от едновременно обслужване на
парка от нови и стари ВС изисква от авиационните специалисти, извършващи ТО на ВС,
по-обширни знания, опит, умения, професионална подготовка и висока квалификация, отколкото преди.
За да се изследва влиянието на "човешкия
фактор" при ТО на ВС, в настоящият доклад
прилагаме модела на "РИЗОН”, широко използван от ИКАО, като неговите съставляващи
елементи са представени на фиг.1. Авиационната система се разглежда като сложна производствена система, в рамките на която се определят различни видове "приноси" на човека
в нарушаването на нейната цялостност. Ключови елементи в системата са кръг от лица,
взимащи решение (висш ешелон на ръководството); кръг от лица, осъществяващи линейното
ръководство по реализиране на решенията,
приети от висшия ешелон на ръководство;
кръг от лица - изпълнители (работна сила),
осъществяващи продуктивната дейност в определени неприемливи условия (при наличие
на необходимо оборудване, осигуряване на
безопасно ниво на подготовка на персонала,
безопасни условия на труд и др.) [4].
Моделът на "РИЗОН" пояснява, по какъв
начин човекът "съдейства" за нарушаване
работоспособността на добре организирана
система, притежаваща обаче редица недостатъци и изложена на различни неблагоприятни
фактори, независещи от персонала. Във връзка

с това отказите могат да носят: активен характер (проявяват се моментално по причина,
свързана с нарушения (грешки) на изпълнителя); скрит характер, ако нарушението е допуснато за дълго до произшествието (след приемане на решения или на ниво линейно ръководство). Скритите недостатъци са следствие
на негативните последствия от управленските
решения и могат в съчетание да създадат
„пропуски на възможностите" за извършване
от страна на техническия персонал на активни
грешки, които разрушават всичките средства
за защита на системата и това води към реализиране на авиационно произшествие. Всичко
това изисква формиране на комплекс от профилактични мероприятия насочени към защита на системата от появата на пропуски в дейността на ИТП в процеса на техническото обслужване на ВС.
Човешките грешки при ТО на ВС могат
да бъдат от два основни вида:
- довеждащи до конкретен отказ или
повреди, които не са съществували до началото на извършване на ТО;
- неоткриване на нежелателно или небезопасно техническо състояние на ВС при извършване на работи свързани с ТО.
Проведеният анализ на световната практика при експлоатацията на ВС позволява да
се определят характерни недостатъци при ТО
като: неправилен монтаж на компоненти; неправилно съединяване на електрическите кабели; оставяне във ВС на предмети (инструменти
и др.); неправилно смазване на елементите;
незакрепване на технологични капаци, предпазни обтекатели, капаци за достъп до агрегатите; несваляне преди излитане на предпазни
контри, фиксатори, заглушки, скоби и други
[7].
117

В светлината на модела «РИЗОН» анализираме характерен случай с допускане в полет
на самолет МиГ-23БН с незатворена капачка за
зарежда- не с масло на двигателния маслен
резервоар. Поради неспазване на предвидените
изисквания на регламента за обслужване на
този тип самолет, техникът на самолета незавива капачката на резервоара след дозареждане на маслената система, предприема други
действия по подготовката на ВС и оставя резервоара отворен. Линейният ръководител
(старши техникът на звено не контролира зареждането, завиването и законтрянето на капачката на резервоара). В това състояние самолетът е допуснат до полети. В полет на леНЕЗАВИТА КАПАЧКА НА
МАСЛЕНИЯ РЕЗЕРВОАР

ГРЕШКА НА ТЕХНИКА

НЕИЗВЪРШЕН КОНТРОЛ ОТ
ИНСПЕКТИРАЩ ОРГАН

теца светва лампа «масло», задачата е прекратена след излитане и двигателят работи над
допустимото време в условията на «маслен
глад» (фиг.2). При реализирането на този случай, съществуващите защитни елементи (проверка от техника съгласно регламента, задължителен контрол от страна на линейния ръководител и недостатъчен оглед на самолета на
техническият пост преди излитане ) за недопускане реализирането на този пропуск са
подминати. В конкретния случай, ако бяха
сработили посочените защитни елементи
представени на фиг.3, развитието на ситуацията би имала благоприятно развитие.

НЕИЗВЪРШЕН КОНТРОЛ ОТ
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА
ГРЕШКАТА

ГРЕШКА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ

ИНЦИДЕНТ/
ПРОИЗШЕСТВИЕ

ВЛОШАВАНЕ
РАБОТАТА НА ВС

Фиг. 2

НЕЗАВИТА КАПАЧКА НА
МАСЛЕНИЯ РЕЗЕРВОАР

ИЗВЪРШЕН КОНТРОЛ ОТ
ИНСПЕКТИРАЩИЯ ОРГАН

ИЗВЪРШЕН КОНТРОЛ ОТ
ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ

НОРМАЛЕН ПОЛЕТ

ГРЕШКА НА ТЕХНИКА
НЯМА ОТКЛОНЕНИЕ

НЯМА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА
ГРЕШКАТА

Фиг. 3
Както показва практиката при разследванията на AП и инцидентите, причините свързани с ЧФ при ТО, могат да носят както личностен, така и организационен характер, при
това като правило, се появяват множество

различни фактори, едновременната поява на
които просто не се очаква. Специалистите са
на мнение, че все още няма авиационно произшествие, което да е предизвикано от едно
събитие, каквито и да се оказват причините
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довели до неговата реализация. Практически
винаги има верига от скрити нарушения.
По силата на специфичните особености
грешките на персонала при ТО на ВС се проявяват във форма, различна от тази, която е
характерна за пилотите или в диспечерите от
РВД. Грешките при ТО на ВС много често
може да се проявят след дълъг срок от време.
Процесът на ТО на ВС подробно (пооперационно) не се регистрира в отличие от режимите
на полета на ВС. По тази причина, често отсъстват данни, необходими за анализ на грешките при ТО, което принуждава специалистите да дават обяснение за причините на грешките - "недостатъци в ТО и контрола (инспекциите)".
На базата на предоставената статистика от
Авиационната изследователска база на ВВС за
периода 1980-2000г. [5], основните грешки
допуснати от ИТП при ТО на агрегатите и
елементите на хидро- и пневмосистемите, и
системата за кондициониране на ВС, по причини е следният:

дилника, почистване на въздушните филтри,
мрежите на дроселите) - зареждане с некондиционо масло на турбохладилника;
- нехерметичност на възела за подключване на наземния източник на сгъстен въздух;
Посочените пропуски в работата са причинили
появата на 12,8% от летателните произшествия
по вина на ИТП [5].
За да се предотвратят пропуските на ИТП
при ТО на ВС авиационните компании трябва
да прилагат разработените от ИКАО през последните десетилетия нови походи към решаване на проблема с осигуряване безопасността на
полетите.
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модела за причините за авиационни произшествия. Международна научно-техническа конференция “trans&motauto`09” Bulgaria - 2009.

- неправилен монтаж на тръбопроводите
на маркучите и арматурата на магистралите,
(неспазване на съосност, недопустимо огъване,
недозатягане на захващащите гайки);
- неспазване на регламентираните луфтове
при тръбопроводите (повишени вибрации,
протритости, недопустима близост до горещи
и протрити елементи);
- недопустими радиуси на огъване на тръбопроводите, недопустима овалност;
- недопустимо усукване на маркучите;
- неправилен монтаж на закрепващата
арматура;
- повреждане на корпусите на електрохидроагрегатите, магистрали;
- монтаж непредвидени номера на жигльори и дроселни елементи;
- неправилен монтаж на гъвкавата метализация;
- нарушаване на сроковете за извършване
на предвидените работи по системата за кондициониране (замяна на маслата в турбохла-

THE HUMAN FACTOR IN TECHNICAL MAINTENANCE OF AIRCRAFT
Svetlozar ASENOV, (Senior Lecturer, PhD), Angelina CHOZHGOVA, (MSc)
Technical University-Sofia, Plovdiv Branch
Abstract: In any business, human error has certain consequences. In aviation attempts to account human factors
traditionally refers to the work of the flight crew, and also in some cases the work of dispatchers from the ATM.
Rarely considered aspect of human factors that can affect personnel performing maintenance (TS) of aircraft and
their flight training. However, it is obvious that errors in aircraft maintenance have the same critical impact on flight
safety.
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регулатор на честотата на въртене и бутален двигател. Моделът е реализиран в програмен продукт Scicos. Апробацията е извършена за винтомоторната група на самолети Як–52 и Як–55, състояща се от двигател М–14П, витло В530ТА-Д35 и регулатор на стъпката Р–2. Извършените числени експерименти
показват добро съвпадане на получените резултати от модела с реалните данни. Моделът е разработен
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наличието на достатъчно изчерпателни описания на тази винтомоторна група в литературата [2, 3, 5]. Методологията на изследване има сравнително – съпоставите-лен характер.
Създаденият модел е предназначен да
се използва, както за научно-приложни цели,
така и от студентите, за придобиване на познания в областта на управлението на въздушните витла с променлива стъпка. Резултатите от работата на модела при проведените експерименти не се различават съществено от действителните, получени при работа на реалната силова установка. Значително
достойнство на настоящия модел е неговата
модулна структура, която позволява лесното
му доразвиване и включването му в комплексни модели на летателния апарат.

1. Увод
Винтомоторната група се явява сложна механична система, към която се предявяват високи и често противоречиви изисквания, оказващи влияние на характеристиките на самолета като цяло [1, 4]. За анализ
на работата на тази система, е удобно вместо
реалната такава да се използва модел, който
да я имитира с голяма точност, т. е. моделът
и механичната система да бъдат еквивалентни.
Целта на настоящият модел е да се изследва поведението на системата при промяна на условията на полета и управляващите въздействия от пилота. За реализация на
модела е избран свободно разпространяемия
програмен продукт Scicos. Предимството на
Scicos от гледна точка на използването му за
учебни цели е, че е безплатен и това го прави достъпен.
Като конкретна реализация е разгледана винтомоторната група на самолети Як –
52 и Як – 55, която се състои от: двигател
М–14П, витло с променлива стъпка
В530ТА-Д35 и регулатор на честотата на
въртене Р–2. Изборът е направен поради

2. Описание на работата на модела
Създаденият модел на винтомоторната група в Scicos е показан на фиг. 1. Входните параметри на модела са: височина на
полета H (m), положение на ръчката за управление на двигателя (РУД) (%), скорост на
полета V (km/h), положение на ръчката за
управление на витлото (РУВ) (%). Мощ120

ността на двигателя се задава, като чрез РУД
се определя съответната дроселна или външна честотна характеристика, по която се
изменя мощността на двигателя в зависимост от честотата на въртене. С помощта на
РУВ се задава честотата на въртене на витлото, която трябва да се поддържа от регулатора. Scicos позволява всички входове да
са както константа, така и стойността им във
времето да се изменя по определен закон.
Блокът Atmosphere изчислява от височината на полета налягането, температурата
и масовата плътност на въздуха, които са
необходими за по-нататъшните изчисления.
В блок Engine на базата на зададена
като таблица на търсене външна честотна
характеристика, положение на РУД, температура, налягане на въздуха и честота на
въртене се изчислява мощността на двигателя. За целта са използвани емпирични зависимости, дадени в [3].
В блок Propeller, въз основа на заложените като таблици на търсене серийни
характеристики на витлото, неговия диаметър D, масовата плътност на въздуха ρ, скоростта на полета V, честотата на въртене n и
ъгъла на поставяне на лопатите ϕ се изчисляват коефициентите на скоростта λ, мощността β, теглителната сила α и коефициента на полезно действие на витлото η, а чрез
тях и мощността N и теглителната му сила P.
Използвани са класическите зависимости на
тези параметри, описани в литературата [1]:

тавяне на лопатите на витлото ϕ в дадения
момент от времето. Минималният и максималният ъгъл на ϕ се ограничават с помощта
на обратна връзка, която при достигането им
нулира разсъгласуването на честотите на
въртене, подавано на входа на интегралното
звено. Изхода на блок Propeller Governor (ϕ)
се подава на входа на блока Propeller за преизчисляване на мощността и теглителната
сила на витлото. Новата мощност на витлото
отново постъпва в блока Engine за сравняване с мощността на двигателя при действителната честота на въртене и така цикълът се
повтаря до изравняване на двете мощности
при зададената честота на въртене.
Като резултат от работата на модела се
извеждат в графичен вид стойностите на
честотата на въртене на двигателя, мощността на витлото и ъгъла на поставяне на
лопатите в зависимост от времето, а също
така и коефициентите на скоростта, мощността, полезното действие и теглителната
сила.

λ = V/(n.D),
(1)
N = β.ρ.n3.D5,
(2)
P = α.ρ.n2.D4,
(3)
η = λ.α/β
(4)
Съгласуването на мощността на витлото и двигателя се извършва в блок Engine.
Двете мощности се сравняват и разликата
им се подава на входа на интегрално звено,
което на изхода си дава промяната в честотата на въртене на двигателя. Получената
честота на въртене n се връща като обратна
връзка на входовете на блоковете Engine и
Propeller. Промяната на n продължава до
изравняване на мощностите на двигателя и
витлото.
Работата на регулатора на витлото се
моделира в блок Propeller Governor. На входа му се подават действителната честота на
въртене и тази, зададена чрез РУВ. Разликата между действителната честота на въртене
и зададената се подава на интегрално звено,
на изхода на което се получава ъгъла на пос-

∆δ = (xmeas - xtrue)/ xtrue.100%, (5)
където xtrue е действителната стойност, а xmeas
– изчислената стойност на параметъра.
Получените резултати от работата на
модела отговарят с висока степен на точност
(до 9 %) на тези, обявени в документацията.
Работата на модела преходни режими
зависи преди всичко от настройката на интегралните звена в блоковете Engine и Propeller Governor.
Даденият на фиг. 2, 3 и 4 пример
илюстрира поведението на системата при
достигане на Номинален I режим (виж
табл.1) от режим отговарящ на РУД 20% и
РУВ 82%. Първият пик на графиките съответства на първоначалното самоизравняване
на системата. При време t = 10 s положението на РУД се променя скокообразно до
100%. При това започва преходен процес с
преминаване на стъпката на витлото от
междинна до максимална стойност и моментно превишаване на честотата на въртене и

3. Числени експерименти
Работоспособността и адекватността
на модела са проверени както за установени,
така и за преходни режими на работа.
Сравнението на резултатите за основните режими на работа с данните от документацията на самолет Як–52 [3] е дадено в
таблици 1,2 и 3. Относителната грешка е
изчислена по формулата:
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мощността над установените им стойности
на режим Номинален I. Процесът затихва
апериодично и сравнително дълго. Може да
се направи извода, че избраните времеконстанти на системата са завишени. Независимо

от това системата се държи по адекватен
начин и при наличие на достатъчно данни
може да се настрои да отразява точно поведението на обекта на моделиране.

Фиг. 1. Модел на винтомоторната група в Scicos.

Това дава възможност за използването на
модела както за учебни, така и за изследователски цели.
Литература

4. Заключение
Представеният модел е изграден в Scicos от отделни самостоятелни модули, имитиращи отделните компоненти на системата
двигател - витло с променлива стъпка – регулатор на честотата на въртене. Моделът е
универсален и е приложим за всички типове
витлови силови установки, за които се разполага с характеристиките на двигателя и
витлото. При доработването и модифицирането му могат да се добавят отделни модули
за решаване на конкретни задачи. Резултатите от проведените числени експерименти
показват, че относителната грешка на модела на установени режими е под 10%, а на
преходни режими поведението му е адекватно на моделирания обект.
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Режим на полета
Излетен
Номинален I
Номинален II
Крейсерски I
Крейсерски II

Положение на

Положение на

РУД

РУВ

100%
100%
100%
78%
70%

100%
82%
70%
64%
59%

Табл. 1. Зададени условия на полета.
Ъгъла на поставяне
Скорост на полета
V, km/h
на лопатите φ º
1
21,59°
270
34,01°
180
34,01°
165
34,09°
160
34,09°

Табл. 2. Резултати от работата на модела за честотата на въртене на двигателя n, min-1.
Получена честота на
Действителна честота на върРежим на полета
Относителна грешка ∆δ %
въртене
тене
Излетен
2900
2900±1%
0
Номинален I
2443,093
2400±1%
1,796
Номинален II
2171,762
2050±1%
5,939
Крейсерски I
1922,2
1860±1%
3,344
Крейсерски II
1823,871
1730±1%
5,426
Табл. 3. Резултати от работата на модела за мощността на витлото N, kW.
Получена мощност
Действителна мощност
Относителна грешка ∆δ %
264,96
265-2%
0
219,987
213-2%
3,281
192,338
177-2%
8,665
130,57
132
-1,084
110,037
106
3,808

Режим на полета
Излетен
Номинален I
Номинален II
Крейсерски I
Крейсерски II

(а)

(б)

(в)

Фиг. 2. Резултати от модела при преходни режими:
(а) честота на въртене n, min-1; (б) мощност на витлото ,kW; (в) ъгъл на поставяне на лопатата φ.

MODELLING OF THE VARRIABLE PITCH PROPELLER AND THE PROPELLER GOVERNOR
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Abstract: In this paper a dynamic model of the constant speed propeller performance is presented. The
model is realized in Scicos. The model tuning and verification is performed for the Yak–52 and Yak–55 power
plant, consisting of M–14P piston engine, V530TA-D35 constant speed propeller and R–2 propeller governor.
The numerical experiments performed show good model accuracy and adequate dynamic behavior. The model
is designed primarily for education purposes, but can be used for research tasks as well.
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Резюме:
В доклада се предлага едно решение на задачата за избор на оптимален модел двигател за патрулен хеликоптер, по критерия минимален разход на гориво. За целта е сравнен разхода на гориво на хеликоптера, с
различните модели двигатели, при изпълнение на типична задача по въздушно наблюдение. Характеристиките
на единия модел двигатели са снети експериментално в реален полет. Характеристиките на останалите двигатели са получени чрез математическо моделиране в програмен продукт GasTurb 11. Характеристиките на хеликоптера за различните типове двигатели са определени при предположението за запазване на отношението на
еквивалентните съпротивление и подемна сила за всеки режим на полета. Получените резултати са показани в
табличен и графичен вид.
Ключови думи: хеликоптери, турбовални двигатели, енергийна ефективност.

1. Увод

Тази информация в последствие е базова и се
използва при моделирането на двигателите. Основна роля в моделирането и сравнението на двигателите се пада на програмата „GasTurb 11”.

Полицейските мисии и контрола на вътрешния
ред са едни от основните сфери на дейност, в които се изявява хеликоптерната авиация. Ефективността на изпълнението на този тип задачи до голяма степен зависи и от финансовия ресурс необходим за тяхното реализиране. Именно това налага
избора на двигател да бъде адекватен, като се
обърне особено внимание на икономичността и
разходите по техническото му обслужване. Основната цел на настоящата работа е да се определи
оптимален двигател от гледна точка горивна ефективност, като се направи детайлен анализ на характеристиките на няколко двигателя, използвани
на хеликоптер Agusta AW-109E.
За целта моделите на двигателите се изграждат
при условията на използването им в типична патрулна задача за въздушно наблюдение на границата, по време на мисията в реално време са снети
параметрите на полета и тези касаещи работата на
двигателя.

2. Общи данни за хеликоптера и за типовете
силови установки
AW-109Е Power попада в класа хеликоптери с
излетна маса до 3000 kg и има широка област на
приложение. Силовата му установка се състои от
два турбовални двигателя.
AW-109Е Power се предлага с два модела двигатели, производство на Pratt&Whitney (PW-206C)
или Turbomeca (Arrius2K1). И двата двигателя са
снабдени с напълно цифровизирана система за
контрол и следене на параметрите. За целите на
сравнението е взет под внимание и по-стар модел
двигател Allison 250-C20B, използван при първите
модели на хеликоптера, А-109А и А-109АII.
Обобщени данни на двигателите са дадени в
табл.1.
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Таблица 1. Основни характеристики на моделите двигатели, използвани на хеликоптер AW-109.
Двигател
Мощност, kW
Специфичен разход на гориво (SFC), kg/kW*h
Степен на повишаване на налягането (OPR)
Температура на изходящите газове, °C
Суха маса на двигателя, kg

PW-206C
423
0,329
8
820
109,5

TM-Arrius2K1
432
0,327
9
866
112,8

Allison250-C20B
313,3
0,395
6,2
73,1

Таблица 2. Записани данни от реален полет.
Точка №

2.Набор на 3.Долитане
4.Зона на
5.Отлитане
6. Сниже7.Кацане
височина
до зоната
патрулиране
от зоната
ние
Двигател No.
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
TRQ [%]
98
98
81
81
75
75
50
50
74
74
40
40
90
90
FF [kg/h]
140
140
120
120
115
115
93
93
113
113
81
81
130
130
N1 [%]
96
96
92
92
89,8
89,8
84
84
89,7
89,5
81,2 81,1
94
94
TOT [◦C]
719
728
700
710
696
707
670
675
680
685
645
650
700
703
Hпол. [ft]
500
2000
1000
1600
1500
1500
500
Vпол. [kts]
0
125
90
70
120
110
0
OAT [◦C]
17
17
17
20
23
19
20
Легенда: TRQ – въртящ момент; FF – часов разход на гориво; N1 – обороти на газгенератора; ТОТ – температура на изходящите
газове; ОАТ – външна температура; Hпол. – височина на полета; Vпол. – истинска скорост.
1.Излитане

Таблица 3. Получени резултати от моделирането на двигателите в GasTurb 11.
PW-206C
Shaft Power Delivered
Fuel Flow
Power Sp. Fuel Cons.
Specific Power
PT Turbine Exit Temp T5
Engine Mass Flow W2

kW
kg/s
kg/(kW*h)
kW/(kg/s)
C
kg/s

Излитане Набор Долитане Патрулиране Отлитане Снижение Кацане
420.29 347.36
321.63
214.41
317.33
171.53
385.94
0.0404 0.0353
0.0336
0.0265
0.0333
0.0237
0.0380
0.3465 0.3659
0.3756
0.4448
0.3774
0.4970
0.3542
142.28 124.30
117.69
88.01
116.57
74.91
133.88
708.00 683.79
676.12
648.83
674.83
640.07
695.81
2.954
2.794
2.733
2.436
2.722
2.290
2.883

TM-Arrius2K1
Shaft Power Delivered
Fuel Flow
Power Sp. Fuel Cons.
Specific Power
PT Turbine Exit Temp T5
Engine Mass Flow W2

kW
kg/s
kg/(kW*h)
kW/(kg/s)
C
kg/s

Излитане Набор Долитане Патрулиране Отлитане Снижение Кацане
430.48 355.78
329.42
219.61
325.02
175.69
395.28
0.0410 0.0358
0.0340
0.0268
0.0337
0.0240
0.0385
0.3427 0.3619
0.3715
0.4400
0.3732
0.4910
0.3504
145.76 127.66
121.00
90.98
119.87
77.61
137.29
711.91 688.42
681.07
655.32
679.85
646.93
700.04
2.953
2.787
2.723
2.414
2.711
2.264
2.879

Allison250-C20B
Shaft Power Delivered
Fuel Flow
Power Sp. Fuel Cons.
Specific Power
PT Turbine Exit Temp T5
Engine Mass Flow W2

kW
kg/s
kg/(kW*h)
kW/(kg/s)
C
kg/s

Излитане Набор Долитане Патрулиране Отлитане Снижение Кацане
293.54 242.60
224.63
149.75
221.63
119.80
269.54
0.0325 0.0292
0.0282
0.0245
0.0280
0.0235
0.0309
0.3984 0.4340
0.4519
0.5888
0.4552
0.7075
0.4128
149.06 130.18
123.24
92.23
122.07
78.57
140.23
710.10 681.29
671.91
637.99
670.34
627.06
695.83
1.969
1.864
1.823
1.624
1.816
1.525
1.922

Фиг.1. Профил на полета
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Фиг.2. Профил на полета за хеликоптера с двигател Allison 250-C20B
3. Описание на типовата полетна задача и
математическо моделиране на двигателите

на хеликоптера [m/s]
L = m*g,
(3)
където m – маса на хеликоптера [kg], g – земно
ускорение [m/s2]
С полученото Kh, за всеки режим на полета, за
хеликоптера с двигатели PW-206C изчисляваме
скоростта на хеликоптера за всеки етап от полета с
Allison250-C20B, използвайки формули (1) и (2).
Отчитаме също масата на хеликоптера с този двигател и взимаме мощността, която той дава на отделните етапи от полета.
На базата на пролетяното разстояние се изчисляват времената за отделните етапи с двигател
Allison250-C20B. Разхода на гориво получаваме
като умножим тези времена със секундния разход
на гориво на Allison 250-C20B, получен от изчисленията в „GasTurb 11”. Двигателя е натоварен до
етап „Долитане” на излетен режим, етап „Долитане” се извършва с режима на етап „Набор на височина”. Профилът на полета, получен за хеликоптера с двигател Allison250-C20B е показан на фиг. 2.

За целите на изследването са използвани данни
от типична задача за въздушно наблюдение (виж
табл.2. и фиг.1.). Продължителността на мисията е
1:10 мин. Основен етап е същинското патрулиране,
провеждано с относително ниска скорост с цел поефективното използване на обзорно-сензорната
система.
Данните от изпълнението на реална полетна задача на хеликоптера, оборудван с двигатели PW206C са основа за моделиране на характеристиките
и на трите типа двигатели в програмния продукт
GasTurb 11 [1]. Резултатите от моделирането за
използваните режимите на работа са дадени в
табл.3. Резултатите са сравнени с достъпните данни за двигателите от интернет [3,4,5]. Сравнението
показва постигната точност в рамките на 5%, което
е достатъчно за инженерни цели.
С получените данни може да се премине към
изчисляване на изразходваното гориво за всеки
етап на полетната задача за хеликоптер AW-109Е с
двигатели PW-206C и Arrius2K1, и към последващото им сравняване.
Даденият алгоритъм е неприложим за хеликоптера с двигатели Allison 250-C20B, поради това че
те са с по-малка мощност и не могат да осигурят
същия профил на полета. Това затруднение е избегнато, като е направено предположението за запазване на отношението на еквивалентните съпротивление и подемна сила (D/L) за всеки режим на
полета, за хеликоптера с двигатели PW-206C и Allison 250-C20B.
За пресмятане на отношението D/L на хеликоптера се използват следните зависимости, взети от
[2]:
Kh = D/L
(1)
където Kh – коефициент на потребна мощност,
D – еквивалентно съпротивление, L – подемна сила на винта
D = P/V,
(2)
където P – потребна мощност [kW], V – скорост

4. Получени резултати и изводи
Получените резултати за изразходваното гориво по етапи и общо за полетната задача са дадени в
табл.4 и са визуализирани на фиг.3.
Може да се заключи, че най-подходящ двигател
за изпълнение на дадения клас полетни задачи е
PW-206C, при който се получава приблизително
1.3% икономия на гориво в сравнение с Arrius 2K1.
От табл.4 се вижда, че секундния разход на гориво
е най-добър при Allison 250, но значително пониската му мощност влияе лошо на летателните
възможности на хеликоптера. времето за изпълнение на мисията също е по-голямо от това на другите двигатели.
Трябва да се направи уточнението, че целия
анализ е направен на базата на конкретен вид използване на хеликоптера. При други условия на
експлоатация е възможно избора на Arrius 2K1 да
е по-логичен. В избора на двигател съществено
влияние оказва и финансово-икономическите фак126

[2] Jonhson Wayne., „Helicopter Theory” Princeton University Press 1980

тори, въпреки това подобен тип анализи и технически проучвания са необходими и могат успешно
да бъдат използвани, като аргументирано основание да се избере конкретен модел двигател.

[3] Pratt&Whitney Canada, “PW-206/207 Training manual”
Canada June 2004.

Литература

[4] http://www.turbokart.com/about_arrius.htm/

[1] Kurzke J., GasTurb 11 Design and Off-Design Performance of Gas Turbines, 2007.

[5] http://jet-engine.net/civtsspec.html/

Таблица 4. Резултати за изразходваното гориво по време на изпълнение на полетната задача.
Точка №
Времетраене [s]

60

2.Набор на
височина
50

Времетраене [s]
Allison 250

60

58,3

1.Излитане

моментен/общ
разход на гориво

kg/s

kg

kg/s

3.Долитане до 4.Зона на пат- 5.Отлитане от 6. Снижение
зоната
рулиране
зоната
940
2100
690
300
1229,4

kg

kg/s

2964,7

kg

kg/s

kg

974,2
kg/s

7.Кацане

422,4
kg

kg/s

kg

60

1h 10min

60

1h 30min
9s

kg/s

∑ [kg]

kg

0,0405 2,427 0,0353 1,765 0,0336 31,543 0,0265 55,629 0,0333 22,949 0,0237 7,104 0,038 2,278

123,695

Arrius 2K1

0,041 2,459 0,0358 1,788 0,034 31,953 0,0268 56,364 0,0337 23,253 0,024 7,188 0,0385 2,309

125,314

Allison250

0,0325 1,949 0,0325 1,895 0,0292 35,898 0,0245 72,605 0,0280 27,297 0,0235 9,943 0,0309 1,855

151,444

PW-206C

80
70
60
PW-206C

50
Изразходвано
40
гориво [kg]

TM Arrius 2K1
Allison250-C20B

30
20
10
0
60
60

50
58,3

940

2100

690

1229,4 2946,7 974,2

300
422,4

60
60

Полетен етап [s]

Фиг.3. Сравнителна разходна диаграма на полета.
FUEL EFFICIENCY COMPARISON BETWEEN DIFFERENT POWERPLANT MODELS
FOR A HELICOPTER, USED FOR AIR PATROL AND OBSERVATION
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Abstract: This paper is dedicated to the problem of choosing most fuel efficient engine option for a helicopter
flying patrol and observation missions. Augusta AW-109 helicopter was examined, with PW-206C as base engines and
Arrius2K1and Allison 250-C20B as options. For this purpose a comparison of the required fuel for a typical patrol mission of the helicopter, for every engine option was performed. A record of a real flight was used as main reference for
the estimation of the base engine performance. The performance characteristics of the engines were obtained using GasTurb 11 software. The performance of the helicopter for different engine options were obtained, assuming that equivalent drag to lift ratio of the helicopter is constant for a given mission point, regardless of the engine used. The results
show a small advantage in fuel efficiency (1.3%) for the PW-206C, over the Arrius2K1.
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Резюме:
Настоящия доклад разглежда ограниченията при определяне степента на полинома на математически
модел описващ свръхзвуков летателен апарат. Целта е достигане на определена достоверност в целия
височинно-скоростен диапазон на експлоатация на летателното средство.
Ключови думи: аеродинамика, идентификация, свръхзвуков самолет.

ропейската система за диференциална корекция на
навигационните данни EGNOS. При нея се използва информацията за текущата грешка от йоносфера и тропосфера получена от наземни станции,
която се транслира до геостационарни спътници и
се излъчва до потребителите в определен район.
Други държави
също развиват и поддържат подобни системи.
GPS приемника работи с грешка функция от
няколко фактора:
- влияние на йоносферата и тропосферата;
- отражения на сигналите;
- орбитална грешка;
- грешка от неточност на часовника;
- грешка от брой видими спътници;
- грешка от геометрия на спътниците.
Благодарение на системата EGNOS точността на отделните отчети нараства с близо 30%, а
абсолютната грешка е по-малка от 2 метра.
На фиг.1 се вижда корекцията на навигационната информация и как се подобрява точността.
В случая след диференциалната корекция грешката намалява до 1,28 метра.
Тъй като изследваните участъци от траекторията на самолета са с дължини от порядъка на
няколко километра, приемаме описаната от GPS
приемника траектория за абсолютно достоверна.
3. Етапи при изчисляване на модела и постепенното му усложняване до постигане на зададена точност
Поради сложността на задачата, в началния
етап ръчно се подбират части от траекторията на
движение на самолета, характеризиращи се с

1. Въведение
Развитието на летателните изследвания на
самолетите на съвременния етап налага разработването на математични модели, позволяващи найпълно определяне и оценяване на различните им
показатели и характеристики, както и откриване и
изясняване на едни или други техни особености.
Нарастването на обема на моделиране, съпровождащ летателния експеримент, изисква от своя
страна разработване на методи за ефективно определяне на коефициентите на математичните модели (идентификация) на обекта.
При разработването на математичните модели представянето на част от характеристиките
може да се представи чрез разлагане в редове или
чрез полиноми от различна степен. На изследването на влиянието на степените на тези полиноми
върху точността на описване на движението на
самолета е посветена настоящата работа.
2. Определяне на достоверна реална траектория на движение на летателния апарат
Определянето броя членове от по-висока
степен в полинома на математическия модел движение на самолета става като се сравнява реалната
траектория със симулираната от модела. При
грешка със стойности по-големи от зададените се
увеличава степента на полинома и обратно. Като
достоверна и достатъчно точна при детерминирането й се взема траекторията описана от фиксирани навигационни точки от GPS приемник и рекордер на борда на самолета. Това става възможно
благодарение на въвеждане в експлоатация на ев128

управление на входните устройства поради факта,
че за решаване на задачата са необходими
функциите описващи връзките между действията
на оператора (летеца) и преместването и завъртане
на летателния апарат по всяка от трите оси.
При
изчисляване
на
симулираната
траектория при ъгъл на атака по-голям от 6
градуса значително се увеличава грешката, ако не
се вземе предвид коефициента на члена от втора
степен за отклонение на кормилата за височина,
т.е. започва бързо да се проявява нелинейността.
От досега направените изчисления става
ясно, че за някои изходни параметри са
необходими един или два члена в полинома, които
да описват тяхното влияние, и 3, 4 за тези, при
които с увеличаване на скоростта и ускоренията се
наблюдава голяма нелинейност. Това не се явява
проблем при изчисленията поради спецификата на
метода за намиране на коефициентите, а именно
метода на грубата сила. При окончателното
генериране на модела, членовете с много малък
теглови коефициент се премахват стига това да не
влияе значително на грешката.
Опростяването по този начин има
съществена стойност за приложения работещи в
реално време като тренажори, автопилоти и др.,
където изчислителната мощ може да не е
достатъчна за работа със сложен и тежък модел и е
допустим компромис в рамките на зададена
грешка.
При
първоначалните
изчисления
за
коефициента на органите за управление на
двигателите в кабината на самолета – РУД са
получени данни с определено отклонение.
Въпреки, че за изолиране на максимален брой
смущаващи фактори като изходни данни са взети
записите от полети в едни и същи климатични
условия и време това отклонение достига 6,25% от
средната стойност. Това е показано на фиг.2.
Използвани са данните от 6 полета извършени с
един и същ борден номер.

Фиг. 1.
установени режими на полета. При тези режими
основната част от параметрите на движение са
постоянни т.е. стойностите им са константи.
Например, установените праволинейни полети се
реализират при постоянни скорости, ъгли на
наклон на траекторията (следователно при
постоянни ъгли на тангаж и на атака), без
плъзгане и крен, а от това при нулев ъгъл на
рискане. В тези случаи има изменение на
минимален брой параметри и моделите на
движение са значително прости.
При изследване на минимални отклонения
се вижда, че поради малкия интервал на запис на
параметрите на полета (голяма честота) за средни
скорости се получава изключително прост модел
от първа степен и до сега изследваните изходни
параметри са сравнително линейни.
Проверката се извършва по два възможни
начина. Като се сравни симулираната траектория с
тази от реален полет описана от GPS навигационни
данни или като се увеличи сложността на
математическия модел – увеличаване на степента
на полинома. Установява се, че коефициентите
пред членовете от втора степен са с много ниско
тегло и на практика не влияят на точността на
модела.
Като следващ етап се преминава (отново
ръчно) към части от траекторията с по-големи
отклонения на органите за управление и по-голяма
динамика. Оказва се, че отделните изходни
параметри участващи в математическия модел
имат различна нелинейност. Като пример може да
се посочи тягата на двигателя и кормилата за
вертикално отклонение. Поради сложната
автоматика за управление на режимите на работа
на двигателите на конкретния тип свръхзвуков
летателен апарат продължава да се наблюдава
значителен превес на коефициента пред члена от
първа степен в полинома. Като изходни параметри
не се вземат предвид температура на двигателя или

Фиг.2
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летателния апарат. Изчисляват се коефициентите
за полином от първа степен без да се вземат в
предвид останалите членове. При изчисляване
траектории с голяма динамика членовете от повисока степен се вземат в предвид и се изчисляват
само техните коефициенти, а тези на членовете от
по-малка степен се взимат от предходните
изчисления. Това позволява последователно
изчисляване на коефициентите и поддържане на
малък брой вариации за проверка.
Заключение
Сложността на математическия модел описващ поведението на летателен апарат зависи не
само от неговата конструкция, но и от височинноскоростния диапазон на експлоатация, т.е. при
какви ограничения модела ще бъде адекватен на
реалния летателен апарат.
Увеличаване броя членове на полинома от повисока степен е оправдано само за някои от изходните параметри, отличаващи се с голяма нелинейност. За останалите, пренебрегването на някои от
членовете не влияе съществено на големината на
грешката.
Литература

Фиг.3
На фиг.3 се вижда изчислен коефициента на
РУД след като в полинома участват още два
изходни параметъра – масата на самолета,
намаляваща по време на полета и барометричното
налягане за деня. Видно е, че въпреки сравнително
еднаквите начални условия на полета и установени
режими отклоненията на коефициента намалява и
клони към средната си стойност. Тоест увеличаването на изходните параметри увеличава
точността при определяне коефициентите и от
друга страна намалява влиянието на тези, които не
са взети предвид.
4. Процесорна мощ и необходимо време за изчисленията
При до сега направените изчисления се
използват 2-3 изходни параметъра от записаните
по време на полет. Въпреки това използването на
голям брой членове на полинома значително
увеличават възможните вариации за изчисление
при метода на грубата сила. С нарастване на броя
параметри използвани за построяване на модела,
вариациите, които трябва да бъдат проверени
нарастват до такава степен, че правят невъзможно
изчисляването за разумен срок.
Именно поради това като начало се
използват установени участъци от полета на
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Abstract: This report discusses the limitations in determining the degree of the polynomial mathematical
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Резюме:
В настоящата статия е представен алгоритъм за изчисляване на траекториите на сближаване на ракета
изстреляна от самолет изтребител по маневрираща въздушна цел във времеви диапазон малко време
преди пуска и малко време след пуска с цел оценка на избрания момент на пуска на ракетата спрямо
възможните моменти преди и след изстрелването на ракетата. Този алгоритъм се използва при разработване на програмното осигуряване на тактическа система за тренировка и анализ на въздушния бой.
Ключови думи: динамика на полета, модел на движението на самолета, компютърна симулация

1. Въведение

2. Формулировка на проблема

Самолетите-изтребители разполагат с прицелно-навигационен комплекс, който изчислява възможността за провеждане на пуск на ракетно оръжие съобразно ТТД на съответния тип ракета.
След като е разрешен пуска, пилота определя точния момент на стрелба. Съобразно този момент са
налице началните условия за симулация на полета
на ракетата до целта. Настоящият доклад разглежда времето преди и след пуска дали биха били пооптимални от реалния пуск изпълнен от летеца,
целта е да се прецизира, има ли по-оптимален момент от избрания от летеца. Възпроизвеждането на
траекториите преди и след пуска се изпълнява от
алгоритъм, на който дискретността и времевия
диапазон назад и напред се задават като променливи. Постигнатата визуализация, дава възможност за триизмерно анализиране от летателния
състав и възможност за изводи и препоръки при
следващи тренировъчни полети.
В [1, 4] са изложени основните концептуални
положения за създаване на задание, проектиране и
внедряване на българска тактическа система за
тренировка и анализ на въздушния бой (ТСТАВБ)
за самолети на въоръжение МиГ-29 и МиГ-21. В
тези доклади се разглежда и анализа на въздушния
бой, посредством математически и аеродинамически апарат за постигане на достатъчен реализъм
от имитирания пуск на ракетно оръжие.

Участниците във въздушния бой са трима.
1. Самолет-изтребител (СИ), пилотиран от летеца, който ще изпълни пуск на ракета;
2. Самолет-изтребител, управляван от летеца,
изпълняващ функцията на противник, който понататък се означава като въздушна цел (ВЦ);
3. Самонасочваща се ракета (СР), която е захванала целта.
Приема се, че траекториите на СИ и ВЦ са известни и регистрирани в бордовите средства за обективен контрол и GPS регистратора от ново оборудване инсталирано на летателните апарати (фиг.1),
т.е. известни са пространствените положения, органите за управление, бойната кнопка и имитатора
на ракета във всеки един момент от време.
От данните за пространствено положение на
летателните апарати се използват:
1. Курс на самолета – магнитен с корекции 0-360
градуса. Коригиран за технологични грешки от
принципа на регистриране на физичния параметър;
2. Тангаж на самолета - ±90 градуса. Коригиран
за технологични грешки от принципа на регистриране на физичния параметър;
3. Крен на самолета (наклон на самолета) - ±90
градуса. Разширен до ±180 градуса посредством
алгоритъм. Коригиран за технологични грешки от
принципа на регистриране на физичния параметър;
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появата на разова команда „Бойна кнопка“ в данните на регистратора и сработването за отпадане
на наличие при поставен имитатор на пилон на
самолета.
В този момент ракетата става самостоятелен
обект със следните параметри:
- крен-Р;
- тангаж-Р;
- курс-Р;
- скорост-Р получават се от съответните данни за СИ.
За решаването на тази задача определен интерес
представлява метода от [2], на базата на който е
разработен следният алгоритъм [4].
Разглежда се обект, който е управляем,
т.е.векторът на фазовото състояние се изменя по
начин, съответстващ на вектора на управление.
Предполага се, че обектът на управление (ОУ) е
наблюдаем т.е. фазовото му състояние е известно
във всеки един момент от време.
Уравненията, описващи поведението на ОУ, са
от вида

Фиг. 1 Бордова система за тактически анализ
на полетите

dx
= f i ( x1 ,..., x n , u1 ,..., u n , t ), i = 1, n
dt

(1)

или във векторна форма
dx 1
=f x 1 ,u 1 ,t ,
(2)
dt
където x1 – вектор на състоянието на ОУ;
u1 - вектор на управлението;
t – текущо време;
f(x1,u1,t) – векторна функция, координатите
на която са десните части на (1).
На фазовите координати и на управлението на
ОУ се налагат ограничения, принадлежащи на някакви затворени области X1 и U1 , съответно в nмерното и r-мерното пространства, т.е. във всеки
момент от време x1 єX1, u1 єU1.
Движението на фазовата точка (ФТ) в пространството се описва с уравненията от вида:
dx 2
=f x 2 ,u 2 ,t
,
(3)
dt
където x2 – вектор на фазовото състоянието
на точката;
u2 - вектор на управлението;
t – текущо време.
Векторът на състоянието и векторът на управление на ФТ също принадлежат на затворените области x2 єX2, u2 єU2.
Възможни са движения на ФТ по различни закони или с цел отклоняване от сближаване с ОУ.
Поставя се задачата да се намери такова управление на ОУ, при което ОУ да се сближи по-найбързия начин с движещата се в пространството ФТ
при спазване на граничните условия. Задачата се

Фиг. 2 Реализиран алгоритъм за възпроизвеждане на
полетите на самолети МиГ-29

4. Ъгъл на атака на самолета – в градуси;
5. Истинска скорост на самолета – в км/час;
6. От GPS регистратора се използват – дължина
и ширина, пътна скорост, височина, пътен курс.
На фиг. 2 е показан екран от компонент
„Тактически Анализ на Мисиите“. Светлосините
траектории са изчислени по курсовъздушен способ. На същия принцип се изчислява и траекторията на ракетата съобразно командите на главата за
самонасочване към изпълнителните механизми на
ракетата за промяна на траекторията.
3. Описание на алгоритъма
Симулацията e за самолети МиГ-29, модификация 9.12А, на въоръжение във ВВС на Република България от 1988 г. Използвани са данни от
бордовият регистратор на самолет МиГ-29 „Тестер-У3-ЛК“, съвместно и синхронизирани с данните от GPS регистратор монтиран като щатно оборудване на самолета – 4 Hz. Поради класифицираният характер на характеристиките на управляемото ракетно въоръжение, коефициентите за нуждите
на алгоритъма са променливи и могат да се залагат
като инициализиращи данни преди симулацията.
Моментът на пуск на ракетата се установява от
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ме ∆t и процеса на минимизация на Т се повтаря.
Времето ∆ti , наречено време на обновяване или
дискретност на информацията, се задава с отчитане на характеристиките на бордовата информационно-измерителна апаратура и относителната далечина между ОУ и ФТ.
Пресмятането на оптималната базова траектория по този начин се свежда само до изчисляване
по крайни формули и не изисква интегриране на
диференциалните уравнения на движение на изтребителя. Поради това необходимото време за изчисляване на компютър на една оптимална траектория има напълно приемливи стойности, които са
съизмерими с дискретизацията на постъпване на
информация за състоянието на вектора на ФТ.
Изчисляване на траекториите на ракетите след
техния пуск се извършва с помощта на математичен модел на тяхното движение, отчитащ изменението на масата и режимите на работа на двигателите им. При разработване на този модел трябва да
се отчитат условията за интегриране на системата
диференциални уравнения, като се използват препоръките, направени в [3].
Моментът на пуска на ракетите с голяма и
средна далечина на трябва да отговаря на следните
условия:
Dpак(t)≤ Dзахв , Dpак(t)≤ DАСЦ ,
ε рак≤ εдоп , nрак ≤ nдоп ,
ωрак ≤ ωдоп , ωрак ≤ ωmax приц ,
ṅ yрак≤ ṅ удоп , М ≤ М ,

състои в минимизация на функционала J=mint.
Решението на задачата се основава на допускането, че на борда на ОУ има дискретна информация за вектора между ОУ и ФТ D , а, следователно и за векторите на скоростта V и на ускорението j .Движението на ФТ се прогнозира за време
∆t. Прогнозирането на ФТ се заключава в това, че
ФТ продължава движението с неизвестен вектор
на ускорение, а траекторията на нейното движение
се определя от съответните вектори на началното
положение на ФТ по координата, скорост и ускорение. Възможни са два подхода за избор на стойността на ∆t.
В първия случай движението на ФТ се прогнозира на малък промеждутък от време, например до
5s. Тази прогноза на движението се нарича краткосрочна.
Във втория случай движението се прогнозира
за продължително време, числено равно на минималното време за привеждане на ОУ към ФТ, при
което фазовите координати и управлението на ОУ
не излизат от областта на допустимите ограничения или лежат на границите на областта. Тази
прогноза се нарича дългосрочна.
Задачата се свежда до определяне на потребното управление на ОУ, осигуряващо преход на ОУ
от началното положение в прогнозируемото положение на ФТ при спазване на зададените гранични
условия. Оптималните траектории на движение на
ОУ се определят в ограничения клас от полиноми
на времето, имащи следния вид

рак

min

където Dзахв – далечина на захвата на целта на бордовата РЛС;
DАСЦ – далечина на автоматичното съпровождане на целта;
εдоп – допустим ъгъл на отклонение на
координатора на главата за самонасочване на ракетата;
nдоп – допустимо нормално претоварване
на ракетата;
ωдоп – допустима ъглова скорост на завъртане на главата на координатора на ракетата;
ωmax приц –максимално допустима ъглова
скорост на линията на визиране, при която е възможен прицелен пуск;

k

Z i t = ∑ C ji t j ,
j= 0

където Cji – коефициенти на полинома;
k - степен на полинома;
i= 1,3 за инерциалната (земна) координатна система.
Коефициентите на полинома Cji се изчисляват
от условието за превеждане на ОУ от началното
положение в прогнозируемото положение на ФТ.
Те зависят от граничните условия и от времето Т за
преминаване на
ОУ от началното в изчисляваното крайно положение. Чрез вариране на времето Т може да се
измени траекторията на движение на ОУ в пространството и, в крайна сметка, може да се определи
това минимално време Тmin , при което ОУ напълно
проследява базовата траектория, без да излиза от
областите на ограничения на фазовите координати
и на управлението.
В момента от време ti+ ∆ti отново се измерва
фазовото състояние на ОУ и ФТ. Като се отчете
информацията за фазовите координати на ФТ се
прогнозира нейното следващо състояние след вре-

n& удоп – темп на изменение на нормалното претоварване, при което практически е невъзможно прицелване;
Мmin – минимално допустимо число М на
ракетата.
Началните условия за интегриране на уравненията за движение на ракетите са текущите значения на фазовите координати на самолета-носител в
момента на пуска:
Vрак(0)=V(t) , Ψрак(0)= Ψ(t),
Храк(0)=Х(t) , Zрак(0)= Z(t).
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4. Заключение
Със създадения симулационен модел е изследвано влиянието на маневрирането на целта и захода на ракетата до попадение или загуба на целта.
Освен алгоритмите за изчисление на траекторията
и маневрирането на ракетата се създава и триизмерна визуализация и проиграване на трите участващи обекта СИ, ВЦ и СР с последващ анализ от
летателния състав.
Сложността на математическия модел описващ поведението на летателен апарат зависи не
само от неговата конструкция, но и от височинноскоростния диапазон на експлоатация, т.е. при
какви ограничения модела ще бъде адекватен на
реалния летателен апарат.
Увеличаване броя членове на полинома от повисока степен е оправдано само за някои от изходните параметри, отличаващи се с голяма нелинейност. За останалите, пренебрегването на някои от
членовете не влияе съществено на големината на
грешката.
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Abstract:
In the article is presented algorithm for calculation of approach trajectory of missile, launched by fighter to maneuvering air object. This algorithm could be used in development of software system for tactical training and
aircraft combat analysis.
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Резюме:
Разглеждат се в най-общ вид въпросите на технологията и организацията на техническото обслужване и
ремонт на безпилотни летателни апарати от първи клас, имащи маса до 150 kg т.е. на тези от категориите „микро”, „мини” и „малки”.
Ключови думи: безпилотен летателен апарат, техническо обслужване и ремонт

2. Особености на експлоатацията на БЛА

1. Въведение

Докато при по-тежките (клас ІІ и клас ІІІ) БЛА
може да се намери някаква, макар и ограничена,
аналогия в ТОиР със съответните по маса пилотирани летателни апарати, то за БЛА от разглеждания клас такава почти няма.
Основна част от съществуващите БЛА (над
80%) имат военно приложение, поради което експлоатацията им и, по-специално тяхното ТОиР, се
основават на военната нормативна база.
Друга особеност на разглежданите летателни
апарати е тази, че съществуват съществени различия в експлоатацията им за различните категории.
Така например, микро БЛА се пускат от ръка или
от ръчнопреносими устройства от един човек, а
тези от категорията „мини” изискват специални
стартови установки и персонал, който да ги обслужва. Освен това, различните области на приложение изискват използването на различни критерии за ефективност при тяхното проектиране, а от
тук – и различни методи на експлоатация. Тези
различия налагат и избор на различни стратегии на
ТОиР.
Без претенции за абсолютна достоверност може
да се заключи, че в повечето случаи найподходяща за приложение е ресурсната стратегия
на ТОиР и съответстващата и плановопредупредителна система с отчитане на специфичните особености на всеки тип БЛА. Например,
системата за ТОиР на БЛА-въздушни мишени не

През последните години безпилотните летателни апарати (БЛА) намират все по-голямо приложение – военно и гражданско, в различни области
на обществото. При това непрекъснато нараства и
тяхното разнообразие по отношение на техните
видове, маси, предназначение и др.
Както при пилотираните летателни апарати и
при БЛА задачата за поддържане и възстановяване
на нивото на безопасност на полетите и готовността им за използване се решава чрез изпълнението
на комплекс от работи и норми в рамките на така
наречената система за техническо обслужване и
ремонт (ТОиР), която определя в значителна степен ефективността на тяхната експлоатация. Тъй
като в конструкцията е необходимо да се заложи
възможността за изпълнение на необходимите работи, формирането на системата трябва да започне
в най-ранните стадии на проектиране на БЛА.
Обаче, в настоящия момент техническата литература, посветена на комплексното и систематизирано изложение на методологията на формиране на
системи за ТОиР на БЛА, е оскъдна или направо
липсва [2].
Предлаганата работа разглежда някои въпроси
от технологията и организацията на ТОиР на БЛА
с маса до 150 kg, които съгласно класификацията
на НАТО се отнасят към клас І и спадат към категориите „микро” (до 1 kg), „мини”(от 2 до 20 kg) и
„малки” (над 20 до 150 kg).
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трябва да включва основен (капитален, заводски)
ремонт, което се обуславя от тяхното предназначение да бъдат унищожени след един или няколко
полета от прехваналия ги летателен апарат (самолет-изтребител, ракета и др.).
Изборът на стратегията за ТОиР на БЛА в значителна степен определя изискванията към експлоатационната и ремонтната технологичност, както и към организацията на ТОиР на тези апарати.

6. Приемственост на контролно-проверяващо и
друго наземно оборудване – възможност за използване на вече съществуващото контролнопроверяващо и друго наземно оборудване за техническо обслужване, контрол и проверка на техническото състояние на новия тип БЛА.
4. Организация на техническото обслужване
на БЛА
Техническото обслужване на БЛА представлява комплекс от работи, насочени към осигуряване на използването му по предназначение и на
поддържането в процеса на неговата експлоатация
на необходимото (зададеното) ниво на безопасност
на полетите.
За БЛА в най-общ вид могат да се препоръчат, по аналогия с пилотируемите летателни апарати, следните форми на техническо обслужване:
- линейно (оперативно) техническо обслужване;
- календарно техническо обслужване;
- техническо обслужване при съхранение.
Линейното (оперативното) техническо обслужване се изпълнява преди и след използване на
БЛА. То включва в себе си следното:
- предварителна подготовка;
- предполетна подготовка;
- предстартова подготовка;
- подготовка за повторно използване;
- следполетна подготовка.
Предварителната подготовка се извършва на
техническата позиция и е основен вид подготовка
на БЛА. Извършва се с използването на машини и
средства за разконсервиране на БЛА и следващото
им използване, както и за консервирането им след
завършване на тяхното използване. Срокът на
действие на предварителната подготовка е в рамките на 6 месеца (+36дни/-18 дни).
Предполетната и предстартовата подготовки се
извършват непосредствено преди използването на
БЛА. След предстартовата подготовка се извършва
пускане (стартиране, излитане) на БЛА. Ако не се
извърши стартиране на апарата, се изпълняват работите за привеждане на БЛА в състояние за съхранение.
Подготовката за повторно използване се извършва в случай на многократно използване на БЛА в
течение на летателния ден (нощ) преди всяко използване.
Следполетната подготовка се провежда след
приключване на използването му и включва работи по подготовка на БЛА за евакуация от мястото
на кацане и работи по подготовка за съхранение.
При наличие на повреди и откази, изискващи за
своето отстраняване разглобяване на апарата, изделието се изпраща в техническата база за ремонт

3. Експлоатационна и ремонтна технологичност на БЛА
Експлоатационната и ремонтната технологичност като комплексни свойства на конструкцията
на БЛА включват в себе си някои структурни съставящи, определящи приспособяемостта на тази
конструкция за изпълнение на отделните видове
работи по техническото обслужване и ремонта.
Тези структурни съставящи са обслужваемост,
контролопригодност и възстановяемост.
Основните изисквания към експлоатационната
и ремонтната технологичност, отчитани при проектирането на БЛА, се свеждат в следното.
1. Намаляване на експлоатационните разходи
чрез снижаване на разходите за резервни части, за
материали и за заплати на обслужващия персонал.
2. Удобен достъп до зоната или обекта на обслужване и ремонт със съкращаване на времето и
разходите на труд както при провеждане на профилактични мероприятия, така и при откриване и
отстраняване на внезапни откази.
3. Контролопригодност на агрегатите, блоковете от функционалните системи, сглобените единици и другите елементи от БЛА – свойство на конструкцията, зададено предварително и конструктивно реализирано за осигуряване на възможността за косвен и пряк контрол на параметрите на агрегатите, блоковете, сглобените единици с различните средства и методи на физически и автоматизиран контрол.
4. Лесноснемаемост на агрегатите, сглобените
единици и детайлите от конструкцията на БЛА.
Тъй като основният способ за отстраняване на отказите е замяната на отказалите елементи с нови,
то това изискване се свежда до съкращаване на
времето на престоя (извеждане от експлоатация)
на БЛА. Лесната сменяемост зависи от схемата на
закрепване на детайла или сглобената единица,
която се заменя в процеса на експлоатация, както и
от конструкцията на съединителните елементи, от
масата и габаритите на заменяемите елементи.
5. Взаимозаменяемост на елементите (детайли,
сглобени единици) – свойство на елементите, при
което от множество от едноименни елементи да се
вземе без избор, който и да е от тях и да се постави
на БЛА.
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рият със специални тапи или чохли от полиетиленови ленти.

и възстановяване. Ако БЛА има парашутна система, то работите по техническото обслужване на
тази система и скатаването на парашута може да се
извършват от специалисти от парашутнодесантната служба на експлоатиращата организация, поради което те не са свързани технологически с подготовката на БЛА за използване.
Прегледът на БЛА се извършва по строго определен маршрут, подобен на този за пилотираните
летателни апарати. Той изключва ненужните премествания на лицата, изпълняващи прегледа и осигурява определена последователност на действията
при прегледа.
Календарното техническо обслужване замества
периодичната форма на техническото обслужване
(регламентни работи), тъй като за БЛА такава не
се предвижда. То се изпълнява през определени
календарни срокове и има за цел да поддържа зададените характеристики на надеждност на летателния апарат и на системите му в процеса на неговата експлоатация.
Календарното техническо обслужване на БЛА се
изпълнява, примерно, през всеки 3 месеца +6 дни/
–3 дни и повече с кратност по номинал и допуск,
равна на 3 месеца от началото на експлоатацията.
Техническо обслужване при съхранение на
БЛА включва следните видове работи:
- подготовка за съхранение;
- консервация;
- работи в процеса на съхранение;
- разконсервиране;
- подготовка за използване след съхранение.
Най-важният елемент в този вид техническо обслужване е консервацията. Тя е комплекс от работи, осигуряващи предпазването на елементите от
конструкцията от корозия, стареене и повреждане
в течение на установения срок на съхранение.
Работите, свързани с техническото обслужване
при съхранение, се провеждат на техническата или
на стартовата позиции. Техническата позиция
трябва да е оборудвана със средства за наземно
обслужване, осигуряващи изпълнението на предвидените в регламента за обслужване работи.
Техническото обслужване при съхранение на
БЛА и неговото оборудване се провежда в еднакви
срокове. Съхранението може да се извършва и в
контейнери. Срокът на съхранение е в зависимост
от състоянието на контейнерите, а именно:
- разконсервирани под навес – 6 месеца;
- консервирани в неотопляеми складове – до
10 години.
Общите изисквания към провеждането на работите от техническото обслужване се свеждат до
следното. Всички отвори на приборите, апаратите,
агрегатите, тръбопроводите, щепселните съединения и др. при демонтаж трябва веднага да се зак-

Фиг. 1. Маршрут на прегледа на БЛА
1 –носова част на тялото; 2 – приборен отсек; 3 –
дясна конзола на крилото; 4 – десен елерон; 5 – ТРД;
6 – опашни плоскости; 7 – кормила за направление и
за височина; 8 – телевизионна камера, антена; 9 –
ляв елерон; 10 – лява конзола на крилото; 11 – ляв
борд на тялото.

Всички видове работи трябва да се изпълняват
само с използване на контролно-проверовъчна
апаратура, стендове, установки и материали, указани в експлоатационно-техническата документация. Освен това, всички работи трябва да се извършват само с изправни и маркирани инструменти и приспособления. Повторното използване на
шплентове и различни контровъчни шайби и телове е недопустимо. Проверката на всички системи
на БЛА се извършва от наземни източници на
електроенергия, указани в експлоатационнотехническата документация.
Основният документ, който определя обекта на
обслужване, обема и периодичността на изпълнение на работите по техническото обслужване на
БЛА е регламентът за техническо обслужване. Допълнителните ръководни документи при техническото обслужване са:
- ръководство за техническа експлоатация на
основното изделие и на неговите купувани изделия;
- експлоатационна документация (инструкции) на средствата за наземно обслужване;
- бюлетини от производителя;
- разпореждания от експлоатиращата организация.
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5. Организация на ремонта на БЛА

позиция (база). Там повредените или отказали агрегати и блокове се заменят с нови от ЗИП-а, след
което им се извършва проверка и регулировка. Извършват се също така малки ремонти на обшивката, възстановяване на загубения крепеж, на лакобояджийското покритие и др. Войсковият ремонт
се провежда съгласно съответните експлоатационно-технически документи.
Капиталният ремонт се провежда в ремонтен завод или в завода-производител. На БЛА се
прави пълно разглобяване до отсек, възел, детайл,
елемент на системите със следваща пълна проверка на силовите елементи на планера. След това се
извършва сглобяване, проверка, регулировка и
предаване на органите за технически контрол.
Както и при пилотираните летателни апарати този
ремонт на БЛА е свързан със сериозен недостатък
– през определен период от експлоатацията му
след ремонта се проявяват т. нар. „следремонтни”
откази и повреди, внесени в конструкцията в процеса на самия ремонт.
Капиталният ремонт се извършва съгласно
регламент или друг документ, разработен от фирмата-разработчик и фирмата-производител.

Ремонтът на изделията от авиационната техника представлява комплекс от операции за възстановяване на изправността, а също така и на ресурса на летателния апарат и на неговите системи
и агрегати. В този вид ремонтът на БЛА от този
клас почти не се среща, а при по-леките категории
въобще липсва. Обикновено, вместо него се въвежда допълнителна форма на регламентни работи
с голяма продължителност, например т. нар. контролно-възстановителни работи (КВР).
При наличие на повреди и откази, чието отстраняване изисква разглобяване на конструкцията,
БЛА се изпраща в техническата позиция (база, завод) за ремонт и възстановяване или за КВР.
При наличие на ремонт, в неговия най-общ
вид, той включва в себе си следната съвкупност от
технологични операции по възстановяване на работоспособността и ресурса на изделието: определяне на неговото техническо състояние с откриване на причините за отказите и предотказните състояния (пределните състояния); отстраняване на
откритите откази и повреди; изпитване и предаване на експлоатиращата организация.
В зависимост от характера, последователността на изпълнение и съотношението на обемите
на изпълняваните работи, ремонтът може да бъде
войскови и капитален.
Организацията на тези два вида ремонт е
следната.
Войсковият ремонт се провежда от експлоатиращата БЛА организация в нейната техническа
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Abstract:
Aim to the computational study is to present different approach for numerical modeling of airfoil dynamic stall
as the airfoil is pitched at a constant rate from zero incidences to a high angle of attack. An application of the
Detached-Eddy Simulation model on a NACA 0012 airfoil is presented. The DES model is a method for
predicting turbulence in CFD computations, which combines a Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS)
method in the boundary layer with a Large Eddy Simulation (LES) in the free shear flow. (DES) turbulence
model gives a good accuracy of the flow field because its solves an additional equation for turbulent Reynolds
number in a shear stress transport version (SST), which solves a first equation for the turbulent energy K and a
second equation for the specific turbulent dissipation rate w. The approach using DES turbulence model is
effective because it gives better visualization of flow field, the unsteady separation flow and vortex shedding.
Consequently the suggested approach is suitable and it can be used in prediction of dynamic stall phenomenon
in the stage of helicopter rotors, wind turbine rotors and aircraft wings design purposes.
Keywords: dynamic stall, unsteady aerodynamics, helicopter rotor, numerical approach

I.

Introduction
Dynamic stall is a fluid dynamic phenomenon
which occurs during a pitching or plunging of lifting
bodies when the static stall angles is exceed. Dynamic
stall often appears on helicopter rotor blades, on wings
of rapidly maneuvering aircraft, on wind turbine blades
or on jet engine compressor blades.
As is summarized in reviews by McCroskey [1] and
Carr [2], dynamic stall is characterized with
unsteadiness always accompanies the flow over an
airfoil at high angle of attack, which is followed by large
excursions in lift and pitching moment.
The phenomenon of dynamic stall is very important to
the performance and operation of
helicopters.
Nevertheless much progress has been made nowadays
both in analysis and prediction of dynamic stall effects;
this physical phenomenon remains a major unsolved
problem with a variety of current applications in
aeronautics. In order to give some perspective to the
present review of dynamic stall, some history of the
phenomenon research is in order.
The mechanism of dynamic stall was first identified on
helicopters. As is summarized by Carr [2] to underline the
importance of unsteady aerodynamics the first who
investigated this event were Harris and Pruyn, [3]. They
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generalized as a result of further analysis that the extra
lift is observed on the helicopter rotor could be
explained if lift on the blade was greater than predicted
by steady flow during the time when the blade was
moving opposite to the direction of flight. As is
summarized again by Carr [2], the extra lift could by
created by rapid pitching airfoils and that this extra lift
was associated with a vortex formed on the airfoil
during the unsteady motion. McCroskey [1] verified
that the dynamic stall effects were indeed a result of a
vortex-dominated flow field that occurred during blade
motion into the low-dynamic pressure environment.
As is summarized into the numerical study of
dynamic stall by Guilmineau and Queutey, [4] the
reason flow field associated with dynamic stall is its
dependence on a much large number of parameters: the
airfoil shape, Mach number, reduced frequency,
amplitude of oscillations, type of motion (ramp and
oscillatory), Reynolds number and etc. Because
dynamic stall is characterized by large recirculation
separated flow regimes, a proper numerical simulation
can only be achieved by using the full Navier-Stokes
equations with a suitable turbulent viscosity model.
CFD methods are shown good capabilities in
prediction of 2-D and 3-D dynamic stall events. The

primary objective of the present study is show the different
approach for numerical modeling of airfoil dynamic stall
using the capabilities and applicability of computational
fluid dynamics (CFD) methods.
In the recent years considerable progress have been
made in the field of numerical predictions of wind
turbine airfoil and blade aerodynamics. Due to the
relatively high Reynolds numbers (x(106 )) causing
RANS methods being the most applied if a description
of the whole flow field is desired. Even as pressure
gradients cause small separated regions, unsteady
RANS simulations can predict the flow properly. But
during the massive separation, where the flow becomes
highly unsteady, both steady and unsteady RANS
models fail to predict the correct separation leading to an
overestimation of lift. The reason for that is because the
RANS simulation produces too much viscosity, which
causes a delay of separation leading to a region of
attached flow that is too large. Here Large-Eddy
Simulation (LES) is in general successful, because LES
is filtering of the Navier-Stokes equations, where the
large eddies are resolved and only the smaller eddies are
modeled. But close to the wall the turbulent eddies is so
small and LES is an impractical solution method with
respect to computational cost. One way to resolve this is
to combine RANS model in the boundary layer with a
LES model in farfield. Like is said in [5] the presented
method here which is suggested by Spalart et al. [5] is
DES. In this study k-ω SST DES is used because it
combines the capabilities of RANS and LES modules,
and it gives good visualization of the flow-field.
II. Method of Solution
A complexity of dynamic stall and its events such
as separation onset, leading-edge vortex shedding and flow
reattachment foresees the need of good numerical model
that can be used to predict these phenomenon.
For this study to be able to model the airfoil dynamic
stall and to see and predict the variation of the unsteady
air loads with variations in the oscillatory forcing
parameters it is used the experimental data from
McCroskey and McAlister [6]. With the variation in
parameters such as the amplitude of the angle of attack
oscillation, the mean angle of attack α and the reduced
frequency can help to provide a better understanding of
the physics of described dynamic stall and its events. The
used experimental data taken from [6], are the results for
NACA 0012 airfoil, take into account [10]. These
experimental data summarize the effect on the lift and
drag coefficients for increasing α, increasing reduced
frequency and increasing Mach number, respectively.
• Numerical model representation
The prediction of dynamic stall phenomenon at high
Reynolds number is a crucial need in aeronautics and
more specifically in rotorcraft dynamics. Because of the
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flow and its effects as the forced unsteadiness, random
turbulence and produces a strong irreversibility effect
that usually leads to hysteresis loops in the
aerodynamic coefficients versus the angle of incidence
curve, which occur in helicopter rotor blades.
Consequently it is important to have a good prediction
of the dynamic stall to ensure the efficiency for the
design.
It is used a CFD 2d airfoil model with appropriated
user-defined function UDF code. UDF is a function
that is programmed in C and can be dynamically
loaded with FLUENT solver. UDF function has access
to all grid and flow variables [7], which are need to
calculate the aerodynamic characteristics. Therefore
the lift, drag and the pitching moment coefficients for
the NACA 0012 are calculated. The validity of
suggested numerical approach is checked by
comparison between the obtained numerical results
with experimental ones, see [6].
For this study, the airfoil performs a sinusoidal
pitching motion around the quarter chord point. The
mean pitching angle is α0=15° and amplitude of pitch is
A=10°. As it is summarized by Leishman in [12], an
important parameter that is used to describe the
unsteady aerodynamics and unsteady airfoil behavior
is the reduced frequency k. This parameter is used to
characterize the degree of unsteadiness of the flow. The
parameter k is defined in terms of the airfoil semichord, b= c/2, where c is the chord of the airfoil, so
that

k=

w.b w.c
=
V
2V

(1)

and ω is angular velocity, V is the local velocity. When
k=0, the flow is steady. For 0 ≤ k ≤ 0.05, the flow is
quasi-steady; it means that the unsteady effects are
usually small. Typically flows with characteristic
k≥0.05 are considered unsteady.
As it is summarized by Leishman in [12], for a
helicopter rotor in forward flight the reduced frequency
is varying on the length of the blade because the local
sectional velocity (which appears in the denominator of
(1)) is constantly changing. However, as it is
concluded by Leishman, [12] a first-order
approximation of k can give useful information about
the degree of unsteadiness found on the rotor, also the
necessity of the modeling unsteady aerodynamic
effects in any form of analysis. The reduced frequency
in the present study is k = 0.10. The angle of attack is
varying by the equation:
α = α 0 + A.sin ωt
(2)
In this study the unsteadiness of the flow is simulated
by the CFD 2d airfoil model, using the function
dynamic mesh of FLUENT solver.
The initial data are the same as experimental once,

Fig. 1 The mesh over the airfoil domain and grid near the airfoil
[6]. The numerical model represent CFD 2d airfoil model
with domain and with suitable grid mesh.
- Airfoil data of NACA 0012
The data is extracted from file, scaled and directly
used for modeling taken from [8].
- Grid generation
Grid structure and details are shown in Fig. 1 for the
mesh used in all calculations in the presented paper, and
Fig. 2 to show how it is used the function adapt mesh, for
better evaluation of numerical stall angle. The mesh grid
on Fig. 1 used is quad map structure mesh, it has 177200
cells and 178 441 nodes. There are 202 nodes on the
upper section of airfoil called extrados and the same
number to the bottom section – intrados. The quality of
the mesh plays a significant role in the accuracy and
stability of the numerical computations. Regardless of the
type of mesh over the computational domain, checking the
quality of mesh is essential. The important indicator of
mesh quality that FLUENT allows to check is Wall Ystar,
which is 2.7e+01 for the contours of the airfoil in the
present study, which is sufficient to give the model
capability to ensure better visualization of flow-field in the
solution process. The mesh grid was provided for NACA
0012 airfoil.
The solving method is iterative. At the begging of the
current iteration the CFD 2d airfoil model executes UDF
code. The fluid CFD 2d airfoil model clarifies the
unsteady flow field around the airfoil, calculating the
aerodynamic characteristics of airfoil wake using function
dynamic mesh of FLUENT solver. The dynamic mesh
function is used for moving the airfoil mesh and the mesh
is deformed to each time step.
The time-step size used for the calculation
is ∆t = 15 x10 −5 , i.e. over 2500 number of time-steps
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( 2.5 sec) and about 360 positions of pitching airfoil
per unit of amplitude or per one period of oscillation T.

Fig. 2 Mesh – adapt over the nose of the airfoil
The SIMPLE algorithm is employed for the
pressure/velocity coupling and solution of the
momentum equations is obtained using a Bounded
Central Differencing scheme. Unsteady computations
are made with a second order dual time stepping
algorithm, which is stable for large time steps and
thereby decreases the computational time. Various
turbulence models are available in CFD code, but here
DES k-ω SST model has proven quite suitable for
airfoil flows. See [9]
III. Results and analysis
The obtained numerical results are presented in
Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 and Fig. 6.
DES k- ω SST turbulence model used for
calculations is hybrid model. The k-ω SST turbulence

model is used to model the flow near to the airfoil. DES is
using, because it visualize the flow field well at high angle
of attack α, see Fig. 3, Fig. 4. The experimental static lift
data in Fig. 3, taken from [6] show the static characteristic
of the NACA 0012 airfoil. It’s worth to mention that the
obtained numerical results are for unsteady flow. Fig. 3
represents the made comparison between experimental
static lift coefficient and obtained numerical results. This
case in Fig. 3 from the present study used DES k- ω SST
turbulence model with the same grid as it is used for
calculation of lift coefficient CL in Fig. 4, but without
moving mesh. For the evaluation of CL presented in Fig.
4, it is used function dynamic mesh.
The obtained numerical results for aerodynamic
characteristics of lift coefficient CL and drag coefficient
CD are approximated well with the experiment data; see
Fig. 4 and Fig. 5. But the suggested DES k- ω SST
turbulence model is not given the good estimation of stall
angle. It can be observed from Fig. 3, where obtained
numerical results from the calculations shown that the
stall angle is lower than the actual stall angle on the
experimental curve of CL, see Fig. 3.
When it is observed the slope of CL and CD, in Fig.
4 and Fig. 5, it can be noted that after the stall angle, the
flow becomes unsteady and the values of CL and CD, are
varying with the time. The fluctuations, which are
observed on the curve of lift and drag coefficient, see
Fig. 4 and Fig. 5 in angles of attack higher than α=20°
confirm the unsteadiness of the flow field after stall
angle. Because of that it is made a comparison between
averaged computational values of lift coefficient for
experimental data, obtained numerical results and the
results obtained by Martinat, [9] and the hysteresis loops
on CL, see Fig. 4 and CD, see Fig. 5.
Fig. 6 illustrated iso-vorticity fields (left) and
velocity magnitude (right) at 25° angle of incidence
upstroke and 5° angle of incidence downstroke for twodimensional DES k-ω SST modeling. As it is observed
in Fig. 6 the flow is fully stalled at 25° angle of
incidence. Therefore it can be conclude that the
numerical simulations predict that the stall angle is 25°
which is 1° or 2° more than the stall angle of attack for
the experiment curve of CL and CD given in Fig. 4 and
Fig. 5. But the contraction of the velocity’s streamlines
on the back of upper surface on the airfoil to the end in
Fig. 6 (right) at 25° indicates the increasing of leading
edge vortex. But starting airfoil oscillations in
downstroke, it is supposed that the flow over the airfoil
progress to a state of full separation during the
downstroke.

142

Fig. 3 Comparison between static lift data on
the NACA 0012 for experiment and DES

Fig. 4 Comparison between lift hysteresis on the
NACA 0012 for experiment, k-ω SST model and
DES

IV. Conclusion and Recommendation

Fig. 5 Drag coefficient versus mean pitching angle, DES

In the considered cases of the present study,
although DES k- ω SST turbulence model is usually
used for three-dimensional computations flow, here
this model is shown to capture the two-dimensionality
of flow physics well. Because of the relatively good
correspondence between experimental data and
obtained airfoil characteristics, it supposes the proper
choice of methodologies including differencing scheme
and grid resolution. Therefore, it can be concluded that
the use of DES k-ω SST hybrid model capture
comparatively well the dynamic stall region for 2-D
computations of pitching airfoil NACA 0012.
In the future it is recommended, the investigation
to be focus on the three-dimensional computations.
The last recommendation is in order to see if the
present approach is applicable for the problems of
helicopter rotor dynamics and more specifically for the
dynamic stall. It can be investigate the capability of
model to capture the dynamic stall regions using LES
turbulence model.

Fig. 6 Iso-vorticity fields (left) and velocity magnitude with streamlines (right) at 25° of incidence
upstrokeand 5° of incidence downstroke for two-dimensional DES k-ω SST modeling
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Резюме: Представен е по-различен подход за числено моделиране на динамичното откъсване на
крилния профил при постоянна скорост от честота нула и голям ъгъл на атака. DES моделът е метод
за предсказване на сътресенията , който съчетава Рейнолдс и Навие-Стокс (RANS) метод в граничния
слой със симулация на свободния поток на срязване. Предложеният подход може да се използва при
прогнозиране на динамичното поведение на хеликоптерни ротори, ротори на вятърни турбини и
самолети крила.
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Abstract:
The report contains the results of the static strength analysis of the body of a wagon, series Zans. The theoretical
research has been done using the Finite Elements method. The software product COSMOSWorks has been used.
Sophisticated three-dimensional calculation models have been developed describing precisely the body
geometry. In the process of creating the models the similarity of the results has been analyzed. This allows the
development of the most suitable schemes with regard to visualization of the object geometry, input of the
applied pressures and reactions and obtaining precise enough results concerning the distribution of deformations,
displacement and stress.
Keywords: Wagon, strength, calculations, FEM

2.1.2. Compressive force at coupler axis height 2000
kN (Table 2 of [4]).
2.1.3. Compressive force 50 mm below buffer centre
line 1500 kN (Table 3 of [4]).
2.1.4. Compressive force applied diagonally at buffer
level 400 kN (Table 4 of [4]).
2.1.5. Tensile force at coupler axis level 1500 kN
(Table 5 of [4]).
2.2. Vertical static loads:
2.2.1. Vertical
maximum
operating
load
1,3*g*(m1+m3) (Table 6 of [4]).
2.3. Exceptional static loads (lifting and jacking):
2.3.1. Lifting at one end of the vehicle
1,0*g*(m1+m2+m3) (Table 7 of [4])
2.3.2. Lifting the whole vehicle at 4 lifting positions
1,0*g*(m1+2m2+m3) (Table 8 of [4])
2.3.3. Lifting the whole vehicle at 4 lifting positions
with one lifting point displaced 10 mm vertically
1,0*g*(m1+2m2+m3) (Table 8 of [4])
2.4. Superposition of static loads:
2.4.1. Compressive force at buffer axis height 2000 kN
and vertical load 1,0*g*(m1+m3) (Table 9 of [4])
2.4.2. Compressive force at coupler axis height 2000
kN and vertical load 1,0*g*(m1+m3) (Table 9 of [4])

1. Introduction
Checking strength calculations are made at the
request of TRANSWAGON PLC Burgas. The
company has developed design documentation of the
special four-axle tank wagon series Zans. The wagon's
axle load is 22,5 t / axle and loading capacity is 65 t. It
is designed to carry lightweight derivatives. It meets all
requirements for international shipments.
2. Load cases
In accordance with international standards, each
newly designed wagon is submitted to theoretical (by
calculation) and experimental studies to determine
stresses and deflections. Loading types and conditions
are specified in European standard DIN EN 126632:2010, TSI subsystem "Rolling stock" and leaflet 577
of the International Union of Railways (UIC).
According to documents cited loads are divided into
the following five groups:
2.1. Longitudinal static loads:
2.1.1. Compressive force at buffer axis height 2000 kN
(Table 2 of [4]).
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2.4.3. Compressive force 50 mm below buffer Centre
line 1500 kN and vertical load 1,0*g*(m1+m3) (Table 9
of [4])
2.4.4. Compressive force at buffer axis height 2000 kN
and minimum vertical load 1,0*g*m1(Table 9 of [4])
2.4.5. Compressive force at coupler axis height 2000
kN and minimum vertical load 1,0*g*m1(Table 9 of
[4])
2.4.6. Tensile force at coupler axis level 1500 kN and
vertical load 1,0*g*m1 (Table 9 of [4])
2.4.7. Tensile force at coupler axis level 1500 kN and
minimum vertical load 1,0*g*m1 (Table 9 of [4])
2.5. Fatigue load cases.
2.6. Eigen frequency analysis [12, 13].

6. In the construction are used multiple ribs, plates and
others who have local strengthening functions.
Contact between arch and tank

3. Calculation models

7. The connection of the tank to the under frame of the
wagon is carried by side supports, welded to these
two elements, and they transmit longitudinal forces.
Vertically between the tank and the arch (part of the
under frame) there is a non-metallic insert and no
rigid joint (Fig. 1).
3.2. Development of calculation models
The features of the wagon from the 3.1 were
considered to map out the strategy for the development
of optimal calculation model. It is characterized by the
following features:
1. The real object is modeled as a complex mechanical
system by taking into account the impact of all
structural elements: beams, reinforcing profiles, ribs,
brackets, edgings, large openings, etc.
2. The geometry of the wagon is described as an
assembled unit, which allows defining the contact
between the tank and the arches (Fig. 1).
3. The beams are presented as a set of multiple linear
finite elements of type "Solid". The adopted solution
allows sufficiently precise modeling of curvatures
and areas where there are sudden changes in the
geometry of the beams or severe stress notches.
4. Sheet steel, ribs and reinforcement plates are
modeled using finite elements such as "Solid". The
reason for this is that their thickness is relatively
large and in the presence of a relatively dense
network it is possible to use 3D-finite elements. This
approach does not contradict the theory of FEM and
allows taking into account the carrying capacity of
sheet steel in the perception of all internal efforts,
typical for wagon structures.
In order to optimize the calculation model, i.e. to
assess to what extent should be increased the number
of nodes and elements to obtain the most accurate
results for stresses and deformations of the structure,
convergence of the solution was studied. For this
purpose the geometry of the under frame of the wagon
was established, meeting the above characteristics. An
initial network of finite elements was formed. The
main parameters of the initial model are: number of
finite elements 63 872 and number of nodes 133 285.

Fig. 1

The accuracy of the solution largely depends on
skillful development of calculation model that
incorporates several main components: geometry,
boundary conditions, finite elements network and
material characteristics. When designing the model, it
is not possible (and in many cases is not appropriate) to
use a model reflecting the smallest details of a real
object. The boundary conditions (forces, stresses,
restrictions on movements, etc.) should as accurately
and adequately as possible reflect the loads acting on
the structure. This requires the construction to be
analyzed to establish the basic bearing elements (for
strength analysis tasks) and to decide on their proper
representation by appropriate finite elements. This
process is subjective and depends on the experience
and skills of specialists carrying out the calculations.
3.1. Analysis of design documentation
The analysis of the design documentation is the first
step towards developing a calculation model. This is
critical, because an incorrect assessment of bearing
elements is possible to develop very complex, but
practically inadequate model differing substantially
from the actual construction. Based on the above, a
detailed analysis of the design documentation provided
by TRANSWAGON PLC Burgas was made.
Following important facts were found:
1. Under frame and tank of the wagon are made of
steel S355J2G3 according to DIN 1025, which has
the following strength parameters: Re = 355 N/mm2
and Rm = 470-680 N/mm2.
2. The under frame of the wagon is built of beam
elements positioned properly to the loads acting on
wagon body.
3. The design components "beams" and "sheet steel"
were used in the construction.
4. The thickness of the sheet steel is greater than 8 mm,
which allows the use of finite elements of type
"Solid".
5. In some beams (as design components) are made
openings that can appear as severe stress notches.
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To study convergence of solutions, second complicated calculation model was developed. Its
network of finite elements was thickened and their
number has increased about 5 times compared to the
first network (641 033nodes and 328 089 finite
elements). Thus, the minimum linear dimension of the
finite element is 8 mm and the maximum linear
dimension does not exceed 80 mm, which reveals a
great density of the analyzed variables. After
performing the calculations it was found, that the
difference between the stresses in identical nodes of the
two models is less than 1.65%, while the deformations
it is up 1.21%. This gives grounds to conclude that the
solution not converge and that both models are suitable
for strength analysis of the under frame of specialized
wagon.
Based on the above conclusion was decided to use
a more complex model, since it allows to obtain a
more complete and accurate information on the
distribution of stresses, displacements and
deformations, as well as to study the influence of
stress notches established using a simple model.
In Figure 2 is shown a complex calculation model
to analyze the strength of the under frame at the load
cases from 2.
To build a complete picture of the calculation
model is appropriate to provide the necessary
information for modeling the forces, acting on the
supporting structure and bearing reactions. Due to
limitations in the scope of this paper the matter will be
visualized only for a group of horizontal load cases
2.1. In these cases the transversal (axis y) and the
vertical displacements (axis z) and as well as the
rotation around the y and z axes are restricted to the
area of the central bearings (Fig. 2).
The particular about modeling the horizontal
displacements are the positions of restrictions. For load
cases in which the distribution of forces passes trough
buffers, the restriction of horizontal displacements is
arranged in main buffer plates, located on the other
side of the wagon opposite to applied force labeled “1”
in Fig. 3.

For load cases in which the distribution of forces
passes through draw gear, the restriction of horizontal
displacements is arranged analog at opposite side of the
wagon and opposite to applied force in draw gear
labeled “2” in Fig. 3. For load cases in which the
distribution of forces passes through coupler, the
restriction of horizontal displacements is arranged at
opposite side of the wagon and opposite to applied
force in coupler labeled “3” in Fig. 3. With this
solution two beneficial results are achieved: proper
balancing of the mechanical system is ensured and
additional check on the accuracy of the model
geometry is introduced. The check on the accuracy of
the model geometry is implemented in the following
way. It is known that the structure of the body is
symmetrical about the longitudinal axis. There is
complete symmetry of the load. Therefore, when
geometric model is properly constructed and load is
correct implemented, bearing reactions in the
horizontal plane must be equal to the load forces. If this
is not fulfilled, then there is an error in modeling.
For load case Compressive force at buffer axis
height (2.1.1), the forces are modeled (Fig. 3) as a
uniformly distributed load acting on the surface of the
base plate of the buffer. In international documents
regulating mandatory loads ([4] and [5]) states that the
wagon is loaded with concentrated forces
symmetrically on each buffer. In order to avoid error in
modeling is needed to analyze the mechanism of
transmission of forces from the buffer to the supporting
metal structure of the vehicle. In short it is:
concentrated forces acting on buffer plates; thereof,
trough metal parts (also called ram and sleeve) load is
transferred to the front beam of the under frame not as
concentrated force, but as a uniformly distributed load.
It should be noted that the exposition of the load as
a concentrated force causes stresses in the front beam,
exceeding several times permissible stresses for
materials used. This contradicts the realities from the
longtime operation of wagons. Similarly modeled are
and other regulated horizontal forces (2.1 - 2.3), acting
on the bearing structure of the wagon.
In load cases from 2.2 -Vertical static loads- the
displacement restrictions are analog to those in
horizontal load cases, particular here is the restriction
of horizontal displacement, which takes place in one
of the two Centre pivots.

Fig. 2

Fig. 3
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Table 1
The zone of tested
cross-section
Base metal outside
the weld
Base metal near the
weld

Metal characteristics
Rp < 0,8.Rm
Rp > 0,8.Rm
Rp > 0,8.Rm
Rp < 0,8.Rm
Rp > 0,8.Rm
Rp > 0,8.Rm

and A>10%
and A<10%
and A>10%
and A<10%

Permissible
stresses

σдоп= Rp
σдоп= Rp
σдоп= Rm /1,25
σдоп= Rp/1,1
σдоп= Rp/1,1
σдоп=Rm /1,375

through the "hump".
For the evaluation of the results obtained for
stresses in load case 2.5, the methodology for
evaluation of stresses, worked out by the authors,
implementing "static method of UIC" for fatigue study
using numerical methods [9.10], was applied.
Fig.4

5. Conclusion

Load from payload i.e. action of the fluid on the
tank walls is presented as hydrostatic pressure (Fig.4),
unevenly distributed on the inner surface of the shell of
the tank with formula:
Ph = ρ × g × h

Summarizing the overall work on this study, the
following conclusions can be made:
1. Accurate calculation models for strength analysis of
bearing structure of specialized wagon Series Zans
have been developed.
2. Convergence of the solution was studied and
theoretically was found that the proposed models
are suitable for testing the wagons in this series. An
optimal balance between a relatively small number
of finite elements and the accuracy of the results for
testing the distribution of stresses and
displacements in the structure was achieved.
3. A series of structural changes to reduce stresses
below the permissible were proposed.
4. The comparative analysis of data from theoretical
studies and those from the actual test of the wagon
[11] confirmed the very good matching results for
stresses and displacements.

(1)

Where:
ρ is density of the fluid, g is gravity, h is the distance
from the origin of the local coordinate system.
For other groups of load cases from 2.3, 2.4 and 2.5
bearing reactions, forces, payload pressure are similar
to those of horizontal and vertical load and again can
be used to control the accuracy of the model geometry
and correctness of setting force influences.
4. Calculation results
Strength calculations of wagon body were made
with the software COSMOS Works [3].
The following variables were examined: equivalent
stresses in finite elements, stresses in nodes,
deformations and displacements. Evaluation of the
results for load cases from 2.1 to 2.4 was made with
permissible stresses criteria known from classical
performances to theoretical mechanics. In short it
comes down to comparing the calculated (theoretical
study) or measured (test) values of stresses σt with
permissible stresses σper. The test item can be put into
operation, under condition that the following inequality
is satisfied:

σt ≤ σper

Finally, it should be noted that the developed
calculation models can be used for the design of new
wagons in the same series and also for optimization of
the parameters of this wagon.
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In vertical load cases from 2.2 another important
parameter for evaluation is deflection in the middle of
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Its value should not exceed 3 ‰ from the base of
the wagon; otherwise it should be prohibited passing
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Резюме:
Докладът съдържа резултатите от статични якостни изчисления на вагон серия Zans. Теоретичните
изследвания са направени по метода на крайните елементи. Използван е програмният продукт
COSMOSWorks. Разработени са сложни триизмерни изчислителни модели описващи точно геометрията
на вагона. В процеса на създаване на модели е анализирано сходството на резултатите. Това позволява
разработването на най-подходящите схеми по отношение на визуализация на обекта, въвеждане на
прилаганите сили и реакции и получаване на достатъчно точни резултати, свързани с разпределението
на деформации, измествания и напрежения.
Ключови думи: вагон, якост, изчисления, МКЕ
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Abstract:
The comparative analysis is based on the results of the static strength analysis of the body of a wagon series Zans and
the tests that have been carried out.
Strength calculations have been made using the Finite Elements Method in the Railways Department of the Technical
University – Sofia and the tests of the wagon have been carried out in the National Research Institute for Transport.
It was found that the stress results are very close especially in the areas where they reach their maximal values. This
proves that a suitable calculation model with a relatively small number of finite elements has been developed. This
allows solving a wide range of problems concerning the improvement of the body of wagons with similar construction.
Keywords: wagon, strength analysis, test, permissible stress.

1. Introduction
The report is a comparative analysis of the static
strength analysis of supporting steel structure a
series wagon Zans and tests.
Strength calculations have been made using the
Finite Elements Method in the Railway Department
of the Technical University – Sofia. For this
research, the models used are described in detail in
[10]. The tests of the wagon have been carried out in
the National Research Institute for Transport[11].
Theoretical and experimental studies have been done
in full compliance with European standard DIN EN
12663-2:2010[4], TSI “Rolling stock” [7] and UIC
Code 577[5].
According to them 16 primary and 4 additional
load cases for research of stresses and displacements
in the wagon construction are provided. Due to the
limited size of the report, presented are the results of
only two load cases: compression at the side buffers
and tensile test in draw gear. The chosen load cases
are these in which loading force is in one direction
with the coordinate axis. It should be noted that the
number of points where the comparison is carried
out, is also limited. Only those that have relatively
high stress values or are located in zones with
change of section were studied.

2. Results analysis
2.1. Load case “ Compressive force at buffer axis
height 2000 kN”
The load is perceived without problems by the metal
construction.
According to the calculations, stresses in the
underframe of the wagon have a relatively low
value.
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Fig. 1.

For example, in longitudinal beams (Fig. 4)
maximum stresses are 249.4 and 254.1 MPa, in the
breaking of the upper part of C-shaped profile
beams.

Fig. 4
Maximum stresses are generated in the area of the
mouth of strengthening ribs located between the top
and middle horizontal part of the front beam - 303.8
MPa (Fig. 3). Stresses greater than 100 MPa are
registered in a limited number of sections (Fig. 6),
which are located in areas with pronounced stress
notches - ribs in front beam, openings in the front
and longitudinal beams.

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 3

The recorded values of stresses from the tests are
similar in value and in distribution to values
obtained theoretically. Comparative analysis of the
results is given in Table 1, where the following
indications are used: SG Nr. - number of strain
gauge, FEM - the results of calculations with finite
elements; Test – values obtained from test. The
values of stresses in the table are given as absolute
values, i.e. they are always positive numbers.
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Table 1
SG Nr.
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a

Test

FEM

%

304.9
83.96
148.3
39.57
67.41
36.02
49.56
246.6
229.7
296
75.61
45.07

197.9
73.3
140.3
44.6
56.8
38.4
47.4
254.1
249.4
152.2
89.3
49.8

35.09
12.70
5.39
-12.71
15.74
-6.61
4.36
-3.04
-8.58
48.58
-18.11
-10.49

Fig. 6

The results in Table 1 allow making of following
important conclusions:
Stress distribution obtained theoretically is close to
those registered in the measurements of the real
structure.
Stresses obtained experimentally in most cases are
higher than estimated in calculations.
The relative error in results for stress is relatively
small, which allows developed computational model
to be used to study similar structures and
optimization of this wagon.
Analysis of the data in Table 1 shows that there is a
relatively good matching in results. The difference
in the stresses can be explained by the
simplifications adopted in modeling, the way of
sticking and deployment of sensors, measuring
equipment errors, inaccuracies in the assembly of
the supporting structure, technological variations of
the material, the presence of severe stress notches,
inability to replicate the accurate load during test,
etc.
2.2 Load case “ Tensile force at coupler axis level
1500 kN”
Stress values obtained from the calculation of the
bearing metal structure show that the total strength
condition of the wagon is very good. The
underframe is strained evenly (Fig. 7), indicating a
proper selection of the parameters of materials used
- beams and sheet steel. This will result in
approximately the same durability and reliability of
the structural elements of the wagon.
According to the calculations with the finite
element method, the maximum stress for load case
“Tensile force at coupler axis level 1,500 kN” occur
in the longitudinal beam near the stops, to which the
tensile force is applied (Fig. 7 and 8).

Fig. 7
They have a value of 242.7 MPa and are lower
than permissible stresses for this load case [4, 12].
Stress distribution is relatively even. Higher values
(above 150 MPa) are obtained only in longitudinal
beam in the support area of the draw gear - Fig.8.
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Fig. 8

During the tests of the underframe the stresses
within 274.9 MPa were registered, and the largest
values are in the area of longitudinal beam in the
breaking of the upper part of C-shaped profile beams
– strain gauges 8a and 9a; in the longitudinal beam
carrying draw gear near to the stops of the coupling
device and in other sections. The results of
calculations and tests are shown in Table 2.
Table 2.

SG Nr.
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a

Test

FEM

%

15.67
7.78
5.95
7.05
43.85
20.74
34.65
274.9
259
123.5
11.03
56.12

25.1
8.1
6.7
7.4
43.5
23
25.7
222.1
217.3
78.6
12.3
61.2

-60.18
-4.11
-12.61
-4.96
0.80
-10.90
25.83
19.21
16.10
36.36
-11.51
-9.05

1.
Accurate calculation models for strength
analysis of bearing structure of specialized wagon
Series Zans have been developed. They consist of a
relatively small number of finite elements.
2.
The observed good matching results for the
stresses obtained by calculations and those of the
test, allows the proposed models to be used
effectively to optimize the parameters of the bearing
structure of this wagon and other similar products.
3.
After the structural changes made, wagon
withstand regulated loads without exceeding the
permissible stresses and displacements. It was found
that in a number of areas the stresses are
significantly lower than the permissible stresses,
which creates favorable conditions for optimization
of the bearing metal structure.
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Резюме: Сравнителният анализ е направен на база резултатите от статичен якостен анализ на носещата метална
конструкция на вагон серия Zans и проведените изпитвания.
Изчисленията са направени по Метода на крайните елементи в катедра “Железопътна техника” при Технически
университет – София. и изпитванията са направени в Национален изследователски институт по транспорта.
Установено е, че резултатите за напреженията са много близки, особено в областите, в които те да достигнат
максимални стойности. Това доказва, че е разработен подходящ изчислителен модел със сравнително малък
брой на крайните елементи.
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Abstract:
The main goal of this investigation is to assess load curve (Riera curve) during impact of mid-size wide
body airplane into rigid target. Boeing 767-200 is chosen as mid-size wide body airplane and all calculations
are done using characteristics of this airplane. Results for different initial speeds and conditions are obtained.
Keywords: impact load curve, crushing strength, Riera model.

shown on fig. 1.
It is assumed that during impact mass of the airplane is equal to the maximum take-off weight.

1. Introduction
The main goal of this investigation is to assess
load curve (Riera curve) during impact of mid-size
wide body airplane into rigid target. All calculations
are done by using characteristics of the Boeing 767200. Results for different initial speeds and conditions are obtained.
One of the main difficulties is what is the real
crushing force. Usually it is assumed that it is equal
to the "theoretical" effective area divided by yielding
stress of elements. But this assumption doesn't accounts for elements' buckling. Because local buckling is too complex problem to solve even with finite
element methods it is usually assumed that real
crushing force is partial from theoretical one. In this
work results are obtained with theoretical and 50%
from theoretical crushing force.
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2. Methods and assumptions

0

Because of lacking of detailed information for rigidity of structure and mass distribution of the airplane it is evaluated by using all available information and rational assumptions.
General parameters for Boeing 767-200 as dimensions and weights are taken from [1]. The mass
during impact is assumed to be equal to the "maximum take-off weight" of 142 881kg. Loads from self
weight of fuselage, horizontal and vertical stabilizers, wing and fuel in longitudinal direction are
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Figure 1. Loads from self weight of fuselage, horizontal and vertical stabilizers, wing and fuel (in longitudinal direction).

During impact the fuselage is acting on the target
by crushing force Re, that depends on the local
crushing strength of fuselage (impinging force).
It is assumed that impinging force of every structural element is equal to

Re = Aσ Y ,
154

(1)

where A is effective area of crushing section of the
element and σY is yielding stress of the element's material. The total impinging force is equal to the sum
of impinging forces of all elements in the crushing
section.
Calculation of impinging force is the main timeconsuming task in this investigation, because there
are thousands structural elements with different
properties and the impinging force must be calculated with small step in longitudinal direction.
Impinging forces for various elements are shown
on fig. 2.

3. Load curve calculations
Load curve calculations are based on the Riera
model [2] for impact of aircraft in rigid target and
following hypotheses:
- The aircraft is modeled by a stick with mass
distribution µ(x) and crushing force Re(x) (fig. 3),
where x is the distance along fuselage from airplane
nose up to the current section that under-goes the
crushing.
x
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Figure 3. Total mass distribution µ(x) and total crushing force Re(x).
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- The crushing force Re(x) induces instantaneous
and homogenous deceleration dv/dt in the remaining
uncrushed part. If the total mass of the airplane is M
and the mass of the crushed part is m(x) the deceleration and crushing force are related by equation
dv
[ M − m( x )] = − Re( x ) .
(2)
dt
- There is no rebound of crushed part (soft impact).
By solving differential equation (2) the speed v(t)
of uncrushed part of the aircraft can be found and
the force that is acting on the target can be found by
Riera's formula [2]:
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Figure 2. Impinging forces for fuselage and wing (in
longitudinal direction).

Calculated impinging forces are only theoretical
assumption. In reality forces in crushing section are
smaller than calculated because structural elements
are thin walled and are subjected to local and global
buckling. As consequence of this fact some authors
use not theoretically calculated curves but only as
low as 10% of their values.
Because of this additional investigation was planning for influence of impinging force on the total
load curve.
During impact of the airplane high decelerations
are appeared in the airframe. They can cause destruction of the internal structure before respective
section reaches the target. Such structures are fuel
tanks. This can provoke spraying out of some fuel.
This fuel doesn't transfer any energy to the target
and this must be accounted during load curve calculations.

F = Re + µv 2 .

(3)

Calculating this force as function of time gives
the load curve.

4. Results
Using methods, assumptions and data mentioned
above several numerical tests was conducted for different initial speeds v0 between 80 m/s and 175 m/s,
100% and 50% strength and different amount of
spraying out fuel.
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Table 1. Results for different initial speeds and cases for strength and spraying out fuel.
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Load curves for fuselage, wing and engines, N
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Results are shown in Table 1.

5. Conclusions
Analysis of given results shows that main factor
that contribute to the load curve is the initial speed
of the airplane (or kinetic energy respectively).
Decreasing strength unexpectedly results in raising of maximum load, but enlarges the time of action
and decreases maximum acceleration.
Spraying out fuel decreases maximum load and
increases time of action.
References
[1]

767 Airplane Characteristics for Airport Planning,
Boeing Commercial Airplanes, 2005.

[2]

Bangash M., Bangash T., Explosion-Resistant
Buildings, Springer, 2006.

[3]

Iliev V., K. Georgiev, V. Serbezov, Assessment of
Impact Load Curve of Boeing 747-400, Proceed
target ings of BulTrans-2009, Sozopol, 24-26 September 2009, pp. 36-39.

Оценка на товарната крива при удар на Boeing 767
В. Илиев, Технически университет-София
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Kurzfassung:
Es wird ein mechanisches Modell zur Beschreibung des bewegten Sägedrahtes unter Einwirkung des
Siliziumblocks (Ingot) vorgestellt. Mit dem Prinzip von Hamilton wird, unter der Voraussetzung nichtlinearer
Verformungskinematik sowie unter Berücksichtigung der Dehn- und Biegesteifigkeit des Drahtes, das
Variationsproblem und die Bewegungsgleichungen hergeleitet. Die Wirkung des Ingot auf den bewegten Draht
wird als Folgelast modelliert. Ausgehend vom Variationsproblem wird mit einem gemischten Ritz-Ansatz die
stationäre Lage des Drahtes für verschiedene Einflußparameter berechnet und Stabilitätsuntersuchungen
durchgeführt.
Keywords: Drahtsägen, Stabilität, Folgelast.

1. Einleitung
Drahtsägen ist ein in der Photovoltaik eingesetztes
Verfahren zum Trennen eines Siliziumblocks (Ingot)
in sehr dünne, als Wafer bezeichnete Scheiben (Dicke
100-250µm). Das dabei meist angewendete
Fertigungsverfahren ist das Drahttrennläppen. Als
Werkzeug wird ein dünner unbelegter Stahldraht
(Durchmesser 120-140 µm) und eine Läppemulsion,
die sogenannte Slurry verwendet. Durch die
Drahtbewegung
in
Kombination
mit
den
Abrasivpartikeln der Slurry entsteht ein Materialabtrag.
Die Funktionsweise einer Drahtsäge ist in Abbildung 1
skizziert.

Abbildung 2: Mechanisches Modell. Veranschaulichung der Kinematik
und der Randbedingungen für EULERsche und LAGRANGEsche
Betrachtungsweise

Der Draht wird als EULER-BERNOULLI-Balken
mit geometrisch quadratischer Näherung in den
Verschiebungen u und w modelliert. Die Untersuchung beschränkt sich auf ebene Quer- und
Längsschwingungen. Es werden zwei Modelle
unterschieden: Im Modell A wird die Drahtkraft im
Schnittfeld geregelt, d.h. am Ort x = L wird FV durch
das Drehmoment der Antriebsrolle auf einem
konstanten Wert gehalten. Im Modell B ist der Draht in
der Referenzkonfiguration mit einer definierten Kraft
vorgespannt und die Antriebsrollen drehen
anschließend
mit
stets
gleicher
Winkelgeschwindigkeit.
2.1 Kinematik

Abbildung 1: Funktionsweise einer Drahtsäge

Zwischen den als raumfeste Lager abgebildeten
Führungsrollen bewegt sich der Draht mit konstanter
Führungsgeschwindigkeit v0 . Die materiellen Teilchen
passieren dabei den durch die Lager begrenzten
Kontrollbereich, so dass die VerschiebungsRandbedingungen nicht mehr zeitunabhängig für
dasselbe materielle Teilchen angegeben werden

2. Modell
Die Haftreibung zwischen Draht und Antriebsrollen führt zu einer Entkopplung der einzelnen
Drahtabschnitte. Demzufolge reduziert sich die
Betrachtung auf einen Einzeldraht des Drahtfeldes
(Abbildung 2).
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können (nichtmaterielle Randbedingungen). Die
Beschreibung der Feldgrößen kann in LAGRANGEKoordinaten (materielle Beschreibung) oder in EULERKoordinaten (räumliche Beschreibung) erfolgen. Die
Verwendung von EULER-Koordinaten ist vorteilhaft,
da
die
Verschiebungsrandbedingungen
an
zeitunabhängigen Positionen angeschrieben werden
können. Dies erleichtert wesentlich die Formulierung
der Ansatzfunktionen für das Ritz-Verfahren. Die
benötigten kinematischen Größen in EULERKoordinaten ergeben für die Dehnung eines
Linienelementes

2.3 Diskretisierung
Ausgehend von der Variationsformulierung kann
mit einem gemischten Ritz Ansatz mittels globaler
n

Ansatzfunktionen

w ( x, t ) = ∑ qi ( t )Wi ( x )

bzw.

i
m

u ( x, t ) = ∑ zr ( t )U r ( x ) eine Approximation der
r

und die materielle Geschwindigkeit eines Punktes P
der neutralen Faser
r
r
r
v = ( v0 + ut + v0 u x ) ex + ( wt + v0 wx ) ey . (3)

gesuchten Verschiebungen durchgeführt werden um
eine Näherungslösung zu erhalten. Die Untersuchung
des nichtlinearen Systems auf asymptotische Stabilität
wird nach der ersten Methode von Ljapunov
abgehandelt. Für die unbekannten Koeffizienten qi (t )
und zr (t ) wird ein Störungsansatz gemäß
g k (t ) = g k 0 (t ) + ∆g k (t ) gewählt, wobei g k 0 (t ) die
stationäre Lage und ∆g k (t ) eine Störung beschreiben.
Einsetzten in die Variationsformulierung, Linearisieren
der Störungsdifferentialgleichungen und Umformen
&& + D∆y& + C∆y = 0 liefert ein
auf die Form M ∆y
System von Störungsdifferentialgleichungen dessen
Eigenwerte eine Stabilitätsaussage gestatten.

2.2 Variationsformulierung

3. Ergebnisse

Die Anwendung des (verallgemeinerten) Prinzips
von Hamilton liefert eine Variationsformulierung des
jeweiligen Systems. Mit den kinematischen Größen
lässt sich die kinetische Energie

In Abbildung 3 ist die berechnete stationäre Lage für
den angebenden Parametersatz dargestellt.

1 + wx2
1
− 1 ≈ u x + wx2 + u x2 ,
2
2
1 − ux

ε=

(1)

den Neigungswinkel des Linienelementes

tan ϕ ≈ ϕ = wx ,

(2)

L

Ekin =

1
2
2
µ ∫ [ v0 + ut + v0u x ] + [ wt + v0 wx ] dx ,(4)
2 0

(

)

die potentielle Energie
L

1
1
E pot = ∫  FV ε + EA ε 2 + EI ϕ x2  dx
{ 2

2
0  Modell B


(5)

und die am System verrichtete virtuelle Arbeit

δW = ∫

L

0







  1 2
 
 f N 1 − wx  σ% − f R wx σ%  
  2 
 δ w dx
 −b ( w + v w ) σ%
 
0 x
 v t
 


 1 2  
 − f N wxσ% − f R 1 − wx  σ%  
+∫
 2   δ u  dx

0
 −b ( v + u + v u ) σ%
 
t
0 x
 h 0
 
+ FV δ u ( L, t )
14243
L







Abbildung 3: Berechnete stationäre Lagen der Längs- und
Querverschiebung beider Modelle für den angegeben Parametersatz

Modell A

(6)

Der Unterschied in den Querverschiebungen ist
marginal, der Verlauf der Längsverschiebungen
unterscheidet sich deutlich und zeigt die
unterschiedlichen Randbedingungen beider Modelle.

mit σ% = σ ( x − xa ) − σ ( x − xe ) und der HEAVISIDEFunktion σ ( x ) angeben.
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Parameterstudien ergeben, dass die Reibstreckenlast
f R = µG f N und die Drahtgeschwindigkeit v0 das
Stabilitätsverhalten maßgeblich beeinflussen.

Vergleich zwischen den Modellen für den jeweiligen
Parametersatz zeigt, dass der Stabilitätsbereich für das
Modell A größer ist. Verringert man die
Querverschiebung indem man die Vorspannkraft auf
FV = 15 N erhöht und die Normalkraft auf
fN = 1N m
verringert vergrößert sich der
Stabilitätsbereich in beiden Modellen deutlich.
Parametersatz:
E = 2.1 ⋅ 1011 N m 2 , ρ D = 7850 kg m3
d D = 140 ⋅ 10−6 m, L = 0,5 m, xa = 0,3 L, xe = 0,7 L ,
f N = 2 N m , f R = 0, 4 N m
FV = 10 N , v0 = 30 m s , bV = bH = 0.001kg s m
n = 10, m = 10
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In Abbildung 4 sind Stabilitätskarten für zwei
Parametersätze dargestellt. Es wird deutlich, dass beide
Modelle bei großen Reibwerten und hohen
Drahtgeschwindigkeiten instabil werden. Der direkte

ON THE DYNAMICS OF AN AXIALLY MOVING STRING IN APPLICATION OF A WIRE SAW
Michael Lorenz, Alfons Ams, Institute of Mechanics and Fluid Dynamics, TU‐Bergakademie Freiberg,
Lampadiusstraße 4, 09596 Freiberg, Germany
Abstract: Wire sawing is a technology in photovoltaic, used for cutting a block of silicium into thin discs
(100‐250 µm) which are called wafer. In order to investigate the mechanical behavior of the moving wire in
interaction with the block (ingot) a mechanical model was evaluated. Hamiton’s principle is used to create the
variation problem and the equations of motion in assumption of geometric nonlinear kinematics and with regard of
the axial ‐ and bending stiffness of the wire. The effect of the ingot is considered as a follower line load. A mixed
Ritz ansatz is used to obtain an approximate solution of the variation problem in order to calculate the steady state
position and the stability behavior of the wire.
ОТНОСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТОМАНЕНА НИШКА И СИЛИЦИЕВ БЛОК
Михаел Лоренц, Алфонс Амс, Институт по механика и динамика на флуидите, ТУ-Фрайберг, Германия
Резюме: Представен е динамичен модел за описване на подвижна стоманена нишка за рязане на силициеви
блокове. С принципа на HAMILTON се съставят диференциалните уравнения на движението, като се взема
предвид нелинейната кинематика при деформиране, а също така и еластичността на опън-натиск и огъване на
нишката. Въздействието на силициевия блок се моделира като разпределен товар. С метод на Ritz е определено
устойчивото равновесно положение при различни параметри и е изследвана устойчивостта.
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Анотация: Разгледани са основни постановки в новия европейски стандарт prEN 13001-3-1:2008,
отнасящи се за проверката на умора на материала при метални кранови конструкции. Предложена е
методика, с която при проектиране на главните греди на мостови кранове в зависимост от
конструктивните и експлоатационни параметри на крана се подбира подходящо качество на
заваръчните шевове /ЗШ/, обезпечаващо проверката на умора на материала в заварения възел.
Abstract: The basic formulations in the new European regulations concerning verification of material fatigue
of crane steel structures at design stage are reviewed. During the design of overhead cranes, depending on their
constructive and operational parameters is analyzed in which cases the verification of the fatigue of structures
can be executed only with the choice of the appropriate quality of welds.
Ключови думи: мостови кранове, метални кранови конструкции, умора на материала.
Keywords: cranes, crane steel structures, fatigue.

нисколегирани и високоякостни стомани [4].
Установено е също, че граничните амплитуди на
напреженията за конкретен заварен възел,
съществено зависят от качеството на изпълнение
на заваръчния шев [8, 9].
Целта на настоящата разработка е, като се
отчитат изискванията на новите европейски
стандарти за безопасност на товароподемни
кранове, да се предложи методика, с която при
проектиране на главните греди на мостови кранове
в
зависимост
от
конструктивните
и
експлоатационни параметри на крана се подбира
подходящо качество на заваръчните шевове,
обезпечаващо проверката на умора на материала в
изследвания заварен възел.

1. Въведение
Една от основните якостни проверки при
метални кранови конструкции /МКК/ е проверката
на умора на материала. Целта на тази проверка е да
се установи с голяма вероятност възможността за
възникване на уморни пукнатини в изследваната
конструкция:
- в конкретно място от конструкцията;
- при определен режим на експлоатационно
натоварване;
- в продължение на установен ресурс.
Съществуват редица методики и нормативни
документи [2, 5 - 9] и др. за пресмятане на умора
на МКК, които по същество и принцип си
приличат, но има известни разлики и нюанси в
стойностите на коефициентите на сигурност, при
параметрите на кривата на Вьолер, както и в
параметрите, които представят историите на
натоварване. В последните години бяха
установени някои устойчиви закономерности при
умора на материала на заварени конструкции,
каквито са и МКК. Установено е, че граничните
амплитуди на напреженията на цикъла са
независими от асиметрията на цикъла в диапазона
r = -1 ÷ 1 и освен това, техните стойности са
еднакви за заварени възли от нисковъглеродни,

2. Същност на проблема
Пресмятането на умора на материала се
извършва за конкретно място на конструкцията,
което се счита за най–опасно относно възникване
на уморно разрушаване. Това място се нарича
Изчислителна зона (ИЗ) и в него се съчетават
достатъчно голям размах на номиналните
напрежения (обикновено опънови) от външните
натоварвания и съществена концентрация на
напрежения от заварени или болтови съединения,
преходи със закръгления, изрези и др. В конкретна
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среден режим – К4÷К5, а за кранове работещи в
лек режим – К1÷К3 такава проверка не се изисква.
Пресмятането включва:

кранова конструкция има няколко ИЗ и те могат да
се разделят на две групи [6,7,8].
В първата група влизат изчислителни зони ИЗ–1, разположени в основни сечения на
конструкцията в области с най – големи нормални
опънови напрежения и техният брой цикли на
натоварване е пропорционален на броя цикли на
работа на крана. Разрушаването на тези елементи
води до загуба на носещата способност на
конструкцията като цяло. Примери на ИЗ–1 в
основни сечения (А - А) на мостови и козлови
кранове са показани на фиг.1, а – б.
Пресмятането на умора на материала в ИЗ –1 се
явява
проверка
на
конструкцията
на
дълготрайност, тъй като възникването на уморни
пукнатини в тях може да доведе до изчерпване на
ресурса на конструкцията, а понякога и с
катастрофални последствия.
Втората група изчислителни зони ИЗ – 2,
обединява заварени възли, за които нивото на
действащите напрежения и броят цикли на
натоварване не е пропорционално на теглото на
товара и броят цикли на работа на крана.

1. Избор на ИЗ–1.
Избират се основните сечения, в които
действат високи, съществено изменящи се в
процеса на работа на крана номинални
напрежения. В тези сечения, в областта на
действие на максималните (или близки до
максималните) опънови напрежения се избират
възли, създаващи най–голяма концентрация на
напрежения – местата със заварени ребра, конзоли,
накладки или фланци, болтови съединения и др. –
фиг.2.

Фиг.2 Типични концентратори на напрежения.
2. Проверка на умора
Съгласно методиката разработена в [9] за
проверката на умора в изследвания възел трябва да
бъде изпълнено неравенството:
∆σ Sd ≤ ∆σ Rd
(1)
където ∆σ Sd е изчисленият максимален размах
на проектните напрежения и той се определя по
Фиг. 1 Изчислителни зони за пресмятане на
умора.

∆σ Sd = max σ − min σ = max σ (1 − R) , (2)
където max σ , min σ са екстремните стойности
на проектните напрежения получени от товарна
комбинация А съгласно [2], чрез полагане на
γP = 1;

Появата на уморна пукнатина в ИЗ–2, по
правило не води до значителни аварии, тъй като
развитието на тези повреждания протича
сравнително бавно, а при правилна експлоатация,
те могат да бъдат своевременно открити и
отстранени.
Основното пресмятане на умора на материала
се извършва за ИЗ–1, а по–нататък в процеса на
конструкторската доработка на проекта се правят
пресмятания и за ИЗ–2.

R=

min σ - коеф. на асиметрия на цикъла
max σ

∆σ Rd – граничната стойност на размаха на
напреженията.
Граничната
стойност
на
размаха
на
напреженията се изчислява по:
∆σ c
∆σ Rd =
,
(3)
γ mf .m s m
където ∆σ c е характеристиката на уморна
якост на изследвания заварен възел и нейната
стойност зависи от степенния показател на кривата
на Вьолер m и от качеството на изпълнение на
заваръчния шев (табл. D.3, [9]);
γ mf коефициентът
на
специфично

3. Алгоритъм на пресмятането
Проверката на умора на материала, може да се
извършва по допустими напрежения или по
гранични състояния. По принцип тя е
задължителна за кранове, работещи в тежък режим
на работа – К6÷К8, препоръчителна за кранове – в
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съпротивление на уморна якост (табл. 9, [9]) обикновено се взема средна стойност γ mf = 1,25;
sm – параметърът на историята на напреженията
и може да се изчисли съгласно [1,9].
Стойностите на параметъра на историята на
напреженията за m = 3 за отделните класове на
натоварване Si, са дадени в табл. 1.

където V1 е скоростта на вдигане на товара в
m/s.
Минималният огъващ момент в средното
сечение на главната греда при разположение на
количката без товар на разстояние 0,2.L от лявата
опора може да се изчисли по:
M min =

Таблица. 1. Класове S по параметъра s на
историята на напреженията.
Клас
Параметър на история на
напреженията при m=3
S02
0,001 < s3 ≤ 0,002
S01
0,002 < s3 ≤ 0,004
S0
0,004 < s3 ≤ 0,008
S1
0,008 < s3 ≤ 0,016
S2
0,016 < s3 ≤ 0,032
S3
0,032 < s3 ≤ 0,063
S4
0,063 < s3 ≤ 0,125
S5
0,125 < s3 ≤ 0,250
S6
0,250 < s3 ≤ 0,500
S7
0,500 < s3 ≤ 1,000
S8
1,000 < s3 ≤ 2,000
S9
2,000 < s3 ≤ 4,000

R=

(4)
а масата на количката по
(5)
mkл = 1 + 0,12.Q 1, 2 ,
където Q е товароподемността в тонове,
L – отвора на крана в метри, а масата на крана и
количката се получават в тонове.
За лек режим на работа К3 масите се намаляват
с 10÷15%, а за тежък – се увеличават с 10÷15% или
се използват коригиращи коефициенти [1].
Ако се приеме, че масата на челните греди
заедно с механизма за пътуване на крана
представлява около 25% от масата на главните
греди, то масата на една главна греда ще бъде:
2,5

,

(9)

min M
,
max M

(10)

Таблица 2. Гранични стойности на размаха
на напреженията.
Режим на
работа
/РР/

Характеристика
на уморна якост
∆σc [MPa]

Гранична стойност
на размаха на
напреженията ∆σR

112
225
90
181
71
143
112
142
K5
90
114
71
90
112
90
K7
90
72
71
57
Проверката на умора по неравенство (1)
нагледно е представена на фиг. 3, 4 и 5 съответно

(6)

K3

Тогава максималният огъващ момент в средата
на отвора на крана при вдигане на товар може да
се определи по:
g.m гл. гр. .L g.(m кл + ψ .Q ). L
M max =
+
,
(7)
8

g.mкл .L
,
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За конструкции, в които сечението на главната
греда е избрано от условието за статична якост [5]
максималните напрежения съставляват:
σ max ≈ υ .[σ ] ,
(11)
където υ е поправъчен коефициент на
напреженията (обикновено υ = 0,8÷1).
В стандарта [9] са възприети три нива на
качество на изпълнение на заваръчните шевове –
B, C, D, съгласно EN ISO 5817, като качество на
изпълнение под третия клас D не се допуска.
Освен това първият клас B може да бъде
модифициран – B* с допълнителни изисквания,
описани в т. 6.2.2. [9].
Тогава за ИЗ-1 в средното сечение на отвора на
главната греда, където е заварено напречно ребро,
могат да се приемат следните стойности на
характеристиката на уморна якост в зависимост от
качеството на заваръчния шев и при m=3 [9].
- Високо качество на ЗШ ∆σc = 112 MPa;
- Нормално качество на ЗШ ∆σc = 90 MPa;
- Занижено качество на ЗШ ∆σc = 71 MPa;
Граничните стойности на размаха на
напреженията за съответните режими на работа
K3, K5 и K7 и за трите нива на качество на ЗШ са
дадени в табл.2.

mkp = (5 + 0,35.Q ).(1,35 − 0,001.L2,15 ) ,

(mkp − mkл )

8

+

Тогава коефициентът на асиметрия на
напреженията на цикъла за изчислителната зона в
средното сечение на главната греда ще бъде:

4. Проверка на умора на металната
конструкция при мостови кранове
При проектиране на металната конструкция на
мостови кранове с товароподемност Q = 5÷50 t, и
отвор L=10,5÷34,5 m, за кранове работещи в
среден режим на работа К5, масата на крана може
да се определи по [8]:

mгл. гр. =

g.mгл. гр. .L

8

където g е земното ускорение в m/s2 ;
ψ – коефициентът на динамичност, който се
определя по:
ψ = 1,1 + 0,5.V1 ≤ 1,6 ,
(8)
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От фигурите се вижда, че при тежък РР К7 в
някои случаи и при високо качество на ЗШ
проверката на умора не е изпълнена. За да се
обезпечи проверката на умора в такъв случай
могат да се променят геометричните размери на
напречното сечение на гредата, обикновено се
увеличава височината на стената.

за кранове с товароподемност Q = 5t; 12,5t и 32t и
отвори L = 10,5m 22,5m и 34,5m.
5t
10.5
m
22.5
m

K3
K5
K7

12.5t 32t

-4.5

K3
K5
K7

-18

5. Заключение.
Предложена е методика, с която при
проектиране на главните греди на мостови кранове
в
зависимост
от
конструктивните
и
експлоатационни параметри на крана се подбира
подходящо качество на заваръчните шевове
осигуряващо проверката на умора на материала в
заварения възел.

-6.3

K3
K5
K7
Фиг. 3 Високо качество на ЗШ

34.5
m

5t
10.5
m
22.5
m

K3
K5
K7

12.5t 32t

-9 -22.5

K3
K5
K7
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Резюме:
В настоящата разработка се извежда модел на аеродинамичното взаимодействие на ветрогенераторна
турбина с вертикална ос на въртене (VAWT) тип Н – ротор. Получени са зависимостите за скоростта на
обтичане, ъгълът на атака и възникващите сили, като функции на: характеристиките на въздушния поток и
ъгълът на завъртане на турбината.. За отчитане на различията при обтичането в наветрената и подветрената
зони, породени от взаимното аеродинамично влияние на перките, се използва многоканалния модел на
двустранно обтичане (DMST модел).
Ключови думи: вятърна турбина с вертикална ос (VAWT), аеродинамични канали, DMST.

1. Въведение

непрекъснато, както в следствие от изменящия се
ъгъл на атака, така и поради взаимното
аеродинамично влияние и засенчване. Това
поражда пулсации във въртящия момент,
респективно и в скоростта на въртене, дори и при
постоянна скорост на вятъра.
Компенсирането на тези недостатъци се реализира
чрез управление на работата и товара на
генератора и на ъгъла на атака на лопатките (pitch
control). Оптималното управление изисква точно
моделиране на сложното аеродинамичното
взаимодействие при този тип вятърни турбини.
В работата е разгледана турбина с конструкция
тип „H-rotor” показан на фиг.1. Тя се състои от
въртящи се около централна ос, вертикални
крилни профили (лопатки), свързани към
главината посредством хоризонтални носачи.

Едно от основните предимства на вятърната
турбина с вертикална ос (VAWT) е липсата на
необходимост от ориентация по посоката на
вятъра. Оборудването, като генератор, трансмисия
и др., не се разполага на върха на кулата, което е
сериозно преимущество при поддръжката и
ремонта. Като цяло те са много по-приложими за
работа в градски условия.
Недостатъците на VAWT са малкият пусков
момент, блокирането при резки пориви на вятъра,
проблемите свързани с динамичната устойчивост,
ниската работна височина, която предполага пониска скорост на вятъра.
При завъртането на турбината, около нея
възникват вихри, влияещи на входящия въздушен
поток. През половината от цикъла на завъртане
перките се обтичат от попътен газов флуид, а след
това от насрещен. Редува се преминаване през
наветрената и през подветрената страна. При
подветрената фаза върху лопатките действа
въздушен поток, сблъскал се с преминаващите
през наветрената фаза лопатки, което е
предизвикало завихряния и промяна на посоката
му.
Така обтичането на лопатките се мени

Фиг. 1. Турбина H-rotor.
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турбинния диск.
Промяната на скоростта през турбинния диск е
еквивалентна на отдадената енергия от вятъра
върху турбината.
За съответната тръба връзката между скоростта на
входящия и изходящия въздушен поток през един
диск се дава от израза:

За целите на настоящето изследване е използван
Импулсния модел (Momentum models), който ще
приложим за вертикалната вятърна турбина с
прави лопатки H-VAWT.
За първи път импулсната теория при моделиране
на VAWT е използвана от Templin. Той използва
една въздушна тръба която обхваща цялата
турбина, като се предполага че скоростта на
потока е една и съща за цялата тръба. След него
Wilson и Lissaman правят корекция, като приемат
че въздушния поток има синусоидално
разпределение по цялата ширина на турбината.
Базирайки се на тези изследвания Strickland
разширява модела като предполага, че потокът
през турбината е разделен на многобройни
независими въздушни тръби, които не си
взаимодействат. Такава една въздушна тръба е
показана на фиг. 2.

a=

V∞ − Va
V∞

(2)

За коефициента на силата приложена от вятъра
върху турбинния диск можем да запишем:
(3)
CT = 4a (1 − a )
Съответно за коефициента на мощността:

CP = 4a (1 − a )

2

(4)

От казаното и имайки предвид (2) , (3) и (4)
можем да заключим че индукционния фактор е
основна характеристика на аеродинамичното
взаимодействие на вятъра с турбината и всичко се
свежда до неговото отчитане.

y

2. Многоканален двустранен модел на VAWT.

0

Последна корекция в многоканален двустранен
модел (DMST) е направена от Paraschivoiu I.
(1988). Тойразделя въздушния поток през
турбината на няколко въздушни тръби, като във
всяка от тях потокът е несвиваем и с равномерно
разпределение на скоростта, като съседните
въздушни тръби не си взаимодействат. Всяка
лопатка при едно пълно завъртане преминава по
два пъти през всяка една въздушна тръба. Тръбите
се разделят на две зони предна и задна (фиг.2),
като изходящия въздушен поток от предната част е
входящ за задната част на тръбата. Прилага се
теорията на идеалната турбина за предната и
задната части, като лопатките се представят като
дискове с площ
(5)
∆A = h.R.∆θ .sin θ
Скоростта в задната част е по-малка от тази в
предната част, това намаляване се отчита чрез
индукционния фактор a .
При избора на броя на тръбите се изхожда от
предположението, че една лопатка заема една
тръба в даден момент от време. Приема се, че
позицията на лопатката е θ = 90o , следователно
при дължина на хордата c = 300mm и радиус
R = 600mm съответства ъгъл според (5)

x

Фиг. 2. Въздушна тръба.
Дефинираме следните скорости:

V∞ - скоростта на несмутения въздушен поток;
Vau - индуцираната скорост върху диска в предната
част на турбината;

Ve - скорост на въздушния поток в средата на
турбината;

Vad - индуцираната скорост върху диска в задната
част на турбината;

Vw - скоростта на изходящия въздушен поток.
Връзката между тези скорости има вида:

V∞ + Ve
, Ve = 2Vau − V∞
2
V + Vw
Vad = e
, Ve = 2Vad − Vw
2
Vau =

∆θ =

(1)

300
1
= [ rad ] ≈ 300
600.sin 90 2

(6)

По този начин в една тръба ще има само една
лопатка за дадено положение на турбината.
Броя на въздушните тръби при ∆θ = 300 е m = 6 .

Въвеждаме понятието индукционен фактор a,
който отразява промяната на скоростта при
преминаването на въздушния поток през
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тръбата i , индекса u (upper) се заменя с индекс d
(down) и при изчисление на ъгъла на завъртане се
използва зависимостта (13).

При определянето на индукционните фактори а
за
всяка
тръба
се
използва
следната
последователност, която се повтаря за предната и
задната част на i - та тръба.
1. Приема се стойност за коефициента на
скоростта λ (TSR) и за тази стойност се изчисляват
индукционните фактори за всички тръби. Отчита
се и съответната стойност на ∆θ = 300 за всички
тръби.
2. Изчислява се ъгъла на завъртане θui за предната
част на съответната тръба i по формулата

θui = ∆θ i − 1 2 



)

(13)

i =1÷ m

Връзката между скоростите и индукционните
фактори за всяка тръба се дават от изразите

Vaui = V∞i (1 − aui )

(14)

Vadi = Vei (1 − adi )

За скоростта в средата на турбината на съответната
тръба отчитайки (1) и (14) можем да запишем
(15)
Vei = V∞i (1 − 2aui )

(7)

i =1÷ m

(

θ di = 360o − ∆θ i − 1 2 

3. Приема се стойност за индукционния фактор на
предната част на съответната тръба, минимална
стойност ( 0 < a < 1) например aui = 0, 01 .

За скоростта на изходящия поток аналогично на
(15) е в сила зависимостта
(16)
Vwi = Vei (1 − 2adi )

4. Изчислява се C1uTi в зависимост от текущата

Следователно за общия индукционен фактор през
една тръба можем да запишем

стойност aui .

Vwi = V∞i (1 − 2ai )

C1uTi = 4aui (1 − aui )

C1uTi = 0,8888 − 0,8444.aui + 1,9555.aui2

Получените резултати за λ = 0,5 и при различни
стойности на числото на Рейнолдс ( скорост на
свободния въздушен поток V∞ ) са дадени в табл.1.
Табл. 1.

Първият израз на (8) се използва при 0 < aui < 0, 4
а вторият е с въведена корекция при 0, 4 ≤ aui ≤ 1 .
5. Ъгълът на атака се намира от формулата

(1 − aui ) sin θui 

 (1 − aui ) cos θui + λ 


6. За съответния α ui

Matlab DMST резултати

(9)

Re

α ui = arctg 

отчитаме от таблица

Cτ ui = CLui sin α ui − CDui cos α ui
7. Изчисляваме C2uTi според зависимостта

40 000 (~2 m/s)

съответните коефициенти CDui и CLui (R. Sheldahl
и P. Klimas, 1981) и изчисляваме нормалния и
тангенциалния коефициент за тръбата i

Cnui = CLui cos α ui + CDui sin α ui

(10)

2


cos θui
N .c  Vaui  2 
=
− Cnui  (11)

  Cτ ui
R  V∞  π 
sin θui


80 000 (~4 m/s)

C2Tui

8. Отношението на индуцираната скорост към
скоростта на свободния въздушен поток е

Vaui
=
V∞i

(1 − aui )

2

(17)

ai = aui + adi − 2aui adi

(8)

+ 2λ (1 − aui ) cos θui + λ 2 (12)

120 000 (~6 m/s)

9. Сравняваме така получените стойности на
коефициентите на индуцираната сила и ако
C2uTi ≠ C1uTi задаваме нова стойност на
индукционния фактор auinew = aui + 0, 0001 и
процедурата от т.4 до т.8 се повтаря докато
C2uTi ≈ C1uTi , като съответния aui е индукционния
фактор за предната част на тръбата i .
Същата процедура се повтаря и за задната част на
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№ тръба

1

CuT
CdT
θu [grad]
θd [grad]
αu [grad]
αd [grad]
au
ad
a
CuT
CdT
θu [grad]
θd [grad]
αu [grad]
αd [grad]
au
ad
a
CuT
CdT
θu [grad]
θd [grad]
αu [grad]
αd [grad]
au
ad
a

1,1610
1,1580
15
345
6
354
0,6468
0,6450
0,4574
1,2320
1,2226
15
345
6
354
0,6870
0,6819
0,4320
1,2507
1,2413
15
345
354
6
0,6970
0,6920
0,4243

2

3

4

5

6

0,9149 0,4901 0,3758 0,5922 0,5879
0,9108 0,4856 0,3582 0,5805 0,5911
45
75
105 135 165
315 285 255 225 195
26
49
73
82
36
334 311
73
82
36
0,3541 0,1430 0,1050 0,1807 0,1790
0,3506 0,1414 0,0994 0,1762 0,1803
0,4564 0,2439 0,1835 0,2932 0,2947
0,9165 0,4901 0,3758 0,5922 0,5879
0,9125 0,4856 0,3582 0,5805 0,5911
45
75
105 135 165
315 285 255 225 195
25
49
73
82
36
334 311
73
82
36
0,3555 0,1430 0,1050 0,1807 0,1790
0,3521 0,1414 0,0994 0,1762 0,1803
0,4573 0,2439 0,1835 0,2932 0,2947
0,9214 0,4901 0,3758 0,5922 0,5879
0,9176 0,4856 0,3582 0,5805 0,5911
45
75
105 135 165
315 285 255 225 195
335 311
73
82
36
25
49
73
82
36
0,3598 0,1430 0,1050 0,1807 0,1790
0,3565 0,1414 0,0994 0,1762 0,1803
0,4597 0,2439 0,1835 0,2932 0,2947

средата на CAD системата SolidWorks ( фиг.1.).
Така получената геометрия се прехвърля за
изследване чрез метода на крайните елементи
(МКЕ) към пакета ANSYS.
Турбината се разполага както е показано на фиг.3.
във флуид – въздух (continuous fluid), при 25°С
(isothermal) и налягане 101,325 kPa. При
флуидните симулации се прилага подхода на
изчислителна
флуидна
динамика
(CFD),
основаващ се на изграждане на флуидни канали и
решаване на уравненията на Navier-Stokes,
описващи изменението на параметрите на всеки
еднофазен флуиден поток, чрез МКЕ.

Данните в тази таблица са получени при
моделиране
на
турбина
със
следните
характеристики:
- профил: NACA 0018;
- хорда на профила: c = 0,3 m;
- радиус на турбината: R = 0,6 m;
- височина на лопатката: h = 1,2 m;
- плътност на въздуха : ρ = 1,225 kg/m2;
Силата приложена върху една лопатка на
турбината може да се определи за всяка една тръба
по отделно т.е в случая за 12 положения през 30 ۫ .

Fi =

1
ρ .∆Ai .V∞2  4a (1 − a ) 
2

(18)

Проектираме върху естествената координатна
система и получаваме:

Fiτ = Fi .cos θ

(19)

Fin = Fi .sin θ

Силата действаща на една лопатка по направление
на свободния въздушен поток ( V∞ = 6, m / s ) за
всяко от 12-те положения е дадена в табл. 2.
Табл.2.
θ [degr] a
∆A [m2] Fi [N] Fiτ [N]
15 0,6970 0,1223 4,5548 4,3992
45 0,3598 0,2672 10,8560 7,6686
75 0,1430 0,3648 7,8847 2,0280
105 0,1050 0,3644 6,0394 1,5767
135 0,1807 0,2661 6,9496 4,9289
165 0,1790 0,0964 2,4980 2,4153
195 0,1803 0,0993 2,5880 2,4969
225 0,1762 0,2682 6,8673 4,8315
255 0,0994 0,3652 5,7679 1,4612
285 0,1414 0,3640 7,7951 2,0652
315 0,3565 0,2650 10,7248 7,6365
345 0,6920 0,0949 3,5677 3,4531

Фиг.3.
Изчислителни цели са: налягането и скоростта на
обтичане и породените от аеродинамичното
взаимодействие сили и моменти. За системата от
флуидни канали, се прилагат еднакви мащабиращи
параметри, с оглед на избягване на изчислителни
грешки.
Разпределението на скоростта на флуида по ос х в
надлъжно сечение през средата на лопатките при
позиция θ=0° е дадено на фиг.4.

Този вид турбини се характеризират с ниски
стойности на коефициента на мощността,
представляващ отношението на получената към
идеалната мощност на турбината:

Cp =

Pwtr
(20)
0,5ρA V∞ 3

За Darrius вятърна турбина типичните стойности
на този коефициент са C p ∈ [ 0,15 ÷ 0,35] .
За разглежданата турбина имайки в предвид табл.1
и (4) се получава C p ≈ 0, 427 . Както се вижда
тази стойност е по-висока от типичната за Darrius
турбина, което показва че използването на H-rotor
с относително повишена дебелина на профила
(NACA 0018) при ниски скорости на вятъра е за
предпочитане.
3. CFD симулация на VAWT.
Компютърният пространствен модел се изгражда в

Фиг.4.
Съответното разпределение на скоростта на
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флуида по линии А,В,С (Фиг.4) е дадена на фиг.5.

свободния въздушен поток х при едно пълно
завъртане на турбината е показано на фиг.8.

12,0

10,0

Сила [N]

8,0

6,0

4,0

Фиг.5.
Както се вижда от графиката скоростта през
сечения В и С рязко намалява в сенчестата зона и
дори става отрицателна, което се дължи на ефекта
на динамична турбуленция.
Като се има предвид табл.1. и се отчете средния
индукционен фактор за тръби 3 и 4 се получава
a = 0, 2137 . След отчитането на (16) за средната
скорост на изходящия въздушен поток се получава
3,4356 m/s, което до известна степен съответства и
на скоростите показани на фиг.4.
Разпределението на скоростта на флуида по ос х в
надлъжно сечение през средата на канала е
показано на фиг.6.
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325

300

275

250

225

200

175

150

125

75

100

50

0

25

0,0

Ъгъл на завъртане [deg]

Фиг.8.
Аналогично изследване е направено и само на една
лопатка, а полученият резултат е даден на фиг.9.
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Фиг.9.
Съпоставяйки фиг.8. и фиг.9 се вижда че в
определени зони има намаляване на силата което
се дължи на ефекта на засенчване на лопатките в
задната част на турбината от намиращите се в
предната част. Лопатките преминават през
несмутения въздушен поток само в една част от
цикъла (предната част на турбината). В задната
част те са изложени на силен турбулентен поток.
Този ефект води до влошаване на параметрите от
порядъка на 40% както е видно от фигурите.
Негативен ефект има и кулата с генератора, които
предизвикват разкъсване на потока от средата и
видоизменяйки го след тях във въздушния поток с
изразен турбулентен характер (фиг.10). Колкото е
по-голям диаметърът на кулата и генератора,
толкова негативното влияние е по-голямо. Този
ефект не може да се избегне напълно, защото този
вид ветрогенератори работят при относително
ниски обороти, което налага използването на
значителен диаметър на електрическата машина .
Подобрение трябва да се търси във формата и
височината на електрическия генератор.

Фиг.6.
Разпределението на скоростта на флуида по линии
А,В,С (Фиг.6) е дадено на фиг.7.

Фиг.7.
В този случай индукционните фактори, изчислени
в предишния параграф не са приложими.
Разпределението на силите по направление на
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Точен математичен модел на динамичната
турбуленция е невъзможно да бъде направен,
поради сложността на съпътстващите го явления.
Неговото
влияние
се
изследва
или
експериментално или с помощта на числени
методи (ANSYS).
Като се съпоставят данните от табл.2 , фиг.8 и
фиг.9 се вижда че получените резултати при
използването на DMST модела до известна степен
съответстват на резултатите получени от CFD
симулацията с ANSYS. Въпреки че не отразяват
всички явления, съпътстващи процеса на
аеродинамичното взаимодействие на вятъра с
турбината те могат да се използват за
предварителен анализ на основните параметри на
ветрогенератора като радиус на турбината,
дължина на хордата на профила и височина на
лопатките при определена скорост на вятъра.
При подбора на геометрията на профила е
необходимо да се използва софтуер за CFD
моделиране като ANSYS , Solid Fluid Flow и др.

Фиг.10.
Друг ефект е възникването на двойка вихри.
Първият вихър се образува при предния заоблен
ръб на лопатката. Вторият вихър се създава от
задния остър ръб (фиг.11). Заедно те формират
характерен дует от два насрещно въртящи се
вихъра, които се придвижват назад по веригата и
оказват влияние на задната лопатка.
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Фиг.11.
Първа визуализация на динамичната турбуленция
за VAWT е било направено от [Brochier, 1986].
Използвали са канал с вода, визуализациите са
проведени с LDV и водородни мехурчета.
Това се потвърждава от измервания, направени във
воден канал PIV от [Fujisawa и Shibuya, 2001] за
един Darius ротор с лопатки NACA 0018 без
централна колона (фиг.12).
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This paper appears aerodynamic interaction model of wind turbine with a vertical axis of rotation (VAWT) type H - rotor.
Received dependencies water speed, angle of attack and emerging powers, functions: the characteristics of the flow and the
angle of rotation of the turbine .. To account for the differences in airflow in the windward and leeward areas caused by the
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Резюме:
Публикацията разглежда изграждането на механо-математичен модел на аеродинамичното
взаимодействие на вятъра с витлата при ветрогенератори с хоризонтална ос. Построяването на
аналитичния модел се основава на основните теореми на динамиката, приложени за обтичащия
въздушен поток. Извършва се числена симулация на модел, основаващ се на решението на
уравненията на Навие-Стокс. Разработена е методика, за това как от получените от нея резултати
да се определят параметрите на апроксимиращия аналитичен модел.
Ключови думи: ветрогенератор, динамично взаимодействие, компютърна флуидна динамика

•

1. Въведение




Vwrap = Vd − Vb - скорост на обтичането;

• φ = arctg ( Vd / Vb ) - ъгъл на обтичане на
потока - между направлението на ротация и това
на обтичане,
• β – ъгъл на завъртане на лопатките (”Pitch”
ъгъл) - между направлението на ротация и
хордата,
• α = φ − β = arctg ( Vd / Vb ) − β – ъгъл на атаката –

Моделът
на
аеродинамичното
взаимодействие на вятърът с витлата е
необходим, както с оглед на проектирането
на ветрогенераторната система, така и за
синтеза на управлението му и за оценката на
натоварванията
и
експлоатационният
ресурс. Цел на работата е извеждането на
аналитичен модел, като параметрите му се
определят въз основа на числена симулация
на взаимодействието, основаваща се на
решението на уравненията на Навие-Стокс,
посредством методът на крайните елементи.

между хордата и направлението на обтичане,
• CN – коефициент на нормалната сила перпендикулярна на хордата;
• CТ – коефициент на тангенциалната сила - по
направление на хордата;
• CL – коефициент на подемната сила перпендикулярна на направлението на обтичане;
• CD – коефициент на силата от движещото
налягане (сила на дърпане) – по направлението
на обтичане;
• CTorque – коефициент на въртящата сила;
–
коефициент
на
аксиалната
• CThrust
(тласкащата) сила;
• CM – коефициент на усукващия момент;
• l – дължината на хордата;
С оглед на управлението на генератора в
зависимост от скоростта на вятъра, се
предвижда техническата възможност, витлата да
се завъртат около оста си, което променя β и

2. Извеждане на аналитичен модел
2.1 Основни характеристики
На Фигура 1 са показани основните
характеристики на аеродинамичното обтичане
за едно сечение на перката. Обозначените
величини и параметри са следните:

• V – скорост на вятъра в диска на турбината;

d
• V - линейна скорост на точките от сечение
b

на перката, намиращо се на разстояние r от оста
на турбината;
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респективно ъгълът на атаката α – така
нареченият ”Pitch control”. При нарастване на
ъгъла, потокът се отделя от задния край на
лопатката, намалява се разликата в наляганията
и с това въртящия момент и респективно
скоростта на въртене се редуцират.

Тук 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
налягане p − d след диска;
- в дирята на въздушната струя след
турбината със скорост VW и налягане p w = p ∞ .
Промяната на скоростта в диска на турбината
може да се опише като
(3)
V∞ − Vd = aV∞ ,

където a = ( V∞ − Vd ) / V∞ е аксиален индукционен
фактор.
2.2 Модел на аксиалното движение на
потока
Фиг.1 Основни характеристики на аеродинамичното
обтичане

От теоремите за изменението на импулса на
движението, на кинетичната енергия и
уравнението на Бернули се получават следните
зависимости:

Скоростта на точките от перката в дадено
сечение е в линейна зависимост от разстояние r
до оста на главината:
Vb ( r ) = ωwtr r ,
(1)

Vd = 0, 5 ( V∞ + Vw ) 

където ωwtr е ъглова скорост на турбината.
Скоростта на вятъра се изменя също и по
височината на ветрогенератора:

V(x) = V10 ( x / x 0 ) ,
ν

Vd = (1 − a )V∞
Vw = (1 − 2a )V∞

3

Pwtr = C p 0, 5 ρ A d V∞ = C p Pwtr i


Pwtr

(4)

i

FThrust = C Thrust Pwtr i / V∞ = C Thrust 0, 5 ρ A d V∞ 2

където:
• FThrust – аксиалната сила;
• Pwtr - мощността на турбината;

(2)

където:
• V10 е скоростта на вятъра на височина от 10 m;
• ν коефициент, отчитащ вида на местността (от
0,16 за морски райони и равнини до 0,4 за
градски зони);
• x0 е височината над земната повърхност, за
която се приема, че скоростта на вятъра е
приблизително равна на нула (0,01÷0,2 m).
Така оста на релативното движение
(обтичането) – Фигура 1, ще променя своята
ориентация по дължината на перката.
На Фигура 2 е показано изменението на
въздушния поток при обтичането.

i

• Pwtr - идеална мощност на турбината (при

Vd = V∞ и Vw = 0 );
• C p = Pwtr / Pwtr = 4a (1 − a )
i

2

- коефициент на

мощността;
• CThrust = 4a (1 − a ) = C p / (1 − a) - коефициент на
аксиалната сила;
• ρ – масовата плътност на въздуха;
• A d = πR 2 - площ на турбинния диск;
• R е радиусът на турбината.
На Фигура 3 е показано изменението на Cp и
CThrust като функция на индукционния фактор а.

Фиг.3 Изменение на коефициентите C Thrust и C p във

Фиг.2 Изменение на въздушния поток при обтичане
на турбината

функция от индукционния фактор а
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Обикновено λ ∈ [ 4 ÷ 7 ] .
Като се интегрира (5), за аксиалната сила се
получава:
FThrust = CThrust 0, 5ρA d V∞ 2

2.3 Модел на ротационното движение на
потока

Въртенето на турбината създава ротационно
движение на потока в зоната на диска и в
следата на турбината - Фигура 2.
От теоремата за изменението на импулса и
момента на импулса, върху елементарна площ dA d от диска, на разстояние r от оста на

CThrust = 8 cos [ ψ ( R )] λ
2

 (1 − a ( r ) ) a ( r ) λ

L

dλ L

0

момент dTwtr :

Уравнението на Бернули:
- за въздушния поток преди турбината е

dFThrust = 4a ( r ) (1 − a ( r ) ) ρV∞ 2 πrL drL ,

dTwtr = 4a ( r ) (1- a ( r ) ) ρV∞ ω wtr πrL drL
3

(

)

p∞ + 0,5ρV∞2 = pd+ + 0,5ρ Vd 2 + Ud 2 = const = C1 ,(10)

(5)

където U d е скоростта на въздушния поток в
диска на турбината в напречно направление;
- за потока след турбината е

където:
• ψ(r) – ъгъл на усукване на перката около
надлъжната ú ос – Фигура 4;
• rL = r cos ( ψ ( r ) ) ;

2
p w + 0, 5ρ  Vw 2 + ( R w ωw )  =
2
= p d− + 0, 5ρ  Vd 2 + U d 2 + ( Rωd )  = const = C 2

• a ( r ) е локалният аксиален индукционен
фактор;
• ωd е ъгловата скорост на потока при диска;
• a ' = 0,5ωd / ωwtr - е тангенциален индукционен
фактор;
• a ' ( r ) локален тангенциален индукционен
фактор.



,(11)



където ωw е ъгловата скоростта на въздушния
поток в следата.
За частта непосредствено преди и след диска
на турбината, разликата в наляганията се
получава, като се отчетат кинетичната енергия
за завъртане на въздушния поток в сечението на
диска и зависимостите (10) и (11):

CThrust = CThrust cosψ

pd+ +0,5ρ( Rωwtr ) = pd− +0,5ρ[ R( ωwtr +ωd )] 
2

2

CThrust

{

}

Δpd = 0,5ρ [ R( ωwtr +ωd )] −( Rωwtr ) =ρR2 ( ωwtr +0,5ωd ) ωd.
CL

CThrust = CLcosΦ+CDsinΦ

R

, (6)

0

C p = 8 cos [ ψ ( R )] λ

λ

 (1 − a ( r ) )a ( r ) λ
'

3
L

(12)

)

Като се сравни горния израз с (5) се
получават отношенията:
a ( r ) (1 − a ( r ) )
= λL2 
'
'
a ( r ) (1 + a ( r ) )
(14)
a ( r ) (1 − a ( r ) )
a ' ( r ) = 0, 25 +
− 0,5.
λL2

Мощността на турбината е:

−2

2

(

Фиг.4 Усукване на перката по надлъжната ос

2

2

Елементарната аксиална сила е:
2
dFThrust = ΔpddAd = 4a' ( r ) 1+ a' ( r ) ρ( rLωwtr ) πrLdrL .(13)

CD

Pwtr =  ωwtr dTwtr = C p 0, 5ρA d V∞ 3 ,

(8)

Въртящият момент, генериран в турбината е:
Twtr = Pwtr / ωwtr = Cp 0,5ρAV∞3 / ωwtr (9)

турбината, ще действат сила dFThrust и въртящ

'

λ

−2

2.4 Корекции на моделът

dλ L

Разгледаният модел не отчита завихрянето
във върховете на перките и около главината –
Фигура 5.

0

където бездименсионните коефициенти: λ и
λ L ( r ) , представляващи отношенията на
скоростите на точките от върха и от напречните
сечения на лопатките към скоростта на вятъра,
се описват от изразите:
λ = Rωwtr cos [ ψ ( R )] / V∞

λ L ( r ) = rL ωwtr / V∞ = cos [ ψ ( r )] λ r ;

(7)

Фиг.5 Завихряне на потока около върха и основата на
перките

λ r ( r ) = rωwtr / V∞
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основа на натурен експеримент в аеродинамична
тръба или чрез числено моделиране.
Тангенциалните скорости на обтичане в
диска са:
Vb ( r ) = r ( ωwtr + 0, 5ωd ) = rωwtr 1 + a ' ( r ) (18)

Те могат да се отчетат, чрез корекцията,
основаваща се на теорията на Прандтл за тънък
граничен слой [Wilson R., P. Lissaman, S. Walker,
(1976); Moriarty P.J., A.C. Hansen, 2005]:

(
( r) = 2π arccos( e

FHub

−1

(

)

−1 ( ) −1( )
( φ r ) ν r −1

FTop ( r) = 2π−1arccos e−0,5Bsin

−1
−0,5Bsin ( φ( r) )(1−rh /r)

F ( r) = FTop ( r) FHub ( r)

)

)

(

)

Като се отчетат горните разглеждания,
обтичането
на
дадено
сечение,
има
представянето, показано Фигура 7. На нея с
β ( rh ) е отбелязан началният ъгъл на завъртане
на перката (при главината на турбината, чийто
радиус е отбелязан с rh), а с  (r) текущата
дължина на хордата на профила

(15)

(1−ν( r) ) (1−F ( r =0,7R) ) / 0,7, за ν( r) ≤0,7
Fcor ( r) = 
0,85
0,5F ( r) +0,25,за 0,7 <ν( r) <1
Отчитането на корекциите водят до следните
промени в зависимости (6) и (8):
λ

Cp = 8cos2 [ ψ ( R )] λ−2  (1 − a ( r ) )a' ( r ) Fcor (r)λL3dλL
λh

CThrust = 8cos [ ψ ( R )] λ
2

−2

(16)

λ

 a ( r ) (1− a ( r ) ) F

cor

(r)λLdλL

λh

При високи стойности на аксиалния
индукционен фактор (a>0,4), се развиват
турбулентни процеси във въздушната следа. В
връзка с това Глауер предлага корекция на
индукционния
фактор
чрез
емпирична
зависимост [Glauert, H., 1926, The Analysis of
Experimental Results in the Windmill Brake and
Vortex Ring States of an Airscrew, ARCR R&M
No.1026].
Бюл [Buhl, M. L. Jr., (2005)] комбинира тази
корекция с корекцията на Прандтл:
8 
40   50


CThrust = + 4Fcor − a + − 4Fcor a2 или


9 
9 9

 за a>0,4
18Fcor − 20 −3 CThrust ( 50 −36Fcor ) +12Fcor (2Fcor − 4) 
a=

36Fcor −50
На Фигура 6 е показано изменението на
коефициента на аксиалната сила, в сравнение с
показания на Фигура 3, както и получени
експериментални стойности за коефициента.

Фиг.7 Характеристики на обтичане в сечението на
перката

Скоростта и ъгълът на обтичане и на атака са:

Vwrap ( r ) =

(1 + a ')

2

λ r 2 + (1 − a ) V∞
2

φ ( r ) = arctg ( (1 − a ( r ) ) / [(1 + a ' ( r ) ) λ r ]) (19)
α ( r ) = φ ( r ) − β ( r ) = φ ( r ) − β ( rh ) − ψ ( r )

Между действащите в едно напречно сечение
сили: FL ( r ) - подемна сила, FD ( r ) - сила на

дърпане, FThrust ( r ) - осева сила, FTorque ( r ) -

въртяща
сила,
зависимости:

съществуват

следните

FThrust ( r) = CThrust ( r) F0 ( r) = FL ( r) cos( φ( r) ) + FD ( r) sin( φ( r) )

FTorque ( r) = CTorque ( r) F0 ( r) = FL ( r) sin( φ( r) ) − FD ( r) cos( φ) ( r)
FN ( r) = CN ( r) F0 ( r) = FL ( r) cos( α( r) ) + FD ( r) sin( α( r) )
FT ( r) = CT ( r) F0 ( r) = FL ( r) sin ( α) ( r) − FD ( r) cos( α( r) )

,(20)

FL ( r) = CL ( r) F0 ( r)
FD ( r) = CD ( r) F0 ( r)

където: F0 ( r ) = Fcor ( r ) 0, 5ρ ( r ) Vwrap 2 ( r ) ;

Фиг.6 Изменение на коефициента на аксиалната сила
с отчитане на турбулентните проявления

CThrust ( r ) = CL ( α ( r ) ) cos ( φ ( r ) ) + CD ( α ( r ) ) sin ( φ ( r ) )

CTorque ( r ) = CL ( α ( r ) ) sin ( φ ( r ) ) − CD ( α ( r ) ) cos ( φ ( r ) )

2.5 Отчитане геометрията на перката

CT ( r ) = CL ( α ( r ) ) cos ( α ( r ) ) + CD ( α ( r ) ) sin ( αL )

Коефициентите СL и CD (или СThrust и CTorque),
за дадения профил на перката, се определят въз

CN ( r ) = CL ( α ( r ) ) sin ( α ( r ) ) − CD ( α ( r ) ) cos ( α ( r ) )
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Като се отчетат (20) се получава:
(21)

аеродинамичното взаимодействие [Guntur S., Ch.
Bak, N. Sorensen, (2011)]. Основно е влиянието
на завихрянето, отделянето на граничния слой,
движението на потока в радиално направление,
присъединяване на част от флуидния поток към
турбината, демпфирането, центробежни и
кориолисови инерционни сили и други
динамични процеси, като проявлението им
нараства с увеличаване силата на вятъра,
ъгловата скорост и на ъгълът на атака.
За тяхното отчитане в двумерния модел се
използват имперични корекции:
C3d = C 2d + ΔC .
(24)
За корекциите се предлагат различни
зависимости [Chaviaropoulos and Hansen (2000)]:
c
c
ΔC L = ΔC D = c1 (  ( r ) / r ) 2 cos 3 ( φ )
(25)
c1 = 2, 2; c 2 = 1; c3 = 4

πρV∞2 (1− a ( r ) )
CThrust ( r ) dr =
sin2 ( φ( r ) )
2

dFThrust = σL ( r ) Fcor ( r )

(1− a ( r) ) cos ( φ( r) ) 1+ γ ( r) tan φ( r) ρV
( )

sin ( φ( r ) )
πρV (1− a ( r ) )
dT = σ F ( r )( r )
C rdr =
sin ( φ( r ) )
(1− a ( r) ) 1−γ ( r) cotg φ ρV πr dr
= σ ( r ) F ( r ) C ( α( r ) )
( )]
[
sin ( φ( r ) )
(1− a ( r) ) 1−γ ( r) cotg φ ρV πrdr
dPwtr = λσ ( r ) F ( r ) C ( α( r ) )
( )]
[
sin ( φ( r ) )
2

= σL ( r ) Fcor ( r ) CL ( α( r ) )

2
∞

2

πrdr

2

2

∞

wtr

L cor

Torque

2

2

2

L

cor

L

L

cor

2

∞

2

3
∞

L

където:
• γ ( r ) = CD ( α ( r ) ) / CL ( α ( r ) )

• B е броят на перките;
•  L ( r ) =  ( r ) cos ( β ( r ) ) ;
• σ L ( r ) = B  L ( r ) / ( 2 πr ) фактор на запълване.

Съпоставката на (21)
зависимостите:
(r)
C
a (r)
= λ L Thrust
=
'
a (r)
C Torque ( r )
= λ L cotg ( φ ( r ) )

с


a ( r ) =  −1 +


води

Определя се определя от интегралите:
λ
8
Cp = 2  λr3a' ( r) (1−a ( r) ) Fcor ( r) [1−γ( r) cotg( φ( r) )] dλr 
λ λ

до

h

1 + γ ( r ) tg ( φ ( r ) )

Cp =

,(22)

1 − γ ( r ) cotg ( φ ( r ) )

 4F ( r ) sin 2 ( φ ( r ) ) 
a ( r ) = 1 + cor

σL ( r ) CThrust ( r ) 

'

(5)

2.7 Коефициента на мощността

i=1

3 '

ri

i

i

cor

i

i

(26а)
1

rh/R

.(23)
−1

 a ( r ) (1− a ( r ) )
Fcor ( r ) .
'
 1+ a ( r )

.

На Фигура 8 е показано типична зависимост
на индукционните фактори по дължината на
перката при различни стойности на λ

1− a ( r ) −λr ν ( r ) γ ( r ) (1+ a' ( r ) ) ( )  ( )
ν r  dν r
γ ( r ) (1− a ( r ) )

1+

λr rν ( r ) (1+ a' ( r ) )
(26б)

2.8
Алгоритъм
характеристиките на
взаимодействие

за
определяне
аеродинамичното

Итеративния цикъл за определяне на
характеристиките
на
аеродинамичното
взаимодействие е показано на блок-схемата на
Фигура 9. Схемата е в два варианта в зависимост
от това дали са известни CL и CD или FThrust и
FTorque.

Фиг.8 Изменение на индукционните по дължината на
перката

3.
Моделиране
на
аеродинамичното
взаимодействие чрез уравненията на Навие –
Стокс

2.6 Отчитане на тримерните ефекти в
двумерните разглеждания

CThrust ( r ) ,

λ a ( r ) (1−a( r ) ) F ( r ) [1−γ( r) cotg( φ( r ))]

Cp = 8  



CL ( α ( r ) ) ,

λRB

N

или

−1

4Fcor ( r ) sin ( φ ( r ) ) cos ( φ ( r ) ) 

σL ( r ) CTorque ( r )

Коефициентите

8(R −rh )

Параметрите на разгледаният модел, се
определят чрез численото решение на
уравненията
на
Навие-Стокс.
Те
се
дискретизират посредством крайни разлики и
решават числено.

CD ( α ( r ) ) ,

CTorque ( r ) и т.н. определени чрез

горните зависимости не отчитат редица ефекти,
възникващи в тримерното проявление на
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Флуидът се разглежда като несвиваем, с
постоянен вискозитет и осевосиметричен.
Движението
на
потока
се
описва
с
цилиндричните
координати,
описващи
движението в аксиално – z и напречно - r
направление и ротацията – θ. Респективно и
компонентите на скоростта V в аксиално,
радиално и тангенциално направление са
( Vz , Vr , Vθ ) . При тези допускания, уравненията

λ r ( r ) = rωwtr / V∞

Vwrap ( r ) = (1 + a ') λ r 2 + (1 − a ) V∞
2

на Навие-Стокс имат общия вид:
∂V
p
+ V.∇V = f ' − ∇   + νΔV
,
∂t
ρ

2

(

φ ( r ) = arctg (1 − a ( r ) ) / (1 + a ' ( r ) ) λ r 

)

∇.V = 0 от непрекъснатостта

α ( r ) = φ ( r ) −β ( r ) = φ ( r ) −β ( rh ) − ψ ( r )

където:

∂V  ∂V  ∂V 
i+
j+
k - градиента на
∂x
∂y
∂x
скоростта
• f ' - вектора на обемните сили;
∂p  ∂p  ∂p 
градиента
на
• ∇p =
i+
j+
k
∂x
∂y
∂x
налягането;
• ρ – масова плътност;
∂2V  ∂2V  ∂2V 
• ΔV = ∇ 2 V = ∇∇V = 2 i + 2 j + 2 k ∂x
∂y
∂x
оператор на Лаплас за скоростта;
• ν – кинематичен вискозитет;
∂V ∂Vy ∂Vz
+
- дивергенцията
• ∇.V = ∇V = x +
∂x
∂y
∂x
на скоростта.
• ∇V =

− 0,5 Bsin ( φ( r ) ) ( ν (r) −1) 
FTop ( r ) = 2π−1arccos  e



−
1
− 0,5Bsin −1 ( φ( r ) ) (1−r / r ) 

h
FHub ( r ) = 2π−1arccos  e



F ( r ) = F ( r ) F ( r )
Top
Hub
−1

(1 − ν(r) ) (1 − F ( r = 0,7R ) ) / 0,7, за ν(r) ≤ 0,7
Fcor ( r ) = 
0,85
0,5F ( r ) + 0,25, за 0,7 < ν(r) < 1
ν(r) = r / R
CThrust ( r ) , CTorque ( r )
F0 ( r ) = Fcor ( r ) 0,5ρ ( r ) Vwrap 2 ( r )
CThrust ( r ) = FThrust ( r ) / F0 ( r )

CTorque ( r ) = FTorque ( r ) / F0 ( r )

CL ( r ) = CThrust ( r ) cos ( φ ( r ) ) + CTorque ( r ) sin ( φ ( r ) )

CD ( r ) = CThrust ( r ) sin ( φ ( r ) ) − CTorque ( r ) cos ( φ ( r ) )

CL ( r ) = spline ( α,CL ( α ) , α ( r ) )

CD ( r ) = spline ( α,CD ( α ) , α ( r ) )

CThrust ( r ) = CL ( r ) cos ( φ ( r ) ) + CD ( r ) sin ( φ ( r ) )

CTorque ( r ) = CL ( rα ) sin ( φ ( r ) ) − CD ( rα ) cos ( φ ( r ) )

 4F ( r ) sin 2 ( φ ( r ) ) 
a new ( r ) = 1 + c

 σL ( r ) CThrust ( r ) 

−1


4F ( r ) sin ( φ ( r ) ) cos ( φ ( r ) ) 
a 'new ( r ) =  −1 + c


σL ( r ) CTorque ( r )



a ( r ) = a new ( r )
a ( r ) = a new ( r )
'

'

(27)

Поведението на въздушния поток в следата е
показано на Фигура 10, а на Фигура 11 завихрянето му от взаимодействието с перката.

−1

 a new ( r ) − a ( r )
  a' (r ) − a' (r )

≤ εa  ∩  new '
≤ εa ' 





a
r
a
r
()
()

 


Фиг.10 Движение на въздушния поток в следата
CL ( r ) = CL ( r ) + ΔCL ( r ) , CD ( r ) = CD ( r ) + ΔCD ( r )
c

  ( r )  2 c3
ΔCL ( r ) = ΔCD ( r ) = c1 
 cos ( φ )
 r 
c1 = 2,2; c2 = 1; c3 = 4

Фиг.11 Завихряне на въздушния поток

Фиг.9 Блок-схема на алгоритъма за определяне
параметрите на моделът на аеродинамичното
взаимодействие

Основна
характеристика,
завихрянето е циркулацията:
177

описваща

Γ (r) =



C( r )

 
  
(
V.dA = 
∇
 xV ).n a dA . (28)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

От теоремата на Жуковски:



FL ( r ) = ρΓ ( r ) xV ( r ) .

(29)
Отчитането на турболентността се основава
k-ε моделът, включващ осредненото уравнение
на Рейнолдц-Навие-Стокс и две уравнения за
турбулентната
кинетична
енергия
и
турбулентната вихровата дисипация.

4. Числено решение на уравненията на
аеродинамичното взаимодействие

•

диаметър на кулата във върха – 3,78 m

•

диаметър на кулата в основата – 6,5 m

4.1000
4.1000
4.1000
4.1000
4.1000
4.1000
4.1000
4.1000
4.1000
4.1000
2.7333
2.7333
2.7333

4.652
4.458
4.249
4.007
3.748
3.502
3.256
3.010
2.764
2.518
2.313
2.086
1.419

6,36
6,98
7,69
7,12
8,72
9,08
9,47
9,53
9,49
9,44
9,13
8,78
8,47

DU35
DU35
DU30
DU25
DU25
DU21
DU21
NACA64
NACA64
NACA64
NACA64
NACA64
NACA64

модел
Моделът в софтуерния пакет SolidWorks е
показан на Фигура 13, а елементи на мрежата на
Фигура 14.

•
12445,2 m2 - площ на диска
•
61,5 m - дължина на перката
•
4,7 m - максимална дължина на хордата
•
13,3° - усукване в основата (r<20 m)
•
0,04936 - плътност на диска на
турбината
•
2,5 0 наклон на оста на перката

90 m височина на кулата (76,6)

11.480
10.162
9.011
7.795
6.544
5.361
4.188
3.125
2.319
1.526
0.863
0.370
0.106

♦ Пространствен

Разглежда се числен пример за турбина
NREL 5-MW със следните характеристики:
•
Pnom = 5.296610 MW
•
12 m/s - номинална скорост на мятъра
•
14,55 tr/min =1,523 s-1 – номинална
ъглова скорост
•
λ=8

•

15.8500
19.9500
24.0500
28.1500
32.2500
36.3500
40.4500
44.5500
48.6500
52.7500
56.1667
58.9000
61.6333

Фиг.13 Модел на ветрогенератора в Solidworks

Профилите на напречните сечения на перките
са показани на Фигура 12, а стойностите на
характеристиките им в Таблица 1.

Фиг.14 Мрежа на турбината
♦ Равнинен

модел
Привеждането към равнинен модел е
показано на Фигура 15, а мрежата на Фигура 16

Фиг.12 Профили на напречните сечения на перките

Фиг.15 Привеждане към равнинен модел

Табл.1 Характеристики на напречните сечения
Дължина Дължина
Ъгъл на
на
на
Re/106 Профил
усукване секцията хордата
(m)
(°)
(m)
(m)
(-)
2.8667 308
2.7333 3.542 2,44 Cylinder
1
5.6000 13.308 2.7333 3.854 3,12 Cylinder
1
8.3333 13.308 2.7333 4.167 3,79 Cylinder
2
11.7500 13.308 4.1000 4.557 5,47 DU40

Секция Сечение

(-)
1
2
3
4

Фиг.16 Мрежа на равнинния модел
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♦ Резултати

от симулациите
Извършват се в средата на пакетите Ansys и
Cosmos Floworks
- 2D симулация

действие на ветрогенератора 70-80% ще се

Фиг.1.17 Разпределене на налягането и скоростта при
сечение r=12m, V∞ = 11, 4 m / s, λ =7

Фиг.1.18 Разпределене на налягането и скоростта при
сечение r=44m V∞ = 11, 4 m / s, λ =7
Табл.2 Сили, моменти и скорости при номиналния
режим: β=0, V∞ =11,4 m/s, ω=1,267 s-1, λ=7.
r
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
63

r.ω
5,068
10,14
15,20
20,27
25,34
30,41
35,48
40,54
45,61
50,68
55,75
60,82
65,88
70,95
76,02
79,82

Fx
-6,5
-11
-12
-27
-27
-40
-25
-24
-26
-27
-28
-24
-24
-21
-17
-8,4

Fz
-8,8
-21
-26
-57
-71
-124
-90
-101
-120
-148
-158
-152
-161
-158
-121
-70

Mx
-3,6
-168
-312
-924
-1419
-2987
-2540
-3246
-4350
-5727
-6993
-7330
-8384
-8540
-7217
-4223

My
8,78
16
15,3
19
19,3
26,6
20,8
21,4
17,4
14
18,8
17,7
17,2
15,2
11,8
8,4

Mz
26,6
92,7
151
437
539
949
704
791
940
1084
1228
1170
1249
1188
943
508

Vx
5,94
10,6
16,2
21,9
26,84
31,8
36,8
41,7
46,8
51,8
56,84
61,77
66,77
71,73
76,58
80,07

Vz
-11,12
-11,25
-10,88
-10,32
-10,24
-10,21
-10,25
-10,25
-10,17
-10,10
-10,08
-10,23
-10,25
-10,36
-10,61
-11

Резултатите са отнесени към елемент с
височина 0,02 m (Фиг.15) и затова е необходимо
да се мащабират с множител 50.
- 3D симулация
Табл.3 Резултати при номинален режим
Fx (N) Fy (N) Fz (N) Tx (Nm) Ty (Nm) Tz (Nm) P (МW)
4488 -41637 -233396 -305323 43900 5,314 E+6 6,73

Получената мощност не отчита някои
въздушни загуби, както загубите в трансмисията
и генератора. При коефициент на полезно

осигури съответната електрическа мощност.
Фиг.1.18 Cp и CThrust във функция на β(rh)
Фиг.1.18 Разпределения на скоростите и наляганията
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Резюме: В работата се изследват фрикционни самовъзбуждащи се трептения на

железопътно колело, моделирано като плоча с МКЕ. Динамичният модел е разглеждан
като система с рапределени параметри. Силата на триене в контактната повърхност, е
нелинейна функция, зависеща от релативната скорост на плъзгане. Изследван е
нестационарен процес на движение. Решението е извършено с Ansys и Matlab в среда
Simulink..
Ключови думи: Фрикционни трептения, системи с разпределени параметри,МКЕ.

1. Въведение
Самовъзбуждащите се фрикционни трептения
от движението на подвижния жп състав (ПЖПС) в
крива, са предизвикани от приплъзването между
колелото и релсата (фиг.1) [3,4,5,12]. Те са
възбудени от сили на триене възникващи в
контактното петно фиг.1 [6].
При намаляване на радиуса на кривата,
самовъзбуждащите се фрикционни трептения
завишават стойностите си. Според правилото на
Rudd [12] шум от движение на ЖПС в крива няма
да възникне ако радиусът й е R > 100b (където b е
база на талигата). Например талига с база 2,5 м ще
излъчва шум при движение в криви с радиус R <
250 m, докато при двуосен вагон с база 10 м може
да се очаква при движение в крива с радиус 1000
м. Като цяло явлението не се проявява при криви с
радиус по-голям от 500 м, докато при криви с
радиус по малък от 200 м то е характерно.
Целта на работата е да се изследват
фрикционните трептения на опростен динамичен
модел на железопътно колело, моделирано като
непрекъсната среда, като се търси качествен
анализ на движението на системата с оглед
бъдещо моделиране и изпитване на реален обект.

N

Fz

Fy

Фиг. 1
2. Динамичен модел
На фиг.2 а) е показан изследваният обект.
Опростения динамичен модел е показан фиг.2 б).
Геометричните параметри на плочата са
съобразени с реалните размери на железопътно
колело (фиг.2 б) ). По възел от периферията на
плочата е приложена сила на триене, с директриса
перпендикулярна на равнината на плочата (фиг.3
а)). Приема се, че силата на триене Ff е с постоянно
направление (Ff║z).

б)

а)

Фиг. 2
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Образуването на глобалните матрици е
осъществено чрез продукта Ansys [14]. Използвана
е функцията „Superstructuring” с помощта на която
са съставени матриците на масите и
еластичностите, като в тях са отчетени граничните
условия, както е показано на фиг. 5. Така
образуваните матрици (фиг.6) с отчетени гранични
условия, се интегрират в продуктът Маtlab, като
предварително са номерирани възлите и е отчетено
преминаването в главни координати. Силата на
триене е отчетена във векторът на възловите
товари, съгласно фиг.3 (б).

Ff

а)

Ff

Фиг. 3

б)

3. Моделиране с МКЕ и диференциално
уравнение на движението

M

За решението на динамичния модел, се
използва МКЕ (метод на крайните елементи), като
плочата се разделя на N брой крайни елементи
(фиг.3 б) ), които са тип shell (фиг.4) [2,9,10,14].
Елементите тип „shell” са подходящи за анализ на
умерено дебели черупкови структури.Това е
елемент с четири възела (възлите I, J, K, L фиг.4),
имащ шест степени на свобода във възел – три
премествания по координатните оси x, y, и z и
съответни три завъртания около тези оси.

*
192x 192

K

*
192 x 192

Фиг.6
Диференциалното
уравнение
движението на системата е [2]:
 M *  u   K *  u  F * ,

описващо
(1)

където с [M ] и [K ] за означени съответно
матриците на масите и еластичностите с
размерност (192)x(192), а с {u} и {F*} са означени
съответно векторите на възловите премествания и
възловите сили, с размерност (192)x1.
(2)
F
 [0,0,....., Ff ,0,0]T
*

Фиг.4
В задачата няма да се изследва най-общото
движение на колелото, а ще се изследват само
неговите напречни трептения, породени от силата
на триене. Поради тази причина при изграждането
на модела са допуснати някои опростявания, като
на всеки възел са отнети по три степени на свобода
– премествания по осите x и y и завъртането около
ос z (фиг. 5). Така движението на всеки възел се
описва с преместване zi ( x, t ) и завъртания i ( x, t ) ,
i ( y, t)

*
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Зависимостта на силата на триене от скоростта
на плъзгане е показана на фиг. 7, като в падащия
участък се описва с кубично уравнение [1,7,8,13].

F f  b0  b1vr  b2vr2  b3vr3 ,

(3)

където vr  v0  d [ z ( R2 , t )] е релативната скорост
dt
на плъзгане;
v0 - скоростта на плъзгане на колелото в аксиална
посока;
bo, b1, b2, b3 - положителни константи. За да се
намали изчислителната работа се приема, че има
само триене при плъзгане между колелото и
релсата, т.е. v0 

d
[ z ( R2 , t )] .
dt

3. Числено решение
Използват се следните
численото решение [15]:

Фиг. 5
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параметри

за

R1=0.2 m, R2=0.46 m Е=2,1.1011 Ра; ρ = 7850 кg/m3,
v0=6 m/s , bo=3750 N, b1=325 Ns/m, b2=0 Ns2/m2,
b3=1,75 Ns3/m3.

6
4
v190 [m/s]

F

8

f

2
0
-2
-4
-6
-8
1.28

1.29

1.3

1.31

1.32

1.33
1.34
t [s]

1.35

1.36

1.37

1.38

Фиг.9
8

v0

vr

6
4
v190 [m/s]

Фиг.7
Собствените честоти на системата са
пресметнати с Matlab чрез решение на
хомогенната част на уравнение (1). Стойностите на
собствените честоти в [Hz]са дадени в таблица 1:

2
0
-2
-4
-6
-8
-4

-2

0

2
u190 [m]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№

Matlab
Hz
2900
3020
3330
3580
4160
4480
5450
4160
6900
6910
7290

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

x 10

1.29

1.3

1.31

1.32

1.35

1.36

1.37

u190 [m]

f8,f9
1600

3200

f21

f17

4800

6400

8000

3. Заключение
В работата са изследвани фрикционни
самовъзбуждащи се трептения на плоча (опростен
модел на железопътно колело), моделирана с
МКЕ. Целта е определяне движението на
непрекъсната среда, под действието на
фрикционна сила. Трептенията са възбудени в
следствие на това, че върху колелото е приложена
напречна сила на триене, породена от плъзгането
му спрямо релсата. На база на численото решение
се установи, че фрикционни самовъзбуждащи се
трептения възникват с честоти, приблизително
равни на собствените честоти на механичната
система.
При фрикционни трептения на железопътно
колело, резултатът ще бъде аналогичен, като се
очаква поява на трептения с всички собствени
честоти. Точните им стойности трябва да се
определят от реален модел.

X: 1.361
Y: -0.0002575

1.33
1.34
t [s]

0

f14

Фиг. 11

0

1.28

f4

Frequency

2

-4

f3

0,08

0,00

4

X: 1.317
Y: -0.0002638

0,12

0,04

-4

-2

-4

f1,f2

0,16

Уравнения (1) се решават с помощта на
Matlab-Simulink. На фиг. 8 е представено
преместването на възел 80 (главна координата
u190), където е приложена силата на
триене(фиг.3б ). На фиг. 9 е показана скоростта
на този възел. На фиг. 10 e представена фазовата
му траектория. На фиг. 11 е показан спектрален
анализ на скоростта (v190), където се виждат
широк спектър от честоти, приблизително равни
на собствените честоти на системата(табл.1).
Някои от честотите са с малки амплитуди и
затова не се отличават на фиг.11.
6

8
x 10

0,20

Amplitude

Matlab
Hz
91.8
141
344
1051
1408
1488
1734
2118
2182
2774

6

Фиг.10

Tаблица 1
№

4

1.38

Фиг.8
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Abstract: A model of railway wheel, considered as a plate, subjected on friction induced vibration is

studied in this work using FEM. The model is presented as continuous system and the mass and
elastic properties of a real object are taken into account. The friction forces are nonlinear functions
of the relative velocity during slipping. Non stationary process is considered. The problem is solved
using Ansys and Matlab Simulink.
Keywords: Friction induced vibrations, continuous systems, FEM.
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Резюме:
В работата се изследват фрикционни самовъзбуждащи се трептения на запъната греда, разглеждана като
система с разпределени параметри. Динамичният модел е дискретизиран с помощта на МКЕ. Силите на
триене са зависими от релативната скорост на плъзгане. Изследва се стационарен процес на движение.
Задачата е решена с Matlab в среда Simulink. Численото изследване е потвърдено експериментално.
Ключови думи: Фрикционни трептения,система с разпределени параметри, МКЕ .

1. Увод

2. Динамичен модел

В голям брой механични системи с
фрикционни възбудители на трептения, се
изследват опростени механични модели [1,2,3,6,
12,13 и др.], които не винаги могат да опишат
коректно поведението на една реална механична
система. В част от механичните системи
опростяването на динамичните модели при
изследване на фрикционни самовъзбуждащи се
трептения не е удачно, защото това би довело до
изчезване на някои собствени честоти, а те са
основен критерий при подобно изследване [12].
В това число попадат системите с разпределени
параметри. Като пример за фрикционни
трептения на системи с разпределени параметри
може да се посочи свиренето на колело и релса
на ЖПС в крива [10], свиренето на дискови
спирачки
[5],
свиренето
на
режещите
инструменти на металорежещи машини и др. В
[7,8] са разгледани различни примери на
автотрептящи
системи
с
разпределени
параметри.
Целта на настоящата работа е да се изследват
фрикционните трептения на еластична греда,
представляваща система с разпределени параметри.
При решението на задачата се отчита вътрешното
съпротивление на гредата.

Динамичният модел е показан на фиг. 1(а).
Той се състои от запъната еластична греда 1, към
която е притисната към абсолютно твърда ролка
2. Ролката се върти с постоянна ъглова скорост
ω. В точката на запъването на гредата е въведена
декартова координатна система Oxyz (фиг. 1(б)).
Силата на триене Ff между ролката и гредата е
зависима от релативната скорост на плъзгане v r .
Нормалната реакция N между двете тела на този
етап се приема за постоянна и независеща от
завъртането и депланацията на сечението на
десния край на гредата  yL, t  .

184

1

А,Е,Iz

ω

O

r

L
а)
2
O

N
L

y

б)

Фиг. 1

Ff

x

Използвани означения:
L – дължина на гредата;
Е – модул на еластичност;
Iz – инерционен момент на сечението;
A - площ на сечението на гредата;
ρ – плътност;
ω - ъглова скорост на ролката;
v0   r - периферна скорост на ролката;
r - радиус на ролката;
vr  v0  y L, t  - релативна скорост на плъзгане
между ролката и гредата.
Движението на тялото се описва с частно
диференциално уравнение от четвърти ред [1]:
EI z

 4 yx, t 
 2 y  x, t 


A
0
x 4
t 2

(1)

2. Моделиране с МКЕ
За решението на уравнения (1), (2), (3), (4), (5)
и (6) се използва МКЕ, като тялото се разделя на
n на брой крайни елементи. Елементът i е
показан на фиг. 3 [ 9]. Във всеки възел той има
по две степени на свобода, т.е. движението му се
описва с четири степени на свобода.
(i)

i 

1

y1i 

 2i 

y2i 

l

Фиг. 3
Матриците на масата и еластичността за
показания краен елемент (фиг. 3) са:
 156 22l

2
(e)  22l 4l
M

54 13l

13l 3l


Граничните условия за точката на запъване на
гредата са

54
13l
156

13l 
3l
6


3l 2  Al (e) (7)
3l 2l 2
.
,
K

6 3l
22l  420


 3l l 2
4l 2 


22l
y0, t 
(2)
 0.
x
3l 6 3l 
 156 22l 54 13l 
6
Граничните условия за десния
край на гредата


2 13l 3l 2
2 3l l 2 
са
 mel (e)  3l 2l
 2 EI z
(e)  22l 4l
(8)
M

.
,K

.
,

2
6 3l 6 3l  l 3
 y L, t   54 13l 156 22l  420


(3)
 EI z
 0,
13l 3l 22l 4l 2 
 3l l 2 3l 2l 2 
x 2




 3 yL, t 
(4)
 EI z
 QL, t   F f .
При формирането на глобалните матрици е
x 3
по-удобно да се работи и с глобални координати.
Зависимостта на силата на триене от При прехода към такива трябва да се имат
скоростта на плъзгане между релсата и колелото предвид следните връзки между степените на
е показана на фиг. 2, като в падащия участък се свобода на крайните елементи и глобалните
описва с кубично уравнение [4,6]
степени на свобода:

y0, t   0,

F f  b0  b1vr  b2vr2  b3vr3 ,

(5)

y11  u1 , 11  u 2 , y 21  y12   u 3 ,

където bo, b1, b2, b3 са положителни константи.
За да се намали изчислителната работа се
приема, че е налице само триене при плъзгане
между гредата и диска, т.е. v0  y L, t  .
Ff

i 1

2

n 

(6)

(9)

n 

 1  u 2i ,.....y 2  u 2 n  2 ,  2  u 2 n  2 ,

 M *  u  C*  u   K *  u  F * ,

Фиг. 2
Началните условия са
yx,0
 0.
x

i 

където с
са означени
ui (i  1,...,2n  2)
глобалните степени на свобода. По този начин
уравнения (1) се представят като система от
2n  2 обикновени диференциални уравнения от
втори ред, от които трябва да се извадят двете
гранични условия
от уравнение (2). Така
диференциалното уравнение добива вида

vr

v0

yx,0  0,

 21  12   u 4 ,.....y 2i 1  y1i   u 2i 1

(10)

където с [M*] и [K*] за означени съответно
матриците на масите и еластичностите с
размерност (2n)x(2n);

T
u  u1 , u 2 .....,u 2n  вектор
на
ъгловите
координати;
C *    M *    K *  - матрицата на демпфиране на
185

6
3l
6
3l

3l
l2

3l
2l 2

y L, t  [rad / s]

Rayleigh [9], коефициентите α и β подлежат на
определяне за съответната конструкция;
F  2n1  [0,0,.....,F f ,0]T - матрица на възловите
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сили и моменти с размерност 2n 1 . Уравнения
(3) и (4) се отчитат в тази матрица

2

0

3. Числено решение

-2

Използват се следните
численото решение:
L  0,08 m E  2,1.1011 Pa ,

параметри

за

-4
29.99

29.991

29.992

29.993

29.994

29.995

29.996

29.997

29.998

29.999

30

t[s]

Фиг.5

I z  106 / 12 m 4   7850kg / m 3 , v0  6 m / s ,
A  104 m 2 , b0  5,25 N , b1  0,263 Ns / m , b2  0 ,

f1

b3  8,75.104 Ns 3 / m 3 ,   0 ,   1,49.107 s / rad
Собствените честоти на системата са
пресметнати с Matlab чрез решение на
хомогенната част на уравнение (10) и без
отчитане на вътрешното демпфиране. В табл. 1
са дадени само първите четири стойности.

Таблица 1
Собствени
честоти
1
2
3
4

fi
Hz
1300
8190
23000
45440

Фиг.6
4. Експериментално изследване

Уравнения (10) се решават с помощта на
Matlab-Simulink, като резултатите са показни
графично на фиг.4 и фиг.5 .
На фиг. 4 е представено законът за движение
yL, t  на сечение при x=L. На фиг. 5 е показан
законът за изменение на скоростта y L, t  за
същото сечение. На фиг. 6 е показан спектралния
анализ на численото решение , откъдето може да
се отчете, че трептенията са честота,
приблизително равна на първа собствена честота
на системата.

yL, t , [m]
5

x 10

-4

0

-5
29.99

29.991

29.992

29.993

29.994

29.995

t[s]

Фиг.4

29.996

29.997

29.998

29.999
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За да бъдат проверени числените изследвания
се проведе експеримент. Опитната постановка е
показана на фиг. 7(а) и е реализирана на струг. С
тензопреобразуватели се измерват деформациите
при огъване и опън –натиск фиг. 7(б).
Измерването се осъществява с тензометричен
усилвател Spider 8 HBM (фиг. 7(в)). Схемата на
свързване на тензопреобразувателите , с които се
измерва огъването на гредата е пълен мост.
На фиг. 8 е показан спектрален анализ на
регистрираните огъващи трептения. Честотата, с
*
която трепти гредата (f =1100 Hz) съвпада с
първа собствена честота на опитната постановка.
Честота на трептене при експерименталното
*
изследване (f ) има известна разлика от тази при
численото изследване (f=1300 Hz, табл. 1),
защото
върху
гредата
са
закрепени
тензопреобразуватели и проводници и тяхната
маса оказва известно влияние върху стойностите
на собствените честоти. Еластичността на
опората също променя до известна степен
честота. На фиг.9 е показан спектрален анализ
на регистрираните трептения по оста на гредата.
От фигурата може да се отчете, че изменението
на нормалния натиск е несъществено.
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г)

б)

д)

в)

а)
Фиг.7
Amplitude

Amplitude
0,0192

0,076

f*
0,0144

Amplitude

Amplitude

0,057

0,038

0,019

0,000

0,0096

0,0048

0,0000

0

1300

2600

3900

5200

0

Frequency
Фиг.8

С микрофон тип 4958 (фиг. 7 (г)) и усилвател
Pulse на B&K (фиг. 7 (д)) се измерват
трептенията на въздушната среда. Резултатите от
измерването са дадени на фиг.10.

1300

2600

3900

Frequency
Фиг.9
На фигурата се вижда ясно изразен тонален шум
с честота приблизително равна на огъващите
трептения на гредата, което е основен фактор
предизвикващ звуковите трептения.
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5200

Литература

f*

Frequency
Фиг.10
4. Заключение
В работата се изследваха фрикционни
самовъзбуждащи се трептения на запъната греда.
Механичната система се моделира с помощта на
МКЕ,
като
се
отчита
и вътрешното
съпротивление на гредата. На базата на
диференциалните уравнения на движението са
определени собствените честоти на системата.
От анализа на численото решение се установи, че
системата трепти с честота приблизително равна
на първата собствена честота на системата.
Численото
изследване
е
потвърдено
експериментално.
Наблюдава
се
добро
съвпадение на резултатите. Честотата на
трептене на въздушната среда, съвпада с
честотата на трептене на гредата.
Необходимо е да се отбележи, че подобни
системи могат да трептят с някоя от другите или
всички собствени честоти едновременно, което
зависи от конструктивните им особености [12].
Това налага индивидуално изследване за всяка
система.
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FRICTION INDUCED VIBRATIONS OF A FIXED BEAM
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Abstract: In the present work friction induced vibrations are studied of a fixed support beam considered as a
continuous system. The dynamic model is made using FEM, as the internal damping is taken into account
(Rayleigh damping). The friction force, applied on the beam is nonlinear function of the relative velocity of slipping
and its modeled as a cubic function in its drop-down section. Stationary process of motion is considered in the
study. The problem is solved using Matlab Slimulink. The numerical solution is confirmed by experiment.
Keywords: Self-excited vibration, continuous system, FEM.
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ВЛИЯНИЕ НА СИЛИТЕ ПРИЛОЖЕНИ В СВОБОДНИЯТ КРАЙ НА КОНЗОЛНА ГРЕДА
ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕ Й ЧЕСТОТИ
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Резюме:
В работата е представено аналитично и числено изследване на влиянието на приложените сили в свободният край на конзолна греда върху собствените ѝ честоти. Представени са четири основни варианта на приложени сили към изследваната греда. Определени са аналитичните зависимости за определяне на собствените
честоти при различните гранични условия. Числено са определени честотите на една греда при различните варианти на гранични условия в среда на Matlab. Направен е анализ на резултатите от аналитичните и числените
изследвания. Въз основа на получените резултати са направени съответни изводи.
Ключови думи: конзолна греда, собствени честоти, аксиално натоварване, гранични условия

INFLUENCE OF THE FORCES APPLIED IN THE FREE END OF CANTILEVER BEAM ON ITS
NATURAL FREQUENCIES
KRASIMIR NEDELCHEV
Faculty of transport, Technical university of Sofia, Sofia, Bulgaria
krasined@tu-sofia.bg

Abstract:
This paper presents analytical and numerical investigation of the influence of the applied forces in the free end of
the cantilever beam on the natural frequencies. Four main variants of the boundary conditions applied to the investigated
beam were presented. The analytical dependency for measuring of the natural frequencies at different boundary conditions was defined. Numerical was determined the frequencies of one beam at different variants of boundary conditions in
Matlab. The results from analytical and numerical investigations with different boundary conditions were analyzed. The
conclusions were mode on the basis of the obtained results.
Keywords: cantilever beam, natural frequency, force, axial load, longitudinal preload

граничните условия. От граничните условия основно влияние оказва закрепването на механичният елемент, но има и случаи, в които голямо
влияние оказва и приложената върху механичният елемент сила. Например, силата на опъване
на струна, колкото е по–голяма тази сила толкова е по–голяма собствената и честота [1].
Конзолните греди са често срещан конструктивен елемент при машините и съображенията
използвани в практиката. В зависимост от своето предназначение те са натоварени с определени статични и динамични сили.

1. Въведение
Поведението на всички механичните елементи (конзолните греди и др.) и системи се характеризира със собствените им честоти, когато
върху тях действат динамични сили. Върху собствените честоти влияят: размерите и формата
на елементите [1,2]; закрепването им [1,2]; приложените върху тях сили [3,4,5,7,9]; връзките
между отделните елементи (при мех. системи) и
др. При механичен елемент с определена форма
и размери собствените честоти се определят от
189

Целта на настоящата работа е да се изследва влиянието на приложените сили в свободният край на конзолна греда върху собствените ѝ
честоти.

греди вариант A) и В) имат вида (1) [1, 2], а конзолни греди вариант C) и D) вида (2) [3].
EI z

2. Определяне на собствените честоти на конзолна
греда при различни варианти на натоварване.

EI z

2.1. Варианти на натоварване на конзолна
греда
Разглежда се равнинен модел на хоризонтална
греда натоварена в свободният си край с постоянни по големина сили. Изследват се четири варианта на граничните условия на конзолната греда:
-

без сили действащи в свободният край на
гредата, вариант А);

-

със вертикална сила приложена в свободният край на гредата, вариант В);

-

с хоризонтална/аксиална сила приложена в
свободният край на гредата, вариант С);

A)

∂ 4 y ( x, t )
∂ 2 y ( x, t )
∂ 2 y ( x, t )
+
+
ρ
=0
P
A
∂x 4
∂x 2
∂t 2

След заместване и преобразуване получаваме
диференциалните уравнения (4) [1] и (5) [5], от
които определяме собствените честоти на елемента при зададените гранични условия.
X IV − ω 4 X = 0 ,

Aρ
EI z

ω 4 = p2

X IV + a 2 X II − ω 4 X = 0 ,

E, I, ρ - constant

a2 =

y(x,t)

P
EI z

X = C1 cos(ωx) + C2 sin(ωx)

х

L

+ C3 cosh(ωx) + C4 sinh(ωx)
±P1

B)

(4)

+ C3 cosh(r2 x) + C4 sinh(r2 x)

L
C)

yp
L
P2x

(7)

където r1 и r2 са корени на характеристичното
уравнение на уравнение (5). Те имат вида

±P2

±P1

(6)

Решението на уравнение (5) има вида:
X = C1 cos(r1x) + C2 sin(r1 x)

D)

(5)

Решението на уравнение (4) има вида:

т.B
x

(2)

(3)

y ( x, t ) = X ( x).T (t )

y
т.А

(1)

където Е е модул на деформация/Юнг, Pa;
Iz – инерционен момент на колело, m4;
A – напречно сечение на гредата, m2;
ρ – плътност на материала, kg/m3;
Решенията на (1) и (2) имат вида:

със вертикална и хоризонтална сили приложени в свободният край на гредата, вариант D).

-

∂ 4 y ( x, t )
∂ 2 y ( x, t )
+
A
ρ
=0
∂x 4
∂t 2

r1 =

P2

a2
a4
+
+ω4 ,
2
4

±P2

r2 = −
L

a2
a4
+
+ ω4 .
2
4

(8)

(9)

Гранични условия за левия край на изследваните варианти на натоварване на конзолната
греда:

Фиг.1. Изследвани варианти на натоварване
на конзолна греда.

1)
2)

2.2. Аналитично изследване
При аналитичното изследване гредата се представя като система с разпределени параметри.
Диференциалните уравнение на напречните
трептения на представените на фиг. 1 конзолни

x = 0, X (0) = 0, ( y = 0 ) ;
x = 0, X ′(0) = 0, (α = 0 ) ;

Гранични условия за десния край на изследваните варианти на натоварване на конзолната
греда:
Вариант А)
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3)
4)

= 2.1e11 Pa; ρ = 7850 kg/m3; A = b.h = 0.00004 m2;
Iz=b.h3/12 = 0,02.0,0023/12 = 1,333е11 m4.

x = L, X ′′( L) = 0, (M ог = 0 ) ;
x = L, X ′′′( L) = 0, (Q = 0) ;

2.3. Числено изследване

Вариант В)
5)
6)

x = L, X ′′( L) = 0, (M ог = 0 ) ;
x = L, EIX ′′′( L ) = P1 , (Q = P1 ) ;
Вариант С)

7)

x = L, X ′′( L) = 0, (M ог = 0 ) ;

P


8) x = L, EIX ′′′( L) = P2 X ′( L),  Q = 2 X ′( L) 
EI


Вариант D)

9)

x = L, X ′′( L) = 0, (M ог = 0 ) ;

10) x = L, EIX ′′′( L) = P1 + P2 X ′( L),  Q = P1 + P2 X ′( L)) 


EI



Честотното уравнение за вариант A) и В) има
вида:
cosh(ωL) cos(ωL) + 1 = 0

(10)

[ M *]{u&&} + [ K *]{u} = 0

Честотното уравнение за вариант C) и D) има
вида:
2ω 4 + (2ω 4 + a 4 ) cosh(r1L) cos(r2 L)
− ω 2 a 2 sinh(r1L) sin(r2 L) = 0

1
z
(Lωn )2 EI
, Hz
2π
L4 Aρ

(13)

където [K*] = [K*G] е глобална матрица на еластичността на конзолна греда, върху която няма
приложена аксиална сила в свободния ѝ край;
[K*] = [K*G + P.K*P] – глобална матрица на еластичността на конзолна греда, върху която има приложена аксиална сила в свободния ѝ край;
{u} = [y2, θ2, y3, θ3, …, yi, θi, …, yk, θk,]T – вектор на
обобщените премествания във възлите, има размерност (2N)x1 за изследваният обект, където k =
N+1 е общия брой на преместванията на възлите.
Матриците на масите и на еластичността на отделните крайни елементи имат вида [6,11]:

(11)

Собствените честоти на конзолната греда за
вариант A) и В) се получават от израза
pn =

Численото изследване се реализира по метода
на крайните елементи (МКЕ), [6,11]. При този метод гредата се разделя на N на брой крайни елемента (фиг.2), като всеки от елементите се състои
от по два възела, всеки от които има по две степени на свобода – преместване yi ( x, t ) и завъртане
около напречната ос на елемента θi ( x, t ) . Всеки
елемент се характеризира с матрица на масата (14)
и матрица на еластичността (15) или (16). В зависимост от формата на моделираният елемент и
приложените върху него гранични условия отделните матрици на елементите се обединяват по
строго определен начин [6,11] в глобална матрица
на масата [M*] и на еластичността [K*]. Глобалните матрици на масите и на еластичността за изследваният обект са с размерността (2N)x(2N).
Диференциалното уравнение описващо движението на конзолната греда има вида:

(12)

където n=1, 2, 3, 4, …. е цяло число определящо
поредният номер на собствената честота на изследвания елемент. За тези варианти на гранични
условия след решаване на честотното уравнение
(10) за Lωn се получават следните стойности:
Lω1 = 1.8751 ; Lω2 = 4.69409 ; Lω3 = 7.85398 ;
Lω4 = 10.99557 ;
Lω5 = 14.137167
и/или
(2n − 1)π (за n ≥ 3).
Lωn =
2

22l
 156
 22l
4l 2
Aρl 
Me =
13l
420  54

2
 − 13l − 3l

Собствените честоти на конзолната греда за
вариант C) и D) се получават от израза
1
(ωn )2 EI z , Hz
(13)
pn =
2π
Aρ
където ωn се получава чрез числено решение на
честотното уравнение (11) при конкретни стойност на параметрите на гредата и аксиалната
сила. Например, за греда със следните размери и
параметри: L=0.165 m; b=0.02 m; h = 0.002 m; E

− 13l 
13l − 3l 2 
156 − 22l 

− 22l 4l 2 

(14)

3l
− 6 3l 
6
 3l 2l 2 − 3l l 2 
2 EI

K Ge = 3 z 
6 − 3l 
l − 6 − 3l


l 2 − 3l 2l 2 
 3l

(15)

0.5l
 6
2 2

0.5l
l
1
e
3
KP = 
5l  − 6 − 0.5l
1
0.5l − l 2
6
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−6
− 0.5l
6
− 0.5l

0.5l 
1 
− l2
6
…..(16)
− 0.5l 

2 2
l 
3 

където с l = Le е означена дължината на елемента.
n1

n2

ni

yi

nk

Le=L/N

NN

ni+1

Фиг. 2
2.4. Резултати от числено изследване

Числените изследвания са реализирани с програма направена в среда на Matlab®.
При численото изследване от гледна точка на
минимизиране на грешката при изчисляване е необходимо броят на елементите, на които е разделена гредата, да е най-малко два пъти по-голям от
броя на честотите, които искаме да получим. В
настоящата работа гредата е разделена на десет
елемента, тъй като изследваме изменението на
първите четири честоти на греда. Изследваната
греда е със следните параметри:
E = 2,1e11, Pa; ρ=7850 kg/m3;
h=0,002 m; b = 0,02 m; A = b.h m; L*=0,165 m;
L = [15e-3:1e-3:L*] – дължина на гредата, m;
P/Pkr = [-0,95:0,1:0, 0:0,05:1] – относителна
аксиална сила действаща върху гредата, -.
При изследването последователно с задават
различни стойности на L и P/Pkr съгласно посочените по-горе стойности, и се изчисляват собствените честоти на гредата. От получените резултати
се изследва изменението на първите четири собствени честоти.
Критичната сила на загуба на устойчивост на
греда с определена дължина се пресмята по
формулата
Pkr =

π 2 EI
4L2

f kP (i, j ) − f k 0 ( j )
.100,
fk 0 ( j)

(18)

където ∆f k (i, j ) е относителното изменение на
честотата на гредата при i–тата стойност на P/Pkr и j–
тата
стойност на L, %;
f k 0 ( j ) - собствена честота за j–тата стойност на
дължината L на гредата, при Р=0 N, Hz;
f kP (i, j ) - собствена честота на гредата при i–тата
стойност на P/Pkr и j–тата стойност на L, %;
k = 1÷4 – пореден номер на собствената честота на
гредата (например: f k 0 ( j ) → f10 ( j ) , при k=1).
Резултатите от изследването са представени
на фиг. 3÷10. На фиг. 3, 5, 7 и 9 са показани
графиките на изменението на: f1 = f ( L, P / Pkr ) ,
и
f 2 = f ( L, P / Pkr ) ,
f 3 = f ( L, P / Pkr )
f 4 = f ( L, P / Pkr ) , а на фиг. 4, 6, 8 и 10 са показани
графиките
на
изменението
на:
∆f1 = f ( L, P / Pkr ) , ∆f 2 = f ( L, P / Pkr ) ,
∆f 3 = f ( L, P / Pkr ) и ∆f 4 = f ( L, P / Pkr ) .

yi+1
θi+1

Ni

θi
ni

nk-1

…..
L Ni

N2

N1

…..

∆f k (i, j ) =

Фиг. 3

(17)

От (17) при зададена дължина на гредата L и
относителна аксиална сила P/Pkr се пресмята аксиална сила Р, която е приложена в свободния край
на гредата. Допълнително се изчислява и относителното изменение на честотата на греда със зададена дължина при изменение на аксиалната сила
приложена върху нея. Изчислява се по формулата

Фиг. 4
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Фиг. 5

Фиг. 9

Фиг. 6
Фиг. 10
Забележка: на фигурите относителната аксиалната
сила приложена в свободният край на гредата е с
положителен знак, а тази на опън с отрицателен
знак.
2.5. Аналитична зависимост за определяне
на първата собствена честота на конзолна греда натоварена с аксиална сила

От аналитичните зависимости представени в
т.2.2 не може да се изведе обобщена зависимост за
определяне на собствените честоти на конзолна
греда натоварена с аксиална сила. Затова се използва диференциалното уравнение описващо движението на конзолната греда по МКЕ. След като са
известни матриците на масите и еластичностите на
диференциалното уравнение (13) съгласно [2] можем да определим собствената честота на системата по зависимостта (14).

Фиг. 7

det − [ M * ]ω12 + [ K G* + PK P* ] = 0

(14)

От (14) получаваме честотното уравнение на
системата, което решаваме спрямо ω1=2πfP и получаваме зависимостта за определяне на първата
собствена честота на конзолна греда натоварена с
аксиална сила:

Фиг. 8
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fP =

1
2π

(a1 E 2 I 2 + a 2 E 2 I 2 L2 P + a3 L4 P 2 ) 0.5 + a4 L2 P + a5 EI
L4 Aρ

(15)

където коефициентите ai имат следните стойности:
a1=359424, -;
a2=-32371.2, m-2.N-1;
a3=822.24, Pa.N-2;
a4=31.8, Pa. m2.N-2;
a5=-612, -.

5. Влиянието на аксиалните/хоризонталните сили
на опън/натиск върху следващите (f2, f3, f4 и
т.н.) собствените честоти на разглежданата конзолно закрепена греда могат да се пренебрегнат
за целия изследван интервал на P/Pkr.
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Abstract:
The paper presents the analysis on dynamic characteristics of four axle rail way vehicle with two-stage leaf
springs under influence of the road’s unevenness. A mathematical model, which describes the vertical vibration, taking
into account the presence of dampers and springs in the suspension is develop to facilitate the analysis. The
characteristics of the dampers are taken as non-linear. That fact allows considering their impact on the emerging
vibration in car body and bogies. The developed mathematical model was experimented in MATLAB environment to
simulate locomotive of 44 series. As a result, the vibration in the mass center of the car body and over primary
suspension is obtained. The model can be used for simulation of ride quality and amplitude to frequency characteristic of
the railway vehicle.
Keywords: railway dynamics, suspension system, dampers

railway, the arisen vibration in the vehicle can be
determined. The non-linear characteristics of dampers
are taken in account [3] during the analysis.
In order to achieve the defined goal, the following
problems were solved during the research:
- determination on the basic analytic relationships,
necessary for accomplishing the research;
- creation of mathematical model and conducting a
numerical experiment for real railway vehicle.

1. Introduction
The parameters for the process of interaction
between railway track and railway vehicle are
determined by the track’s unevenness and on the other
hand by the railway vehicle’s mechanical parameters.
The road unevenness conducted to the mechanical
system depends not only on road geometric
imperfections, but also on the vehicle changed
parameters like: elasticity, dissipation and mass. The
characteristics of road disturbance are complicated by
the force of pseudo-sliding in the wheel-rail contact –
additional disturbance component. The effect of
analyzed interaction vehicle-railway, on defined points
of construction, is determined by: values of the
parameters like railway vehicle oscillations, system’s
elements movement, dynamic forces, dissipative
forces, noise and others [1, 2]. On this basis, an
appropriate assessment of ride comfort, road safety
and reliability of the vehicle’s design is conducted.
The goal that was set in the study is a more precise
characterization of the dynamic and strength condition
of the railway vehicle caused by its interaction with
the road. So defined unevenness caused by the

2. Modeling the vibration in a railway vehicle
Studding the behavior of four axle railway vehicle,
under influence of road unevenness, is carried out
based on the mathematical model of the vehicle
oscillations in vertical longitudinal plane of the travel
direction. The model is worked out based on the
Lagrange equations of the second kind. The schematic
of a railway vehicle with symmetric construction and
hydraulic dampers, situated in parallel to the
suspension elements is presented on fig. 1. Proposed
scheme is one the most popular one in the railway
studies. That is why, it is also applicable for another
type of construction of railway vehicles.
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Fig. 1 - Railway vehicle vibration model

A positive orthogonal coordinate system XYZ is
adopted, with beginning at point O, determined by the
interception of the vertical symmetrical longitudinal
XZ and transverse YZ, with the horizontal plain XY.
The last plain is defined by the connection points of
car body and the secondary suspension. The X-axis is
oriented to the vehicle’s motion direction. The
generalized coordinates, which determine the vehicle
vibration in vertical plain XZ are z , z1 , z2 - are
respectively move of the mass center of car body, and
mass centers on primary suspensions of bogies in
vertical direction Z; ϕ , ϕ1 , ϕ2 – are respectively the
rotations of the car body and bogies’ frames over Y
axis, and the parallel to its axis, which are passing
through the mass centers in the primary suspension
part of the bogies.
Vibrations, originating in the car body are result
from the unevenness’s in the rail track and amplitude
to frequency response (AFR) of railway vehicle. AFR
is determined by the mass parameters, forces, inertial
and geometrical characteristics of the vehicle. When
regular control is required on these elements, it is
particularly difficult to analyze the current condition of
a system, which creates dissipative forces – by the
dampers. This fact is the reason to look for
possibilities to affect the influence of damper’s
characteristics on the arisen vibration in the car body,
within a constant unevenness on railway [3].
Based on the identified generalized coordinates, it
was determined: kinetic energy for the system T,
potential energy and distraction function Ф . In order
to realize convenience for the analysis, are defined the
following new generalized coordinates with the
following notations:

q1 = z; q2 = ( z1 + z2 ) 2; q3 = ( z1 + z2 ) 2;
q4 = ϕ ; q5 = ϕ1; q6 = ϕ1;
The kinetic energy is formed by the reciprocating
move and rotating movement for the elements of the
railway vehicle.

1
mq&12 + 2.mτ q&22 + 2.mτ q&32 + J *q&42 + Jτ q&52 + Jτ q&62 ) (1)
(
2
where J * = J t mt H 2 + 16 J k H 2 / D 2 is a constant
quantity – scaled inertia torque; m – car body mass;
mt – primary suspension bogie part mass; J – inertia
T=

torque of the car body over axis Y; J t – inertia torque
of the bogie over axis Y; J k – inertia torque of wheel
set; H – length between mass center of bogie to plain
XOY; D – wheel diameter.
The function of potential energy П is determined
for linear suspension elements. In case of small
unevenness, as it is available in the non-linear
dampers, the coefficient of damper elasticity is
determined by the derivate of its force characteristics
in the point of their static sag. Based on the provided
clarifications, the function for potential energy is
provided by the notation:
2
2
 2

П =  ∑ c∆ i2 + ∑∑ c1∆ij2  2 − mghq42 / 2 (2)
i =1 j =1
 i =1

where i – the number of the bogie;
j – the number of the wheel set; c, c1 – elasticity

coefficient of dampers for the secondary (SS) and
primary suspension (PS) ; ∆ i ( q1 , q2 ,..., q6 ) – dampers
in the secondary suspension;

∆1 = q1 − q2 − q3 − Lq4 ; ∆ 2 = q1 − q2 + q3 + Lq4 ;
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∆ ij ( q1 , q2 ,..., q6 ) –

dampers

in

the

60

primary

suspension;

50

∆11 = q2 + q3 − lq5 − η1; ∆12 = q2 + q3 + lq5 − η2 ;

40

∆ 21 = q2 − q3 − lq6 − η3 ; ∆ 22 = q2 − q3 + lq6 − η4 ,
where 2L – length of the car body; 2l – length of the
bogie; h – length between the mass center to the plain
XOY. η1 , η2 , η3 and η4 are the unevenness in the

30
20

10

four wheel sets by the site railway. They have a
kinematic characteristic and are due to variable
elasticity coefficient of the railway. Based on the
experimental research, it is proposed [4], the source of
the railway unevenness’s to be four cosine
components. Each of them will have a wave length:
l1 = 30m, l2 = 19m, l3 = 7 m, l4 = 3m and takes part
with
a
different
weight
coefficient:

0
0

0.05

0.1

V,m/s

0.15

By the determined notations for kinematic (1),
potential (2) and dissipative (4) and by applying the
equation of Lagrangian from second order, it can be
obtained the following system of differential equations
from second order:

mq&&1 + ∂Ф ∂q&1 + 2cq1 − 2cq2 = 0
2mt q&&2 + ∂Ф ∂q&2 − 2cq1 + ( 2c + 4c1 ) q2 = c1 (η1 + η 2 + η3 + η4 )

(3)

2mt q&&3 + ∂Ф ∂q&3 + ( 2c + 4c1 ) q3 + 2cLq4 = c1 (η1 + η2 − η3 − η4 )

The resistive force of hydraulic dampers Ps in
the common case has a non-linear function of the
speed of the piston in respect to its cylinder.
m
∆& (q& , q& ,..., q& ) : F = − β ∆& sign ( ∆& ) , where β

J * q&&4 + ∂Ф ∂q&4 + 2cLq3 + ( 2cL2 − mgh ) q4 = 0

is a coefficient of hydraulic resistance, m - is an
exponent, obtained by the approximation of the
resistive force. For a particular vehicle, the dissipative
function Ф is as follows:

3. Numerical experiment with the developed
mathematical model

1

2

6

 2
Ф =  ∑ β ∆& i
 i =1
2

J t q&&5 + ∂Ф ∂q&5 + 2c1l 2 q5 = −c1l (η1 − η2 )
J t q&&6 + ∂Ф ∂q&6 + 2c1l 2 q6 = −c1l (η3 − η4 )

s

m +1

2

∑∑ β ∆&
i =1 j =1

The developed mathematical model is applied for
electrical locomotive of series 44 with the following
technical parameters.: J = 2.15*105 kg .m 2 – inertia
torque for the car body in respect to axis Y;
Jt = 9.8*103 kg.m2 – inertia torque for the bogie in

sign ( ∆& i ) +

m +1
ij


sign ( ∆& ij )  ,


0.2

Fig. 2 - Damper characteristic

k1 = 0.6, k2 = 0.25, k3 = 0.1, k4 = 0.05 .

η ( t ) = η0 (k1 cos 2π tv / l1 + k2 cos 2π tv / l2 +
k3 cos 2π tv / l3 + k4 cos 2π tv / l4 )

m=1
m=0.67
m=1.5

F,kN

(4)

respect to axis Y; Jk = 350kg.m2 – inertia torque for

where β – is a coefficient of hydraulic resistance for

the wheel set in respect to axis Y; m = 4.416*104 kg –

dampers in the secondary suspension; β1 – is a
coefficient of hydraulic resistance of the primary
suspension. The values β and β1 are determined by
the control points of the nominal damper’s
& m , where
characteristic by the notation: β = Fk ∆
k

car body mass; mt = 1.349 *104 kg

– primary

suspension mass; c = 1.7648MN / m – stiffness of
secondary
suspension
on
one
bogie;
c = 1.7648MN / m – stiffness of primary suspension
for one wheel set; The geometrical dimensions are
provided on fig. 1: 2 L = 7, 65m ; 2l = 2,95m ;
H = 0,55m ; h = 1, 0m ; D = 1, 25m .
The numerical results are obtained with software
product MATLAB, implementing the Runge-Kutta
method of 4th -5th order. On fig. 3 and fig. 4, the
vibration in the car body mass center, for a locomotive
with speed 30m/s and unevenness according to (3),
with amplitude η0 = 0.01m are presented. The
unevenness starts to act after the fifth second as soft
damper on fig. 3 (m = 0.67) and linear damper on fig.
4 (m = 1).

Fk is the power of the damper, determined for a
& . According to the consolidated
particular speed ∆
k

plant notations for dampers, the speed is notated as
∆& k = 0.1m / s (фиг. 2). To be able to compare the
results from the numerical experiment, in case of
different type of dampers’ characteristics – linear
(m=1), soft characteristic (m<1) and hard
& = 0.1m / s
characteristic (m>1) during speed of ∆
k
they need to have one and the same value for the
coefficient of hydraulic resistance β (фиг. 2).
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amplitudes of the vibration for the both points – car
body are smaller when the system is equipped with
soft dampers. The reduction for the mass is around
25%, and for the point over the primary suspension it
is 12%.
The developed mathematical model enables the
receiving of amplitude-to-frequency response of the
railway vehicle. In order to obtain it, the kinematic
unevenness caused by the railway is simulated as
sinusoidal signal with different frequency. For each
value of unevenness the obtained vibration in different
points in the vehicle are analyzed. The amplitude-tofrequency response is shown on Fig.7.
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Fig. 3 - Vibration on the car body mass center of
locomotive with soft damper
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Fig. 4 - Vibration on the car body mass center of
locomotive with linear damper
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The vibration over the primary suspension of the
locomotive is provided on fig. 5 and fig. 6, in the same
way as in the previous two pictures. In this point the
vibration are formed by the jumping and galloping of
the locomotive’s car body.
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Fig. 5 - Vibration on the primary suspension with soft
damper
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4. Conclusion
The developed mathematical model for the vertical
vibration of railway vehicle with non-linear
characteristic of hydraulic dampers allows: to perform
numerical analysis of the behavior of the vehicle under
various driving conditions;
- to determine important parameters, that
characterize the movement, like ride quality factor and
ride comfort;
- to determine the amplitude to frequency response
of the railway vehicle and many more
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Abstract:
The paper examines the possibility for railway vehicle’s suspension system condition diagnostic, based on
indirect indicators. The basic international standards for assessment on the arising in vehicle vibrations have been
reviewed. For analysis purposes a mathematical model representing the vibrations in vertical direction is developed.
Based on it and analyzed standards, the arising vibrations as a result of alternating characteristics of damping elements
various speed is assessed. As a result of conducted analysis, the possibility for applying the ride quality factor as key
indicator for suspension system assessment on a pattern railway, or assessment on the railway by a pattern vehicle.
Keywords: rail way, boogie, ride quality, suspension system, dampers, ride quality, crest factor, transient
vibrations, vibration doze value.

1. Introduction

2. Review on the ride quality factor and comfort
assessment methods

Deteriorating condition of the suspension system of
railway vehicles leads to additional vibrations in the it.
They lead to weariness in the crew and passengers of
the vehicle. This is undesired effect, which shall be
analyzed; the vibrations root-cause shall be identified;
and the respective fault element to be fixed or replaced.
Periodic inspection and examination of suspension
system condition is a process associated with a
relatively long period of time, within it the vehicle is
out of service. This fact reduces the vehicle
exploitation efficiency. That is why, a continuous
monitoring on railway suspension system should be
applied during exploitation. This condition assessment
is based on the parameters that determine the ride
comfort level, monitored during traveling – based on
ride quality factor and vehicle comfort. Subject of
particular interest during ride quality assessment are
the vibrations in vertical direction Z.
In his research Salmoni [7] provides results of his
analysis on vibrations carried in different type of
transport vehicles. He found that the dominant role in
the passenger’s tiredness accumulation is contributed
by vibration in the vertical direction along the axis Z.
This phenomenon has been also confirmed by other
researchers [2].

The impact of vibration on the human body is one
aspect of the vehicles' physical environment, which
leads to discomfort and tiredness among passengers
and crew [2]. In order to estimate these negative
factors, a suitable parameter is identified - ride quality
factor in the transport vehicle. Its interpretation is
expressed as the ability of the vehicle suspension
system to limit vibration under pre-defined level during
motion. The vehicle comfort level depends on the
amplitude of the vibration, its frequency of oscillation
and other factors such as noise, air humidity,
temperature and etc. The vehicle comfort level
assessment is based on two basic approaches assessment of cumulative tiredness and comfort index
[2]. It can be concluded that the evaluation of vehicle
vibration, environmental evaluation and appraisal of
the seating mechanical characteristics. The object of
this study is to analyze the existing methods for
determining indicated criteria and their application in
operational conditions. The first known experiments on
the ride quality evaluation are conducted by Sperling
and Betzhold in 1941 [4,5]. According Sperling
methodology, the index of ride quality is determined
by a dimensionless parameter representing time
necessary to accumulate tiredness in the passenger
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during the trip.
The elementary ride quality indicator is given by
the following expression:

WPSP

b3
10
= 0,896
F( f )
f

N

aw = ∑wi .ai

where ai is the amplitude of the i-th frequency
band acceleration;
wi is the weighting factor for i-th component.
The expression (3) can be used if the crest factor (4)
does not exceed a predetermined value (standard
recommended value of 9). Otherwise, the standard
provides additional evaluation by the maximum
transitional vibration value (MTVV) or evaluation by
vibration dose value (VDV).
MTVV takes in account the accidental transient
vibration with high amplitude and is given by the
maximum value of the weighted effective acceleration
calculated for a short period of time:

(1)

The function F(f) represents the unequal human
body response to oscillations with equal amplitude of
the vibration, but with different frequency.
The integrated Spreling ride quality index is defined
as the mathematical expectation of the elementary
indicators defined by the formula:
10
WZ = 10 M (WPSP
)

(2)

The progress in modern technologies and
requirements to transport vehicles impose definition of
strict criteria for assessment. There are a significant
number of methods for ride quality and comfort
evaluation, but the most widely used methods have
been defined by the ISO 2631 [3] and BS 6841 [6].
The essence of the method specified by the
standard ISO2631 is a comprehensive assessment of
the vibration. It is based on the root square mean of
accumulated acceleration, translated by weighting
physiological filters:

1

 1 t0
 2
2
(6)
aw (t0 ) =  ∫ [ aw (t )] .dt 
τ
 t0 −τ

where aw (t ) is the instantaneous frequency
weighted acceleration;
τ - is the integration period;
t0 - moment for evaluation of aw (t )

(3)

acceleration
(reciprocating or rotary); Т – is the time for the
measurement.
The standard ISO2631-1 places to user’s disposal
the necessary weighting filters, according the place the
vibration measurement is carried at – seat, floor or
back of the seat.
In contrast to the Sperling method, the one provided
by ISO2631 takes into account isolated peak values in
the vibration amplitudes. They are forming the so
called "crest factor", that characterizes the deviation
level of the measured signal from the sinusoidal
waveform.

CF =

max(aw )
aw r .m.s

.

MTVV is the maximum value of aw (t ) within the
measurement period τ
MTVV = max(aw (t0 ))
(7)
Equation (7) has the following discrete form:

1
2

1 T

aw =  ∫aw2 ( t ) .dt 
T 0

aw (t )
where
is
weighted

(5)

i =0

 1 n0 + r

MTVV = max 
(aw (n))2 
(8)
∑
 τ n = n0



where aw (n) is the current sample weighted
acceleration value, and N is the total number of
samples within the measurement period. The standard
ISO2631 recommends the period for integration to be
around 1-2 seconds. The method of vibration dose
value(VDV) is using fourth-power of weighted
acceleration amplitude. This fact enables the possibility
to have a more sensitive approach than the method,
which uses the effective value in terms of transitional
acceleration of relatively high amplitude.

(4)

VDV =

where aw is the instantaneous value of the
acceleration;
aw r .m.s is the root square mean value of the
acceleration evaluated for the measurement period.
After the signal is quantized in temporal domain, it
is transferred in frequency domain. The resulting
frequency specter of measured acceleration is
multiplied by the weighting filters, provided by the
standard.

4

1
fs

N −1

∑a

w

( n) 4

(9)

n =0

where aw (n) is the current sample of frequency
weighted acceleration;
f s is the sampling frequency; N is the total number
of samples within the measurement period.
A simplified algorithm for vibration assessment
according to international standard ISO 2631 is shown
on Fig. 1.
The British standard BS 6841, is pretty close to ISO
2631. The main differences between both standards are
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The results obtained by using the Sperling
method show some quantitative differences but the
qualitative results are similar.
Based on the conducted experiments and analysis,
it is recommended to make the assessment by using the
standard ISO 2631.

the following:
both standards are using different types of
weighting filters;
BS 6841 – uses threshold of VDV for health
assessment, ISO 2631 uses two “health guidance
zones” as criteria for health risk assessment
BS 6841 uses combined axes for assessments,
ISO 2631 uses “worst axis” for assessments, with
option to use combined axes;
Crest factor of 6 used as threshold for
unreliability of r.m.s in BS 6841, at ISO2631 the
threshold is up to 9.

Fig. 2 – ISO 2631 ride quality as function of damping
coefficient at 30 m/s

Fig. 1 - ISO2631 simplified algorithm for processing and
assessment of vibrations

Fig. 3 – BS 6841 ride quality as function of damping
coefficient at 30 m/s

The identified difference is insignificant and the
basic approach provided by (1) is commonly used by
the both methods.
3. Experiment results and analysis
The ride quality assessment is done in MATLAB
environment. According to already discussed methods,
mathematical models are implemented for each of
them - ISO 2631, BS6841, Sperling index. On Fig. 2,
Fig. 3 and Fig. 4 the obtained results by are shown.
Based on the obtained results, the following
conclusions can be confirmed:
Characteristics obtained using both standards
ISO 2631 (Fig. 2) and BS 6841 (Fig. 3) are similar;
During analysis on the ride comfort, it is
determined it has best value with the damping
coefficient value of 0.67. This facts is confirmed by the
amplitude to frequency response characteristics in [1].

Fig. 4 – Index of comfort by Sperling as function of damping
coefficient at 30 m/s

201

Fig. 5 – ISO 2631 ride quality as function of damping coefficient at 30 m/s

with non-linear characteristic of dissipative elements.,
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4. Conclusion
The use of methods for assessing the ride quality of
railway transport systems provide the information
necessary to assess the condition of the suspension
system in the vehicle. confirm the possibility to assess
the railway vehicle suspension system condition based
on the damping coefficient - Fig. 5. The results clearly
Based on these facts the possibility to provide a vehicle
condition assessment based on indirect indicators is
confirmed. Applying the proposed method of
diagnostic by use of indirect parameters, the
requirement for continuous diagnostic during
exploitation without interrupting the normal service
function of the vehicle is satisfied.
Presented methods are enabling also the possibility
for assessment on the railway track. By use of pattern
railway vehicle (most likely locomotive) in a good
technical condition and known amplitude to frequency
response to the way, it is possible based on the ride
comfort level, to determine the current condition of the
railway track. The provided algorithm on Fig. 1 and
developed real-time system [8] are enabling the
development of mobile diagnostic microcontroller
system for vibration assessment during normal service
of the vehicle.
References
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Анотация:
Разгледан е процеса на формиране на остатъчни напрежения в метална отливка. Направен е кратък обзор на софтуера за симулиране на остатъчни напрежения и са описани основните проблеми свързани с
симулирането им в стоманени отливки.
Abstract:
The formation of residual stress in steel casting phenomena is discussed. A review of commercially available
software for residual stress simulation is made. The most common problems in simulation of residual stress are
discussed.
Ключови думи: отливка, леене, остатъчни напрежения, МКE, CAD.
Keywords: mold, casting, residual stress, FEM, CAD.

2. Причини за образуване на остатъчните
напрежения

1. Въведение
С развитието на съвременната промишленост
се налага производството на нови, все по-сложни
по форма компоненти. Това важи с голяма сила в
авиационната и транспортната промишленост. Основен метод за производството на детайли със
сложна форма е леенето. Процесът на леене е изключително сложен. Основен фактор за получаването на успешни отливки е определянето на местоположението, формата и размерите на мъртвите
глави, както и на леяковата система. Добре проектирана леякова система би трябвало да доведе до
избягване на турбулентност в потока метал, да намали дефектите от неметални включвания и въздушни кухини, да не допусне получаването на т.н.
горещи зони, в които течният метал е обкръжен от
вече втвърдил се такъв, да осигури напускането на
въздуха и други газове от формата и др.

Една отливка никога не се охлажда равномерно
в целия си обем. Това довежда до зони, в които
металът се е втвърдил и зони, които тепърва изстиват. Формата, в която се отлива металът, също
така може да препятства свиването на отливката в
следствие на изстиването й. Добре известен пример на този ефект е отливката, показана на фиг.1.
Ако се появи дефект, той винаги е в по- плътната част. На пръв поглед това може да се окаже изненадващо. Обясняването на този ефект изисква
внимателно разглеждане. На фиг. 1а. е показана
характерна отливка. След отливането, тънкото сечение изстива по-бързо и се втвърдява. Неговото
скъсяване по дължина лесно се приема от плътната част, която просто ще се скъси под действието
на натисковия товар, т.к. е още гореща, следователно пластична, ако не и течна. По-късно обаче,
когато тънкото напречно сечение вече частично е
завършило своята контракция, по-плътното сечение започва да се свива.
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То не може да свие по-тънкото сечение, което
вече е твърдо и здраво. По този начин плътното
сечение е подложено на опън. В зависимост от
температурата то частично ще се разтегли, ще настъпи горещо разкъсване или студена пукнатина.
Примерът показан на фиг.1б е друг често срещан случай на дефект. Вътрешните стени на отливката остават топли, въпреки че сечението е
проектирано със стени с еднаква дебелина. Това,
разбира се, е резултат от това, че вътрешните секции са обкръжени от други горещи секции. Причините за отказа са същите, както при сечението с
дебела/тънка стена. Вътрешните стени на отливката са подложени на опън в късния етап от охлаждането. Този натиск може да бъде задържан като
остатъчно напрежение в завършената отливка или
може да доведе до катастрофален отказ чрез разкъсване или пукнатина. Същите разсъждения са
приложими в случая с еднокомпонентни отливки с
голямо сечение, такива като блокове (кюлчета),
метални пръти (греди), плочи (капаци), особено
когато те са отлети от стомана, заради нейната
слаба термична проводимост.
Щетите от дефекти, в следствие на температурни напрежения в отливки, се оценяват на над
$50,000,000. Тези загуби по същество могат да
бъдат елиминирани чрез прилагането на компютърно моделиране (симулации)[1].

та система и се предписват условията на заливане
на метала, проектира се касата, леяковата система,
определя се местоположението на мъртвите глави,
топлоизолаторите, охладителите, ако са необходими такива. Прави се опитна отливка и се наблюдават получилите се дефекти, анализира се причината за тяхната поява и се въвеждат съответните корекции. Процедурата се повтаря няколкократно,
докато не се получи качествена отливка (фиг.2).

Идеен проект

Проект на детайла

Якостен анализ

Проект на формата

Производство на детайла

Отливане на
прототип

3. Класически подход за производство на
детайли чрез леене.

Серийно производство

Качествен
контрол
НЕ

ДА

Фиг.2. Класически метод за производство на
отливки
а)

или

б)

или

В най-добрия случай процеса на леене няма да
бъде оптимизиран по отношение на броя отливки,
които могат да се получат при едно заливане, и по
отношение на механичните свойства на отливката,
а в най-лошия случай в отливката ще се получат
дефекти.
Този метод се характеризира с висока цена, поради голямото количество отливки необходими за
определяне и отстраняване на дефектите при дадена конфигурация на процеса и дългия период от
време, необходим за въвеждане на детайла в производство. При едро-серийно производство, въпреки високата цена, е възможно прилагането му и
получаването на печалба.
При дребно-серийното и единично производство прилагането на този метод е икономически нецелесъобразно.

Фиг. 1. Формиране на остатъчни напрежения
a)Отливка с дебела/тънка стена показва опънови напрежения в дебелата част.
b)Отливка със стени с еднаква дебелина показва вътрешно опъново напрежение
При класическия подход се проектира леякова204

id Works, Solid Edge – програми от среден клас,
както и CTIA, NX, Pro/ENGINEER – програми от
висок клас. Следва изграждане на модела. Трябва
да се разграничи готовият детайл от отливката, т.е.
необходимо е да се отчетат технологичните изисквания (леярски наклони, особености при изграждането на формата и сърцата, и др.). Също така
трябва да се проектират мъртвите глави и леяковата система.

4. Компютърно симулиране на процеса на
леене.
Извършвайки симулации на компютър могат да
се анализират всичките физични процеси свързани
с отливането на детайла: потока на течението на
метала, термопреноса, втвърдяването и свиването,
а също и формирането на временни и остатъчни
напрежения в отливката.
Прилагането на симулацията на леене е станала
най-благоприятна за избягване на скрапа от свиване и образуване на шупли, подобряване на носещата способност на отливката, оптимизиране на
леяковата система, оптимизиране на напълването
на формата и намиране на термичния живот на
перманентни форми при температурна умора.
Чрез използване на компютърна симулация като виртуална леярна, може да се постигне:
- Оптимизиране на формата;
- Оптимизиране на леяковата система;
- Предвиждане на дефекти като свиване,
шупли, горещи разкъсвания, студени прекъсвания, газови капани и др. за даден детайл;
- Подобряване на носещата способност и
намаляване на брака чрез анализ на възникналите проблеми при дадена леякова
система и препроектиране на същата;
- Провеждане на експерименти с различни
методи на леене без да е необходимо да се
правят реални опити.
Типичен пример за компютърно базирана симулация е дадена на фиг.3. Използвайки CAD пакет се създава компютърен модел на детайла, леяковата система, формата, касата и др.
Програмите позволяват изграждането на всеки
един компонент от леярската екипировка по отделно и последващо тяхно „сглобяване” в отделен
файл.
След като бъдат извършени всички операции
по изграждане на CAD модела, той се експортира в
подходящ формат (parasolid, stl и др.). Тава е необходимо, за да може той да се възприеме от програмата за числено симулиране. Следва дефиниране
на задачата и извършване на самия числен експеримент, с по-следващ анализ на резултатите. Ако
резултатите от числения експеримент са задоволителни се извършва отливане на опитен образец. В
случай че той потвърди резултатите от числения
експеримент и клиента одобри изделието, следва
производство, в противен случай се извършват
промени в CAD модела за отстраняване на появилите се дефекти.
Както се вижда от фиг. 3, трябва да започнем с
избор на софтуер за изграждане на модел. Тук изборът е голям. Най-широко разпространени са Sol-

CAD програма
Отливка
с и без леякова система

CAD модел на
компонента

Гъвкавост
за съсдаване на промени

Промени

CAE
Термичен
анализ

Флуиден
анализ

Отливане на пробен екземпляр
Проверка за
пригодност
към леене

НЕ
Одобрение от
клиента
ДА
Производство

Фиг.3 Компютърно базирана симулация на
отливане на детайл
Тук е желателно всички размери под 1% от найголемия размер на отливката да бъдат пренебрегнати. Това се налага, за да се опрости изчислителният процес. Обикновено това са закръгления,
фаски и други подобни елементи. Изграждането
на всички компоненти на отливката (мъртви глави,
сърца, охладители, леякова система) се извършват
на базата на съществуващи данни и препоръки,
като и познания на технолозите. Моделът се въвежда с помощта на предпроцесора на CAE програмата (CAE – Computer-aided engineering – проектиране с помощта на компютър). Тук се оказва
методът на леене, физичните свойства на материалите на отливката, формата, охлаждащата среда, и
т.н.[2].
Съществуват много програми, с които е възможно симулирането на процеса на леене. Найобщо те могат да се разделят на две групи: специализирани и неспециализирани. Преимуществото на
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програмите от семейството на Ansys, Nastran,
Cosmos (неспециализирани програми) и др., е че те
не са специализирани за решаване единствено на
задачата по симулиране на леярския процес, което
позволява тяхното използване при решаване на
широк набор от инженерни задачи. Използвайки
МКЕ, те решават проблеми свързани с якостта на
детайла, топлопредаването, флуидната динамика,
електромагнитните полета и др. Т.к. това са универсални програми, основна сложност при използването им е правилното формулиране на задачата.
Т.е. определяне на граничните условия и коректното дефиниране на топлинните потоци, а при решаване на якостната задача - правилно задаване на
механичните характеристики на материала, както
и тяхното изменение, в зависимост от изменението
на температурата на отливката. Не трябва да се
пренебрегва и необходимостта от разучаване на
софтуерния пакет.
Съществуват програми, които са строго специализирани в решаването на задачата за симулиране
на леярския процес. Такива програми са Magma,
Pro Cast, Pam Cast, Win Cast, Solid Cast, Cast CAE,
LVMF low и др. При тях не е необходимо да се
дефинира задачата, а се използват предварително
дефинирани схеми на леене, като програмата автоматично генерира необходимите гранични условия на база на необходимите й входни данни като
температура на стопения метал, начална температура на материала и формата, продължителност на
заливане на метала, интервала на кристализация,
физични свойства на формовъчните смеси, геометрия на отливката и формата, и др.
Тези програми могат да симулират процесите
на леене в пясъчни форми, кокилно леене, леене
под наклон, леене под налягане, леене със стопяеми сърца, центробежно леене, черупково леене.
Програмите съдържат модули, които се занимават
със следните задачи: Напълване на матрицата,
Втвърдяване, Качествени критерии, Напрежения и
деформации.
При избора на софтуер трябва да се обърне внимание дали се поддържат следните възможности:
- пясъчно леене
- кокилно леене
- леене под наклон
- леене под налягане
- леене със стопяеми сърца
- леене със сърца
- центробежно леене
- черупково леене
- запълване на формата
- време за изстиване
- разпределение на температурите
- разпределение на фазовите полета (фазови превръщания)

-

време или температурно-зависими параметри
остатъчни напрежения/деформации и
дефекти (шупли и всмукнатини)
живот на формата
база данни

За различните производители на отливки са
важни различни параметри и това позволява да се
избере софтуер, който е най-подходящ по отношение на цена/възможности.
За да се осъществи качествена симулация на
леярския процес, първо трябва да се познават точно параметрите на леене: температура на течния
метал, време за заливане, химико-физични свойства на метала. Основните параметри на процеса на
леене като температура на стоманата преди заливане, температура на околната среда, температура
на формата, материал и физически характеристики
на формата обикновено са известни и не е трудно
те да бъдат заложени в софтуера за компютърно
симулиране. Стоманата се характеризира със
следните физически величини:
-

Модул на еластичност
Коефициент на Поасон
Температурен коефициент на линейно
разширение
Граница на провлачване
Термопроводимост
Плътност
Енталпия
Вискозитет

Тези величини са зависими от температурата на
стоманата и в литературата се срещат относително
малко данни за тях при температури над 6000C [3].
Намирането на информация за тях представлява
съществена трудност, физическото им измерване е
свързано с проблеми поради високата температура. Изход от този проблем може да се намери при
използването на специализирани софтуери т.к. те
съдържат база данни за различни материали. След
въвеждане CAD модела в софтуера и задаването на
материалите и съответните гранични условия
следва изграждането на мрежа от крайни елементи. Това е също сложен процес при който трябва
да се обърне внимание на изчистването на CAD
модела от ненужни елементи ( елементи с размер
под 1% от габаритните размери на модела). Задължително е използването на симетрията на тялото ако такава съществува т.к. това ще ускори изчислителният процес. Следва решаване на задачата със „солвъра” на избрания продукт за анализ.
Получените резултати се зареждат в постпроцесора и се анализират.
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При започване на работа с даден софтуер е необходимо еднократно да се провери достоверността на получените резултати чрез CAE. За целта се
отлива детайл с проста форма и експериментално
се измерват температурите в контролни точки по
време на процеса на изстиване. След изстиване на
отливката се измерват остатъчните напрежения в
характерни точки. Получените резултати се сравняват с резултатите получени с CAE и ако е необходимо се правят необходимите корекции в работата на софтуера.
5. Извод
Симулирането на остатъчни напрежения е сложен процес който изисква познания както на процеса на леене така и на софтуерите за компютърно
моделиране и анализ на физически процеси.
Софтуерите за симулиране на процеса на леене
са скъпи и сложни за изучаване, но с тяхна помощ
[
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могат да се направят големи икономии на средства
и време при внедряване на нови отливки в производството. С тях могат да се проиграят различни
варианти на разположение и размери на леяковата
система и мъртвите глави.
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1. Introduction
We concentrate our attention on the oscillation results
for the Timoshenko beam equation
∂ 4 u (x, t )
∂ 2 u (x, t )
∂ 4 u (x, t )
αβγ
β
γ
(
)
+
−
+
+
∂t 4
∂t 2
∂x 2 ∂t 2
∂ 4 u (x, t )
+ βγ
+ c( x, t , u ) = f (x, t ),
∂x 4

(1)

where x∈(0,l), t>0 as well as .,, and  are positive
constants. The main equation here is:
n1

∑

e i (x , t )u (x , t − ri ) +

i =1

∂ 4 u (x , t )
+
∂t 4

∂ 2 u (x , t )
∂ 4 u (x , t )
−
+ c (x , t , u ) +
b
∂t 2
∂x 2 ∂t 2
n
∂ 2 u (x , t − σ j )
+
(− g j )
∂x 2
j =1

a

2

∑
n3

∑
k =1

(2)

for any positive constant q. We point out that the
present results for (1) have been published in the
doctor thesis of Petrova [2] and anywhere else. We
mention that sufficient conditions for oscillation of
all the sufficiently smooth solutions of (1) have been
obtained by Kusano and Yoshida [1], and Yoshida
[6]. So that, we refer the reader to the literature cited
there for the meaning of all the constants. Here we
explore the possibility to define delays in the
argument of the unknown function and its
derivatives in (1), which would allow us to apply the
results from Petrova [3].
Here we establish sufficient conditions for the
distribution of zeros of (2). In fact, the equation (2)
appeared as a generalization of (1). It is essential
that the Timoshenko beam equation describes a
mathematical model and must be considered
together with respective boundary conditions, for
example
hinged ends:

∂ 4 u (x , t − τ k )
hk
=
∂x 4

u (0 , t ) = u x (0 , t ) = 0, t ≥ 0 ,

 u (l , t ) = u x (l , t ) = 0 , t ≥ 0;
hinged-sliding ends:
2

f (x , t ), x ∈ (0 , l ), t > 0 ,
where we suppose that l, a, b>0, n1, n2, n3∈ N are
constants, ri  ei(x,t)∈ C([0,l],R+;R+), ∀ i=1,…,n1; σj
  gj   ∀ j=1,…,n2 and 2k   hk  ∀ k=1,…,n3
are also constants. Further, let f(x,t) ∈ C([0,l], R+;R) as
well as let c(x,t,u) ∈ C([0,l], R+;R) be such that

 u (0 , t ) = u x (0 , t ) = 0 , t ≥ 0 ,

u x (l , t ) = u x (l , t ) = 0 , t ≥ 0;
sliding ends:
2

u x (0 , t ) = u x (0 , t ) = 0 , t ≥ 0 ,

 u x (l , t ) = u x (l , t ) = 0 , t ≥ 0;
3

(3)
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(5)

3

3

c (x , t , w ) ≥ qw ; ∀ (x , t , w ) ∈ (0, l ) × R + × R + ,
c (x , t , w ) ≤ qw ; ∀ (x , t , w ) ∈ (0 , l )× R + × R − ,

(4)

2

(6)

2. Helpful hints

β i (t ) ∈ C ([0, ∞ ); [0 , ∞ )), i = 1, n.

In the oscillation theory of differential equations very
often have been applied proper pairs of ordinary
differential inequalities. Here we apply a previous
publication of Petrova [3]. The main tool in [3] is the
inequality
z iv (t ) + mz " (t ) + qz (t ) ≤ f (t ),

(7)

m > 0 and q > 0 are constants and
f (t )∈ C ([T , ∞ ); R ) for ny large enough constant T.

where

We would like to remind that (7) have been applied to
(1) both in [1] and [6]. In fact, the authors of [1]
formulated their conclusions via the help of the
homogeneous inequality
2

z " (t ) + L z (t ) ≤ 0 ,

Traditionally the specialists in the oscillation theory
of partial differential equations apply only inequalities
of the type l (ϕ (t )) ≤ f (t ) , where l (ϕ (t )) is an
ordinary
differential
operator
and
f (t )∈ C ([T , ∞ ); R ) for any large enough constant T
again. More exactly, the detailed arguments there are
for the above inequality, but the authors apply one
more inequality l (ϕ (t )) ≥ f (t ) , even it could not be
written especially and do not make any further
considerations
for
the
respective
equation
l (ϕ (t )) = f (t ) . In particular, there is not mentioned
anything in [1] and [6] for the equation
z iv (t ) + mz " (t ) + qz (t ) = f (t )

z " (t ) + L2 z (t ) ≤ F (t ).

(9)

It has been suppossed that L > 0 is a constant both in
(8) and (9). Further F (t ) is a proper continuous
function.
We point out that although the results for (7) in [3]
and [6] took their origin from this one for (9) in [5],
they are not one and the same at all. We refer the reader
for more details in [3]. Recently, Petrova [4]
constructed an example to illustrate this fact. In [3]
together with (7) has been treated its nonlinear
generalization

z iv (t ) + mz" (t ) + g (z (t ), z ' (t ), z" (t ), z ' " (t )) ≤ f (t )
which satisfies the assumption
g (z , ξ ,η , ζ ) ≥ qz , ∀( z, ξ ,η , ζ ) ∈ R+ × R 3 ;
3

although there are interesting parallels in the
distribution of the zeros of (14) and the boundary
value problems cited at the end of the previous section.
In this way, the idea to define the present most
common equation (2) appeared after the paper [4].
More exactly, here we establish sufficient conditions
for oscillation of the problems (2), (4); (2), (5), and (2),
(6). This time the comparison is with the distribution of
the zeros of the equation
z iv (t ) + mz" (t ) + g (z (t ), z ' (t ), z" (t ), z ' " (t )) +
n

+

i

i

) = f (t ),

(15)

i =1

and we conclude the similar impact of the delays in this
direction.
We suppose that c is a real constant in all the
definitions.

C ([c , ∞ ); R ) is oscillating when t → ∞ , if there

(10)

∞

exists a sequence {t n }n =1 such that

∑
i =1

lim t n = ∞ and ϕ (t n ) = 0 .

n→∞

Definition 2. We say that the function ϕ (t )∈

C ([c , ∞ ); R ) is eventually positive (eventually
negative) if there exists a constant c~ ≥ c such that

supposing additionally that

are constants and that

∑ β (t )z(t − γ

Definition 1. We say that the function ϕ (t )∈

for the same positive constant q as in [3]. The article
[4] appeared as a continuation of [3]. More precisely,
in [4] we investigated the inequality
z iv (t ) + mz" (t ) + g (z (t ), z ' (t ), z" (t ), z ' " (t )) +
n
(11)
+
β i (t )z (t − γ i ) ≤ f (t ),

m > 0 and γ i ≥ 0, ∀ i = 1, n , n ∈ N

(14)

(8)

but further Yoshida [5] established a certain result for
its nonhomogeneous generalization

g (z , ξ ,η , ζ ) ≤ qz , ∀( z, ξ ,η , ζ ) ∈ R− × R

(13)

ϕ (t ) > 0 (ϕ (t ) < 0 ) , ∀ t ∈ [c~ , ∞ ).
(12)

The respective definitions are much more
complicated, if we have at least two variables, since we
must take into attention additional assumptions.
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Definition 3. We say that the function ϕ (x, t )∈

3. Units

C ((0, l )× [c , ∞ ); R ), is oscillating when t → ∞ , if
there exist two sequences {x
that

∞
m m =1

}

and {t

∞
m m =1

}

such

Here we shall omit the details, but the main
common idea is that we establish much more then it
will be formulated in the bellow. In fact, the proofs of
the next results lead to proper families of sets of the

~

(

]

type (0, l )× sn − d* , sn + π L + π L , which possess
at least one zero of the equation (2), where

xm ∈ (0 , l ) , t > 0 :
lim t m = ∞ and ϕ (xm , t m ) = 0 .

m→∞

d* = max{r , σ ,τ }, r = max ri ,
σ = max σ j ,
τ = maxτ k ,

Definition 4. We say that the function ϕ (x, t )∈

C ((0, l )× [c , ∞ ); R ) is eventually positive (eventually negative) if there exists a constant c~ ≥ c such

∀ i=1,…,n1; , ∀ j=1,…,n2 , and ∀ k=1,…,n3, if

that

Φ 4 (sn + π L ) = 0 , where lim s n = ∞ .
n→∞

∀ x ∈ (0, l ),
ϕ (x , t ) > 0 (ϕ (x , t ) < 0 ) ,
∀ t ∈ [c~ , ∞ ).
We extract the following result from [3]. There is
supposed that ρ is a nonnegative constant but
everything remains true, if ρ ∈ R . We define

More precisely, there are three such families,
corresponding to each boundary condition. In other
words, the assumption (3) leads to respective particular
cases of the inequality (7). The needed contradictions
could be obtained via the following averages
l

πx
dx,
l

w1 (t ) = ∫ u (x, t )sin

~
L = m − L2 ,
~
~
f (t , s ) = f (t )sin L(t − s )sin L (s − θ ),
~
 +  L s + L ~
Φ 4 (θ ) = ∫
∫ f (t,s )dtds .


(18)

0

l

w2 (t ) = ∫ u (x, t )sin
0

s

πx
dx,
2l

l

w3 (t ) = ∫ u (x, t )dx,
0

Theorem 1. (see [3]) Assume that the positive
constants L and q satisfy the conditions:

(

)

L ∈ 0 , m and q + (L2 − m )L2 > 0 .

(16)

If there is a number s ≥ ρ such that

which are well known from [1] and then have been
applied in [6].
These averages correspond to the boundary conditions
(4), (5), and (6) respectively. Similarly, there are three

(17)

Φ 4 (s + π L ) ≤ 0,

then the ordinary differential inequality (7) has no
~
positive solution in s , s + π L + π L . Further, if

2

π 
m1 = a + b   , L1 ∈ 0 , m1 ,
l 
~
q + L12 − m1 L12 > 0 , L1 = m1 − L12 ,

(

the function Φ 4 (θ ) is eventually non-positive, then the
ordinary inequality (7) has no eventually positive
solution.
Theorem 1 holds if we change in (17) the direction of
the inequality and replace the word positive with the
word negative. If Φ 4 (s + π L ) = 0, then we could
obtain a sufficient condition for existing of at least one
~
zero in s , s + π L + π L .

(

]

]

Theorem 2. Let the following conditions hold:

]

(

~

(

such families of the type (0, l )× sn , sn + π L + π L ,
where the equation (1) under a certain boundary
condition has at least one zero, if (18) holds.

(

F1 (t ) =

)

)

πx
∫ f (x , t )sin l dx ,
l

0

~
~
f1 (t , s ) = F1 (t )sin L1 (t − s )sin L1 (s − θ ),
~
 +  L1 s +  L1 ~
f1 (t,s )dtds .
Φ 41 (θ ) = ∫
∫


s

Let (3) be satisfied and let the function Φ 41 (θ ) be
oscillating. Then every solution of the problem (2), (4)
oscillates.
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Theorem 3. Let the following conditions be
fulfilled:
2

π 
m 2 = a + b   , L2 ∈ 0 , m 2 ,
 2l 
~
q + L22 − m 2 L22 > 0 , L2 = m 2 − L22 ,

(

(

)
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πx
F2 (t ) = ∫ f (x , t )sin
dx ,
0
2l
~
~
f 2 (t , s ) = F2 (t )sin L2 (t − s )sin L2 (s − θ ),
~
 +  L2 s +  L2 ~
f 2 (t,s )dtds .
Φ 42 (θ ) = ∫
∫
l
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Резюме:
В работата е изследван разхода на електрическа енергия на електровелосипед, разработен на базата на български велосипед, от колектив в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Дадени са резултати
от изследванията при различни условия на движение. Направени са обобщения и изводи, които могат да
се използват при анализиране възможностите за намаляване замърсяването на въздуха от транспортните
превозни средства.
Ключови думи: акумулаторна батерия, електродвигател, контролер, органи за управление.

разхода на енергия на електровелосипед при различни режими на движение, разработен от колектив в Русенския университет „Ангел Кънчев”.

1. Въведение
През последните години интензивността на
движението на автомобилите в населените места
значително се повиши. То най-често се характеризира с чести спирания и потегляния, с продължителна работа на двигателя на празен ход и други
неикономични режими, при което значително се
повишава замърсяването на въздуха. Това съответно дава отражение върху глобалното затопляне
и свързаната с него промяна на климата, а също
така и върху здравословния начин на живот. Несъмнено тези последствия доведоха до предприемане на неотложни мерки за стимулиране използването на екологични транспортни средства и производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.
Една от възможностите за разтоварване на
градския трафик на движение и същевременно
намаляване замърсяването на въздуха е използването на велосипеди и електровелосипеди, като
транспортно средство за придвижване.
Целта на настоящата работа е да се изследва

2. Изложение
Велосипедът е двуколесно превозно средство,
задвижвано от мускулната сила на човека с помощта на педали. Това е най-разпространеното
превозно средство.
Холандия е една от страните, където има изградена модерна инфраструктура за ефективно и
безопасно използване на велосипеда като транспортно средство [1, 3 и 8]. В тази страна велосипедът се използва за придвижване от най-ранна
детска възраст до старини за придвижване до
работа, до училище, до супермаркета и пр. По
велоалеите, дълги близо 19 000 km , които съпътстват практически всяка улица (фиг. 1), има
изградени междуградски веломаршрути. Навсякъде могат да се видят паркинги за велосипеди
(фиг. 2), а самият велопоток е подсигурен със
система от светофари.
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Заедно с електромобилите през последните години в транспортния поток се вляха и електровелосипедите. Техният брой значително ще нарасне
след изграждане на съответната инфраструктура
(фиг. 4 и 5).

Фиг. 1. Велоалея

Фиг. 4. Зарядна станция и алея за електро- велосипедисти

Фиг. 2. Паркинг за велосипеди

Всяка сутрин над 10 % (около 1 700 000 велосипедисти) от населението на страната изпълва велоалеите и всяка година привържениците
на велосипеда нарастват [1].
У нас през последните години също се търсят
възможности за осигуряване използването на велосипеда като транспортно средство. В някои градове на страната вече се изграждат велоалеи.
Възможността за интегриране с обществения
транспорт значително повиши интересът към велосипеда [4, 5, 6, 7, 8 и 9]. Вече при компановката
на вътрешното обзавеждане на превозните средства за обществен транспорт, се отделя специално
място за тях (фиг. 3), което повишава още повече
тяхната мобилност.

Фиг. 5. Зарядна станция за електровелосипеди с използване на слънчевата енергия

Всичко изложено по-горе даде основание на
колектив от Русенския университет, сред който са
и авторите, на базата на български велосипед и
електрически елементи (фиг. 6), разработи електровелосипед с научно изследователски цели.

Фиг. 6. Общ вид на електровелосипеда:
1 – рамка; 2 – задно колело с верижен механизъм;
3 – акумулаторна батерия; 4 – контролер;
5 – електродвигател; 6 - кормило

Фиг. 3. Специални места за велосипеди
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Електровелосипедът се задвижва от постояннотоков безчетков електродвигател 5 с мощност
500 W, монтиран в главината на предното колело.
Задвижва се от литий-йонна акумулаторна батерия
3. Батерията има напрежение 36 V , капацитет 9 Ah
и маса 3,5 kg. Батерията съхранява в себе си
324 Wh електрическа енергия.
Контролерът 4 оптимизира режимите на работа
на електродвигателя.
При спиране и движение надолу по наклон
електродвигателят работи в генераторен режим и
зарежда акумулаторната батерия.
Общата маса на електровелосипеда е 24,4 kg.
Органите за управление и контрол са монтирани на кормилото.
Бордовият компютър 1 (фиг. 7) има възможности за регистриране на дисплей следните параметри:
- напрежението във V и изразходваният капацитет в Ah на акумулаторната батерия, мощността
във W на електродвигателя и скоростта на движение в km/h (фиг. 8);
- напрежението на акумулаторната батерия,
мощността на електродвигателя, скоростта на
движение и изминатият пробег в km (фиг. 9);
- напрежението на акумулаторната батерия,
мощността и токът в А на електродвигателя и изразходваният капацитет от батерията (фиг. 10);
- общо изразходваната енергия във Watt-hrs
(Wh) и изразходваната енергия за 1 km във Wh/km
(фиг. 11);
- минималният и максималният ток в А на електродвигателя и минималното напрежение на батерията (фиг. 12);
- максималната и средната скорост на движение
в km/h и общото време на движение в hrs, m и s
(фиг. 13);
- общият брой зареждания , общият използван
капацитет на батерията и общият изминат пробег
(фиг. 14).

Фиг. 8. Регистрирани параметри – напрежение и изразходван капацитет на батерията, мощност на електродвигателя и скорост на движение на електровелосипеда

Фиг. 9. Регистрирани параметри – напрежение на батерията, мощност на електродвигателя, скорост на движение и изминатият пробег от електровелосипеда

Фиг. 10. Регистрирани параметри – напрежение на батерията, мощността и токът на електродвигателя , и изразходваният капацитет от батерията

Фиг. 11. Регистрирани параметри – общо енергията,
изразходвана при движение и изразходваната енергия за
1 km изминат пробег

Фиг. 7. Общ вид на кормилото на електровелосипеда с
органите за управление и контрол: 1 – бордови компютър; 2 – дясна ръкохватка; 3 – лява ръкохватка

За измерване скоростта на движение на електровелосипеда на предното колело и вилка е монтиран датчик (фиг. 15).

Фиг. 12. Регистрирани параметри – минималният и
максималният ток на електродвигателя и минималното
напрежение на батерията
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Фиг. 17. Органи за управление на дясната ръкохватка:
1 – индикатор за степента на разреденост на акумулаторната батерия; 2 – лост за регулиране скоростта на
движение; 3 – бутон за включване на захранването

Фиг. 13. Регистрирани параметри – максималната и
средната скорост на движение, и общото време на движение

Мощността P, развивана от електродвигателя
при различни скорости V на движение на електровелосипеда, е показана на фиг. 18.

Фиг. 14. Регистрирани параметри – общият брой зареждания и общият използван капацитет на батерията, и
общият изминат пробег

Фиг. 18. Зависимост на мощността P на двигателя от
скоростта на движение V

Разходът на енергия E за изминат пробег от 1
km при различни скорости V на движение е показан на фиг. 19.
Фиг. 15. Разположение на датчика за определяне скоростта на движение: 1 – датчик; 2 – предна вилка; 3 –
спица

Органите за управление на електровелосипеда,
разположени върху лявата и дясната ръкохватка
са показани на фиг. 16 и 17.

Фиг. 19. Зависимост на разхода на енергия E от
ростта на движение V

ско-

В момента предлаганите на пазара двуместни и
четириместни електромобили са с разход на енергия от 72 до 160 Wh/km [2]. Ниските стойности на
разхода на енергия се отнасят за двуместните електромобили, предназначени за градски условия на
движение.

Фиг. 16. Органи за управление на лявата ръкохватка:
1 – автопилот (круизконтрол); 2 – бутон за регенеративно спиране

Експерименталните изследвания са проведени
на хоризонтален път в двете посоки на движение с
петкратно повторение на опитите при скорости на
движение от 5 до 30 km/h и обща маса на електровелосипеда и водачът му 99,4 kg.

3. Заключение
Въз основа на проведените изследвания могат
да се направят следните изводи:
- при скорости на движение от 15 до 25 km/h
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консумираната мощност от електродвигателя е в
границите от 100 до 300 W, а разходът на енергия –
от 7 до 12 Wh/km ;
- разходът на енергия на електровелосипеда е
от 6 до 23 пъти по-малък от разхода на енергия на
произвежданите в момента електромобили;
- изследванията доказват, че използването на
електровелосипеда като транспортно средство за
придвижване при подходящи метеорологични условия и изградена инфраструктура, значително ще
облекчи градския трафик на движение и намали
замърсяването на въздуха.
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Резюме:
В работата е изследвано регенеративното спиране на електровелосипед, разработен на базата на
български велосипед, от колектив в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Изследването е направено
при различни начални скорости на спиране на хоризонтален път и при движение по наклон. Въз основа
на получените резултати са напарени обобщения и изводи.
Ключови думи: акумулаторна батерия, електродвигател, контролер, регенеративно спиране.

1. Въведение

отнася към така наречените механични спирачни системи. При регенеративното спиране се
използва така наречената електрическа спирачна
система. С нея пълно спиране на електровелосипеда не може да се реализира, което налага
използването на механичната спирачна система.
Следователно както в хибридните автомобили и електромобилите така и в електровелосипедите се използват хибридни спирачни системи. Тези спирачни системи удължават живота
на механичните спирачки, включително намаляват тяхното обслужване, а чрез регенерирането
на енергия се увеличава пробега на електровелосипеда с едно зареждане на акумулаторната
батерия. Освен това се намалява и консумацията
на електрическа енергия при зареждане на акумулаторната батерия.
Целта на настоящата работа е да се изследва регенеративното спиране при движение на хоризонтален път и наклон на електровелосипед, разработен от колектив в Русенския университет „Ангел
Кънчев”.

Във връзка със замърсяването на въздуха от
моторните превозни средства, което дава отражение върху глобалното затопляне и свързаната
с него промяна на климата, освен електромобилите все по-често се включват в градския трафик на движение и електровелосипедите. В поголямата част от тях е реализирана възможност
за генериране на енергия за зареждане на акумулаторната батерия при спиране или движение
по наклон надолу.
Намаляването на скоростта при движение по
наклон надолу или при спиране може да се реализира при работа на електродвигателя в генераторен режим. В този режим кинетичната енергия на електровелосипеда се превръща в електрическа. Общо прието е този процес да се нарича регенеративно спиране. При генерирането на
енергия се създава спирачен момент от електродвигателя, при което се намалява скоростта на
движение.
Основната спирачна система на електровелосипеда използва силите на триене, независимо
от конструктивното й изпълнение, и затова тя се
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рания в батерията капацитет в Ah и в % от изразходваният (фиг. 3 и 4).

2. Изложение
Колектив от Русенския университет, сред който са и авторите, на базата на български велосипед
и електрически елементи, разработи електровелосипед (фиг. 1). В главината на предното колело е
монтиран постояннотоков безчетков електродвигател 1 с мощност 500 W. Електродвигателят се
захранва от литий-йонна акумулаторна батерия 2.
Батерията има 36 V напрежение, 9 Ah капацитет
и има маса 3,5 kg и
съхранява в себе си 324 Wh електрическа енергия.
Контролерът 3 оптимизира режимите на работа на
електродвигателя и в режим на регенеративно
спиране.

Фиг. 3. Общ вид на кормилото на електровелосипеда с
органите за управление и контрол: 1 – бордови компютър; 2 – дясна ръкохватка; 3 – лява ръкохватка

Фиг.4. Регистрирани параметри – процентно увеличение капацитета на батерията спрямо изразходвания и
общият капацитет в батерията

Фиг. 1. Общ вид на електровелосипеда:
1 – рамка; 2 – задно колело с верижен механизъм;
3 – акумулаторна батерия; 4 – контролер;
5 – електродвигател; 6 - кормило

Скоростта на движение се измерва с датчик,
монтиран на една от спиците на предното колело и
предната вилка (фиг. 2).

Фиг. 5. Регистрирани параметри – процентно увеличение капацитета на батерията спрямо изразходвания и
регенерираният капацитет

Органите за управление на електровелосипеда,
разположени върху лявата и дясната ръкохватка
са показани на фиг. 6 и 7. С автопилота 1 (фиг. 6)
се осигурява постоянна скорост на движение на
електровелосипеда, което дава възможност да освободи дясната ръка от лоста 2 (фиг. 7) за регулирана на скоростта на движение.
Фиг. 2. Разположение на датчика за определяне скоростта на движение:
1 – датчик; 2 – предна вилка; 3 – спица

Органите за управление и контрол са монтирани на кормилото, общият вид на което е показано
на фиг. 3. По-голямата част от функционалните
възможности на бордовия компютър са описани в
подробно [1, 2]. В случая е необходимо да се посочат индикациите на дисплея, отчитащи регенери-

Фиг. 6. Органи за управление на лявата ръкохватка:
1 – автопилот (круизконтрол); 2 – бутон за регенеративно спиране

218

Фиг. 7. Органи за управление на дясната ръкохватка:
1 – индикатор за степента на разреденост на акумулаторната батерия; 2 – лост за регулиране скоростта на
движение; 3 – бутон за включване на захранването
Фиг. 9. Регенеративно спиране и включен спирачен механизъм на предното колело

Регенеративното спиране се реализира с отделен бутон 2 (фиг. 6) с цел да се отстрани евентуално включване на механичната спирачна система.
При серийно произвежданите електровелосипеди
и при комплектите, които са на пазара, регенеративното спиране се реализира от лостовете на
предната на задната спирачка. При първоначално
задействане на лоста се включва само регенеративното спиране, а след това в зависимост от силата на притискане на лоста се
постига желаното
спирачно закъснение, съответно от двете спирачни
системи – електрическата и механичната.
Поради това, че механичната спирачна система
е с разделно управление (спирачната система на
всяко колело се задейства от отделен лост), то е
възможно реализиране на следните начини на използване на спирачните системи:
- регенеративно спиране чрез задействане на
един от лостовете за управление на спирачните
механизми на колелата (фиг. 8);

Fв на съпротивление на въздуха при спирана на
електровелосипеда на хоризонтален терен. Съпротивителните сили Ffп , Ffз и Fв са насочени срещу
инерционната сила Fa и е невъзможно да се използва цялата кинетична енергия на електровелосипеда за генериране на електрическа енергия.

Фиг.10. Регенеративно спиране и включен спирачен
механизъм на задното колело

Фиг. 11. Регенеративно спиране и включени спирачните
механизми на двете колела

Фиг. 8. Регенеративно спиране

Понастоящем няма достатъчно изследвания за
ефективността от регенеративното спиране при
движение в градски условия. В [3] се посочва, че в
зависимост от условията на движение и наклонът
на уличните платна регенерирането на енергия се
движи в границите от 6 до 14 %. В момента се провеждат експериментални изследвания в условията
на град Русе. Засега при изминати 215 km по някои
от маршрутните линии на обществения транспорт
в града е постигната регенерация от 5,5 %.

- регенеративно спиране и включен спирачен
механизъм на предното колело (фиг. 9);
- регенеративно спиране и включен спирачен
механизъм на задното колело (фиг. 10);
- регенеративно спиране и включени спирачните механизми на двете колела (фиг. 11);
На фиг. 8, 9, 10 и 11 на нанесени силата на
тежестта G, съпротивителните сили при търкаляне
Ffп на предното и Ffз на задното колело, и силата
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Спирането само с електродвигателя, без да се
използва механичната спирачка, е невъзможно.
Кат пример това е показано на фиг. 12, когато до
време t2 се извършва само регенеративно спиране,
а след това за да се осъществи пълно спиране е
необходимо от време t2 до t3 да се включи някоя от
механичните спирачни системи.

спирачното закъснение, реализирано от механичната спирачна система (крива 3) намалява за сметка на това, реализирано при регенеративното спиране (крива 4). През това време скоростта на движение намалява (крива 1) и по-голямата част от
спирачното закъснение се осъществява от регенеративното спиране. При определени скорости на
движение почти цялото спирачно закъснение може
да се реализира при регенеративно спиране (от
времето t3 до времето t4). От време t4 до t5 поради
намаляване на скоростта на движение, разпределението на спирачното закъснение е за сметка на механичната спирачна система.
С електровелосипеда бяха проведени експериментални изследвания на хоризонтален асфалтиран път, като при различни начални скорости Vн на
движение се извършваше само регенеративно спиране. Резултатите от изследванията са представени
на фиг. 14. Всяко спиране или намаляване на скоростта на движение чрез електродвигателя увеличава пробега на електровелосипеда и съответно
експлоатационният срок на механичните спирачни
системи.

Фиг. 12. Примерно разпределение на спирачното закъснение между спирачните системи при формиране на
постоянно общо спирачно закъснение в зависимост от
времето: 1 - изменение на скоростта на движение;
2общо спирачно закъснение; 3 - спирачно закъснение от
регенеративното спиране; 4 - спирачно закъснение от
механичната спирачна система

При спиране с по-голямо спирачно закъснение
разпределението на спирачното закъснение между
двете спирачни системи е показано на фиг. 13.

Фиг. 14. Зависимост на регенерираният капацитет Срег в
батерията от началната скорост Vн на спиране

Възможно е в изградената инфраструктура на
населеното място да се реализира движение по
наклон надолу, с възможност за реализиране ограничаване скоростта на движение чрез електродвигателя. Във връзка с това бяха направени експериментални изследвания при движение по наклон
надолу при различни скорости. Резултатите от изследванията са показани на фиг. 15. При различните
скорости V на движение е отчитан регенеративният ток Ip, който зарежда акумулаторната батерия.

Фиг.13. Примерно разпределение на спирачното закъснение между спирачните системи при формиране на
постоянно общо спирачно закъснение в зависимост от
времето: 1 - изменение на скоростта на движение;
2общо спирачно закъснение; 3 - спирачно закъснение от
механичната спирачна система; 4 - спирачно закъснение
от регенеративното спиране

При задействане на някой от двата лоста на спирачната система до време t1 се осъществява само
регенеративно спиране, тъй като генерираното
електричество може да се поеме от акумулаторната батерия. От време t1 до време t2 общото спирачното закъснение нараства, поради включването на
някоя от предната или задната механичната спирачна система. Реализира допълнително спирачно
закъснение, което не може да се реализира само от
регенеративното спиране. От време t2 до време t3

Фиг. 15. Зависимост на регенеративния ток Ip от скоростта V на движение на електровелосипеда
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От тази характеристика се вижда, че ако при движение надолу по наклон със скорост 25 km/h
(~7
m/s) в регенераторен режим в продължение на 60 s
(наклонът е с дължина 420 m) в батерията ще се генерират ~0,17 Ah. При капацитет на батерията 9 Ah регенерираният капацитет е ~2 % .

- първоначалните резултати от проведените изследвания при движение с регенеративно спиране са в
положителна насока, което дава основание работата в
тази насока да продължи.
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3. Заключение
Въз основа на направените експериментални
изследвания могат да се направят следните изводи:
- при спускане по наклон с регенериране на
енергия максималният заряден ток на батерията
достига 15 А, което е в рамките на допустимото
при кратковременни процеси на зареждане и разреждане (в границите до 20-25 А);
- до каква степен може да се повиши ефективността от регенеративното спиране зависи от изградената пътна инфраструктура за движение на
велосипеди и електровелосипеди и използваните
режими за намаляване на скоростта и спиране от
електровелосипедиста.

Литература
[1] Евтимов И., Р. Иванов, Н. Вълов. Изследване разхода
на енергия на електровелосипед при различни условия
на движение. BuiTrans-2012.
[2] Електронен анализатор на мощността и скоростта за
електровелосипед.
http://elektrovelosipedi.com/products/aksesoari/elelktronenanalizator/
[3] Infineon Controllers.
http://www.ebikes.ca/store/store_controllers.php.

INVESTIGATION OF REGENERATIVE BRAKING OF ELECTRIC BICYCLE
IVAN EVTIMOV

ROSEN IVANOV

Department of Engines and Automotive Engineering, University of
Ruse, Ruse, Bulgaria

Department of Engines and Automotive Engineering, University of
Ruse, Ruse, Bulgaria

ievtimov@uni-ruse.bg

rossen@uni-ruse.bg

GEORGI KADIKYANOV
Department of Engines and Automotive Engineering, University of
Ruse, Ruse, Bulgaria,
gkadikyanov@uni-rise.bg

Abstract: The research on regenerative braking of the electric Bike, developed based on Bulgarian bicycle, by a team at
the University of Rousse "Angel Kanchev". The study was done at different initial braking speeds on a level road and road
slope. Based on the results obtained are placed over generalizations and conclusions.
Keywords: rechargeable battery, electric motor, controller, regenerative braking.

221

BulTrans-2012
Proceedings
26-28 September 2012
Sozopol

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА КАРОСЕРИИТЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ
ТОВАРНИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
СТАМЕН ДИМИТРОВ*

ДАНАИЛ ХЛЕБАРСКИ

*Катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт”,
Технически университет, София, България

Катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт”,
Технически университет, София, България

ssdim@tu-sofia.bg

dhlebarski@tu-sofia.bg

POSSIBILITIES FOR OPTIMIZING THE BODIES OF HIGHWAY FREIGHT VEHICLES
STAMEN DIMITROV*

DANAIL HLEBARSKI

*Department of Combustion Engines, Automobile Engineering and
Transport, Technical University, Sofia, Bulgaria

Department of Combustion Engines, Automobile Engineering and
Transport, Technical University, Sofia, Bulgaria

ssdim@tu-sofia.bg

dhlebarski@tu-sofia.bg

Abstract:
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(теглителноскоростни свойства на шасито, горивна
икономичност на двигателя и др.) високите скорости и разходът на гориво зависят от съпротивленията на движението, а полезната товароносимост – от използването на полезния обем.
Целта на настоящата работа е да се направи
анализ на възможностите използвани на настоящия етап и тенденциите в бъдеще за оптимизиране на каросериите на магистралните товарни
пътни превозни средства.

1. Въведение
Товарните автомобили (ТА) и автовлаковете
(АВ), особено тези с голяма товароносимост, са
предназначени главно за магистрални превози с
относително голяма продължителност. Оптимизирането на параметрите на каросериите е свързано с
ефективността на транспортния процес при тези
условия. Ако за критерий се използва техническият комплексен показател „Производителност за
единица разход на гориво” vср q 100t ⋅ km 2 
Wq =
,
 , където vср , [km / h] , е
Q  l ⋅ h 
средната скорост на движение, q, [t], – полезната
товароносимост и Q, [l/100km], – разходът на
гориво, повишаването на ефективността на
транспортния процес изисква високи максимални
и средни скорости, пълно използване на полезната
товароносимост и намаляване на разхода на
гориво. Като се имат предвид големите габаритни
размери и пълна маса, при равни други условия

2. Намаляване на съпротивленията при движение
Съпротивленията при движението при високи
скорости се формират на първо място от аероднамичното съпротивление и след това от съпротивлението при търкаляне.
Намаляването на съпротивлението при търкаляне е постепенна устойчива тенденция, свързана с
непрекъснатото усъвършенстване на конструкцията и технологиите за производство на пневматични гуми. Например за последните 20 г.
коефициентът на съпротивление при търкаляне за
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странични крила, екрани за частично прикриване
на пространството между звената 6, заден обемен
обтекател 7, долни надлъжни странични екрани 8
и обтекаеми декоративни капаци на колелата 9.
При новите конструкции обтекаеми магистрални АВ (фиг. 2) още на етап проектиране се оптимизират елементите на формата в критичните зони
и някои от изброените обтекатели вече представляват интегрална част от конструкцията на кабината,
каросерията и шасито. Например при кабините –
предна броня с формата на долен челен обтекател;
увеличаване на радиусите на предните челни
закръгления във формата на странични обтекатели
и горна аеродинамична козирка; горна част на
кабините с увеличена височина или спално място
над водача във формата на горен челен обемен
обтекател. При шаситата и каросериите – плоско
дъно под кабината на влекача, долни надлъжни
странични екрани като декоративни продължения
на стените на каросерията по височина; пълно
покриване на свободните пространства между
каросериите чрез изпъкнало задно закръгление на
предното звено и вдлъбнато предно закръгление на
задното звено и други.
Използването на пълен пакет от изброените
външни допълнителни аеродинамични устройства
или АВ с интегрална обтекаема форма позволяват
постигането на коефициенти на аеродинамично
съпротивление до c x = 0,6 – 0,7 за ремаркеен АВ и
c x = 0,5 – 0,6 за седлови АВ, при средни стойности за конвенционалния АВ без аеродинамични
устройства c x = 0,9 – 1,2 или намаляването му с
повече от 40 %.

тежките товарни гуми е станал по-малък средно с
около 10 %. Освен това използването на оси с
единични ходови колела и широкопрофилни гуми
със същата товароносимост, главно при теглените
превозни средства (ТПС), вместо оси със сдвоени
колела, също намалява съпротивлението при
търкаляне като осигурява и по-дълъг пробег.
За намаляване на аеродинамичното съпротивление при магистралните АВ съставени от транспортни звена с конвенционална компановка (фиг.
1) се използва набор от допълнителни външни
аеродинамични устройства позволяващи ефективно и без излишно оскъпяване (без изменение на
основните формообразуващи елементи на кабината и каросериите) да се подобри тяхната
обтекаемост. Те се поставят в критичните зони
като разпределят и насочват въздушния поток
благоприятно по дължината на АВ успоредно на
каросериите и на пътя под шасито. Намалява се
или се избягва завихрянето и откъсването на
въздушния поток между кабината и каросерията на
влекача, между каросериите на отделните звена, а
така също под и зад АВ. Пълният пакет от
допълнителни външни аеродинамични устройства
обикновено включва: долен челен обтекател 1,
странични обтекатели на кабината за увеличаване
на радиусите на закръгления 2, горна аеродинамична козирка 3, горен челен обемен обтекател 4,
горен дефлектор на каросерията 5, вертикални

5

6

7

4
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2
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3. Пълно използване на товароносимостта
За пълно използване на товароносимостта на
шасито или ходовата част (при самоносеща конструкция) от съществено значение е големината на
товарния обем, особено когато в каросерията се
предвиждат и превози на товари с малка масова
плътност (обемни товари).
Възможностите за увеличаване на товарния
обем са ограничени в границите на сега действащите допустими максимални габаритни размери
на пътните превозни средства (ППС). По габаритна височина и широчина тези възможности
обикновено са изчерпани като габаритната широчина на изолираните фургони (за компенсация на
дебелината на изолацията) е увеличена на 2,6 m
вместо 2,5 m за всички останали ППС.
При тези условия, спрямо използваната и на
настоящия етап конвенционална компановка на
ТА и АВ с кабина пред каросерията, максимално
допустима товарна височина до 1,45 m и конвенционални тегличи при ремаркейните АВ, увеличава-
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Фиг. 1. Допълнителни аеродинамични
устройства

Фиг. 2. Интегрално обтекаем седлови АВ
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нето на товарния обем може да се постигне като
поотделно или едновременно се използват резервите за увеличаване на вътрешната полезна височина и на товарната дължина на фургона
(фургоните).
Намаляването на товарната височина или
височината на рамата на шасито може да се
постигне чрез използването на ходови колела
(гуми) със същата товароносимост, но с помалък размер по външен диаметър, както и чрез
намаляване на динамичния ход на окачването.
Тенденцията на настоящия етап и в бъдеще е да
се използват нископрофилни 385/65 R 22,5 или
385/55 R 22,5 и супер нископрофилни 455/45 R
22,5 или 445/45 R 19,5 (като монтажният диаметър на джантата може в определени случаи да
бъде и 17 цола), гуми вместо конвенционалните
високопрофилни гуми с голям размер 11(12) R
22,5.
Динамичният ход на окачването може да се
намали чрез използване на пневматично окачване. Така общото намаляване на товарната
височина може да достигне 200 mm и повече или
полезната вътрешна височина на фургона да се
увеличи с 8 – 10 %.
При седловите АВ (фиг. 3), поради ограничената дължина на полуремаркето Lрк ≤ 13,6 m , товар-

като подът в предната по-малка част е с по-голяма
товарна височина.
Във втория случай (фиг. 3, в) седловият влекач
има ходови колела с нископрофилни гуми (възможно е само на задната ос или оси) и намалена
височина на ОТПУ до 0,98 m, което заедно с
колелата с нископрофилни гуми от осите на полуремаркето позволява постигането на увеличена
вътрешна полезна височина по цялата дължина на
каросерията. Тези каросерии, при които максимално или изцяло е използвана възможността за
увеличаване на полезния обем, е прието да се
наричат „мега”. Например полезният обем на
каросерията на полуремаркето може да се увеличи
от около 90 m3 при конвенционална компановка до
98 m3 и повече при тип „мега”.
При ТА и ремаркейните АВ (фиг. 4) увеличаването на полезния обем може да се постигне чрез
увеличаване на дължината на товарната площ или
едновременно чрез увеличаване на дължината на
товарната площ и на полезната височина.
При спазване на ограниченията по габаритна
дължина увеличаването на дължината на товарната площ при ТА се постига за сметка на дължината
на кабината (къса кабина с горно спално място), а
при ремаркейните АВ – и чрез намаляване на разстоянието между влекача и ремаркето с помощта
на системите тегличи за близко прикачване.

ният обем на каросерията може да се увеличи само
чрез увеличаване на вътрешната полезна височина.
Във всички случаи това е свързано с намаляване на
товарната височина (височината на рамата), частично или по цялата товарна дължина. Когато
намаляването на товарната височина е частично се
прави изключение от изискването за равен под по
цялата дължина. Намаляването на товарната височина може да се постигне без използване на нископрофилни гуми, с комбинация от високопрофилни
и нископрофилни гуми или само с нископрофилни
гуми. В зависимост от височината на опорнотеглителното прикачно устройство (ОТПУ) на седловия влекач това се постига по два начина – за поголямата част от дължината на каросерията и по
цялата дължина на каросерията.
В първия случай (фиг. 3, б) се използва
конвенционален влекач (ходови колела с голям
размер) с височина на ОТПУ 1,2 – 1,3 m и колела
на полуремаркето с нископрофилни гуми. Така
увеличената полезна вътрешна височина се
постига за по-голямата по дължина задна част на
каросерията (около 70 %), а предната част остава с
по-малка полезна височина. Каросерията в
предната част прилича на хобот на слон и затова е
прието тези полуремаркета да се наричат
„джъмбо” (Jumbo). Тук се прави изключение от
изискването за равен под по цялата дължина, тъй
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Фиг. 3. Принципна схема на седлови автовлак
а) конвенционална; б) „джъмбо”; в) „мега”
Товарните ППС, при които за увеличаване на
полезния обем на каросерията са използвани изцяло възможностите само чрез удължаване на товар224
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Фиг. 4. Принципна схема на ремаркеен автовлак
а) конвенционална, б) „макси”, в) „мега”

Фиг. 5. Полуремарке с частично намалена
товарна височина в средата

Фиг. 6. Товарен автомобил с кабина под
каросерията

ната площ, е прието да се наричат „макси” (фиг. 4,
б), а тези чрез едновременно удължаване на товарната площ и полезната височина – „мега” (фиг. 4,
в). Например общият полезен обем на каросериите
на ремаркейните АВ може да се увеличи от около
95 m3 при конвенционална компановка до 110 m3 и
повече при тип „мега”.
По идея от нискорамните голямотонажни ТПС,
фирмата SOMI ТRAILERS (абревиатурата SOMI се
превежда „Същото отвън, повече отвътре”), (фиг.
5), предлага решение за увеличаване на товарния
обем чрез частично намаляване на товарната
височина в средата на полуремаркето (между
седловия влекач и окачването на полуремаркето)
без използване на нископрофилни гуми. По този
начин в средата на полуремаркето се осигурява
достатъчно товарна площ с височина 4,0 m, където
палетите могат да се товарят на два етажа.
Полезният товар се увеличава с 25% и могат да се

Фиг. 7. Седлови АВ с влекач под полуремаркето
натоварят 40 вместо 32 европалети.
В търсенето на нови възможности за увеличаване на полезния обем на каросерията, при сега
съществуващите габаритни ограничения и запазване на маневрените свойства, интерес представлява предложената нова система товарни ППС с
кабина под каросерията. Идеята е заимствана от
някои военни машини, двуетажни автобуси или
панорамни автобуси с ниско разположение на
мястото на водача. С общите усилия на водещите в
областта на автомобилната техника – дизайнерското бюро „Steinwinter”, производителят на ТА
„Mercedes-Benz Trucks” и производителят на ТПС
„Schmitz” са изработени и представени опитни
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образци на всички известни досега ТА и АВ.
Влекачите представляват нискоходово шаси с
кабина разположена пред предния мост и наподобяват лек автомобил. Каросерията използва цялата
допустима габаритна дължина на ТА (Фиг. 6) и
ТПС, а тази на полуремаркето (Фиг. 7) – цялата
допустима габаритна дължина на седловия АВ. По
този начин дължината на товарната площ и товарния обем на АВ се увеличават с 28 – 30 % спрямо
тези с кабина пред каросерията при една и съща
габаритна дължина.
Новата система позволява удобно отделяне на
каросерията от ходовото шаси и в този смисъл е
особено подходяща за превози със сменяеми
каросерии и контейнери. Натоварването на отделните транспортни звена може да се извършва едновременно от три или четири страни. Върху шасито
на единичен товарен автомобил с допустима габаритна дължина 12 m може да се превозват един 40
футов или два 20 футови контейнера и да се
натоварят до 30 бр. европалети. При ремаркейните
АВ с близко прикачване и дължина 18 m могат да
се превозват три 20 футови контейнера или един
40 футов и един 20 футов контейнер като се
натоварят до 45 бр. европалети.
Към предната част на каросерията, за сметка на
известно скъсяване на товарната дължина, може да
се постави интегрално или отделящо се обтекаемо
помещение за отдих и спални места. Като се имат
пред вид обаче изискванията за урбанизация на
автомагистралите, които трябва да осигурят места
за отдих и спане, в недалечно бъдеще се очаква да
отпадне необходимостта от спални места в транспортните средства. Ниското положение на мястото
на водача в известна степен влошава обзорността,
но това не е от съществено значение при движение
в магистрални условия.
Новата система изисква значителни начални
капиталовложения в световен мащаб, поради което
внедряването й е отложено в бъдещето.
Логично е да се твърди, че по-мащабно увеличаване на полезния обем, товароносимостта и общо ефективността на превозите може да се постигне само чрез увеличаване на допустимата габаритна дължина на АВ. Това е доказано от практиката при двойните (тризвенни) АВ в състав от
влекач и две ТПС. Те са разрешени за използване в
редица страни по света, включително и в някои
европейски страни за вътрешни превози. Дебатът
за увеличаването на допустимата габаритна дължина на АВ за трансгранични превози в Европа се
води от дълго време. Непрекъснатото подобряване
на пътната инфраструктура в Европа също води в
тази посока и се очаква това да стане в близко
бъдеще. Същевременно някои от водещите фирми
вече имат готови решения, които са експеримен-

Фиг. 8. Автовлакове тип Giga Liner

Фиг. 9. Автовлак с две полуремаркета
тирани и са доказали своите предимства. Основният спор е дали допустимата габаритна дължина
на отделните транспортни звена да бъде увеличена
или да остане сега разрешената за запазване на
необходимата маневреност и постигане на взаимозаменяемост. Например фирмата KRONE предлага
композиции магистрални АВ наречени Giga Liner,
чиито отделни транспортни звена са с нископрофилни гуми и отговарят на сега разрешените
габаритни размери. Общата габаритна дължина на
АВ е увеличена от 18,75 на 25 m. АВ са в състав
(фиг. 8) триосен ТА и съставно ремарке (двуосна
седлова тележка с триосно полуремарке) или двуосен седлови влекач с триосно полуремарке и двуосно ремарке с централни оси. Те имат две
шарнирни прикачни устройства, които осигуряват
необходимата гъвкавост, маневреност и устойчивост. Отговарят на изискванията за теглителноскоростни свойства и имат следните предимства. Две
композиции Giga Liner заместват три конвенционални (двузвенни) АВ. При това се намалява броят
на необходимите водачи, броят на курсовете за
превозване на определено количество товари,
трафикът и плътността на транспортния поток.
Всяка композиция Giga Liner в сравнение с
конвенционалния АВ осигурява около: 50 % по-голям товарен обем (150 вместо 100 m3); 53 % повече
място за европалети (52 вместо 34 бр.); 54 % по-голяма полезна товароносимост (40 вместо 26 t); до
20 % намаляване на вредните емисии и до 25 %
намаляване на транспортните разходи.
Подобни композиции (фиг. 9), които също се
считат за перспективни се произвеждат от VOLVO,
SCANIA и други водещи фирми за пазари извън
Европа. Те са в състав от седлови влекач и две
полуремаркета с общо до девет оси. Върху задната
свободна част от рамата на първото полуремарке
над задното му окачване е поставено второто
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подобрява чрез увеличаване на големината на
товарния обем посредством намаляване на товарната височина, водещо до увеличаване на
вътрешната полезна височина и чрез увеличаване на товарната дължина на каросерията
(каросериите, когато има такива).

ОТПУ, към което е прикачено второто полуремарке.
Анализираните тук възможности за оптимизиране на магистралните АВ, на примера на каросерии тип бордови (с тент) или фургони, могат да
бъдат използвани и при някои от другите видове
каросерии.
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ЧИСЛЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ И НАПРЕЧНО-ЪГЛОВИТЕ СЛУЧАЙНИ
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Резюме:
В работата са изследвани механо-математични модели на автомобил, като са използвани методите на
статистическата динамика. Получени са резултати за характеристиките на вертикалните и напречноъгловите (около надлъжната ос) трептения на подресорените и неподресорените маси на автомобила.
Ключови думи: моделиране на автомобила, пътна повърхност, спектрална плътност, случайни
трептения.
Abstract:
In this paper, the mechanical-mathematical models of a vehicle were investigated, using statistical dynamics
methods. The results show characteristics of vertical and transverse angular vibrations of the sprung and
unsprung masses of the vehicle.
Keywords: vehicle modeling, road surface, spectral density, random vibrations.

необходимо изследването на трептенията около
надлъжната ос на автомобила и определяне на
средноквадратичната стойност на ъгловите
ускорения σ ϕ&& . Също така ъгловите трептения

1. Въведение
Задачите за движение на транспортните
средства по неравен път имат голямо приложно
значение [1]. Комфортът при движение на
автомобила (вибронатоварването действащо върху
пътниците и товарите) и експлоатационната му
безопасност (разпределението на силите между
колелата и пътното покритие) в значителна степен
се определят от характеристиките на окачването
[2].
Основен показател определящ комфорта на
движение е средноквадратичната стойност на
вертикалните ускорения на подресорените маси
σ &z& . Като допълнителни показатели се използват
[3]:
- големината на максималните вертикални
ускорения ± &z&max ;
- средноквадратичната
стойност
на
хоризонталните надлъжни ускорения σ &x&
(този показател е задължителен при
определяне на плавността на движение на
автовлакове).
За товарните автомобили е характерна появата
на резонанси, предизвикани
от усукващите
трептения на рамата и ъгловите трептения на
кабината върху еластичните и опори [4.]. Затова е

около напречната ос предизвикани от процесите
спиране и ускоряване трябва да бъдат минимални.
Средноквадратичната стойност на виброускоренията на неподресорените маси е важен
показател за безопасността на движение на
автомобила, тъй като ни дава информация за
изменението на динамичното натоварване на
колелата [2].
За да бъдат определени тези показатели и
заложени още в стадия на проектиране на
машината е необходимо тя да бъде представена
чрез нейния механо-математичен модел.
Вертикалните трептения на едноосно возило
(ремарке, колесар), а понякога и на дву- и
многоосно, се моделират с помощта на моделите
показани на фиг. 1. Най-простия модел е този с
една степен на свобода (фиг. 1, а). При него
подресорените и неподресорените маси са
обединени в една маса m.
Всички еластични елементи са обединени в
един еластичен елемент с коефициент на
еластичност c, а дисипативните елементи в един
елемент с коефициент на демпфиране β. Пътните
неравности са представени от смущението q.
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линейни трептения, както и ъгловите около трите
оси.
Следващият по сложност модел е двумасовият
равнинен модел с две степени на свобода (фиг. 1,
б). Той се състои от две тела представляващи
подресорените m и неподресорените mg маси и два
еластични елемента c и cg, представляващи
съответно еластичността на всички основни
еластични елементи и еластичността на всички
гуми. Дисипативните елементи са β и βg и
представляват съответно основните дисипативни
елементи (амортисьорите) и дисипативността на
гумите. Този модел също дава най-обща представа
за поведението на симетричен автомобил с тази
разлика, че тук освен резултати за характеристиките на трептенията на подресорените,
получаваме такива и за неподресорените маси.
Някои автори [5, 6] използват двумасовия
равнинен модел за изследване на вертикалните
трептения на една неподресорена маса и частта от
подресорената, падаща се на нея, като модела е
наречен модел на ''четвърт автомобил''.
Основното предимство на описаните по-горе
модели е тяхната простота. По-точно описание на
характеристиките на трептенията на едноосен
транспортен модул ни дава модела на фиг. 2, а.
При изследване на независимо раменно окачване
най-добри резултати се постигат при използване на
модела показан на фиг. 2, б, отчитащ кинематиката
на окачването. За извеждане уравненията на
движение на последния се използват методите на
векторната механика. Тези модели позволяват да
се изследват както вертикалните, така и ъгловите
трептения около надлъжната ос.
Реалният работен процес на окачването на
транспортните машини представлява случайни
трептения, предизвикани от случайния характер на
въздействията на пътните неравности. Затова
правилна оценка за работата на окачването може
да бъде получена само като се използват методите
на теория на вероятностите и статистическата
динамика [4].
Целта на настоящата работа е с помощта на
статистическия анализ да се получи достоверна
информация за амплитудния и честотния състав на
трептенията, възникващи при движение на
автомобил, както и за средноквадратичната
стойност на ускоренията на подресорените и
неподресорените маси.

Моделът е несъвършен и неточен, дава само найобща представа за поведението на машината и не
се вземат под внимание надлъжните и напречните
линейни трептения, както и ъгловите около трите
оси.

q

q

a)

b)

Фиг. 1 Едномасов (а) и двумасов (б) равнинен модел на
автомобил.

b

b

q

q

a)

Lg

H
Lcp
bm

Lmp

l

Ls

bs

b
q

q

b)

Фиг. 2. Тримасови равнинни модели на автомобил.

Всички еластични елементи са обединени в
един еластичен елемент с коефициент на
еластичност c, а дисипативните елементи в един
елемент с коефициент на демпфиране β. Пътните
неравности са представени от смущението q.
Моделът е несъвършен и неточен, дава само найобща представа за поведението на машината и не
се вземат под внимание надлъжните и напречните

2. Моделиране
За да се получи представа за достоверността на
резултатите и да бъде по-лесно регистрирането на
грешките, които могат да бъдат допуснати при
решаване и въвеждане на данните в компютърната
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програма на усложнения модел от фиг. 2, б), освен
него се разглеждат и моделите от фиг. 1, б) и фиг
2, а).
В основата на метода е уравнението на
Лагранж от втори род:

W z ( p) =

За решаване на системата (1) се използват
формулите на Крамер за решаване на системи
линейни уравнения и може да се запише:

d  ∂Τ   ∂Τ   ∂Π   ∂R 

−
+
+
=Q
dt  ∂q& i   ∂qi   ∂qi   ∂q& i 

Z ( p) =

където Т и П са кинетичната и потенциалната
енергия на системата;
R – дисипативната функция на Релей;
q i , q& i - вектори на обобщените координати и
скорости;
Q – кинематично смущение;
t – време.

z 
 ;
zg 

 z& 
 ;
 z& g 

{q&} = 

∆
∆z
; Z g ( p ) = zg
∆
∆

Където ∆ е главната детерминанта;
∆ z - детерминанта получена от ∆ , чрез
замяна на стълба на коефициентите пред Z ( p )
със стълба на свободните членове (десните части
на уравненията);
∆ zg - детерминанта получена от ∆ , чрез

За модела от фиг. 1, б) обобщените координати
и техните производни са:

{q} = 

Z g ( p)
Z ( p) ;
.
W zg ( p ) =
Q( p)
Q( p)

замяна на стълба на коефициентите пред Z g ( p )

 &z& 
.
 &z&g 

със стълба на свободните членове.
Детерминантите имат следния вид:

{q&&} = 

За диференциалните уравнения описващи
трептенията на системата се получава:

∆=

(mp 2 + β p + c )
− ( β p + c)
2
− ( β p + c)
(m g p + ( β + β g ) p + c + c g )

m&z& + c( z − z g ) + β ( z& − z& g ) = 0
mg &z&g − c( z − z g ) + cg z g − β ( z& − z& g ) + β g z&g = cg q + β g q&

∆z =

След разкриване на скобите членовете се
групират по следния начин [7]:

0
− ( β p + c)
2
( β g p + c g )Q (m g p + ( β + β g ) p + c + c g )

∆ zg =

(m&z& + βz& + cz) − (βz& g + cz g ) = 0

(mp 2 + βp + c)

0

− ( βp + c)

( β g p + c g )Q

− ( βz& + cz ) + (mg &z&g + ( β + β g ) z& g + (c + cg ) z g ) = β g q& + cg q

За предавателните функции се получава:
Прилага се преобразованието на Лаплас при
нулеви начални условия и се получават характеристичните уравнения:
(mp 2 + β p + c) Z ( p) − ( βp + c) Z g ( p ) = 0

Wz ( p ) =

(1)

W zg ( p ) =

− ( βp + c) Z ( p ) + (m g p 2 + (β + β g ) p + c + c g ) Z g ( p) = ( β g p + c g )Q ( p )

преобразования (изображения) на функциите z (t ) ,
и

q (t ) ;

Z g ( p)
Q( p )

=

( mp 2 + β p + c )( β g p + c g )
( mp 2 + β p + c )( m g p 2 + ( β + β g ) p + c + c g ) − ( β p + c ) 2

Понятието предавателна функция е тясно
свързано с понятието честотна характеристика
(амплитудно-фазова
х-ка
[8]).
Честотна
характеристика на линейна динамична система се
нарича предавателната функция при чисто
имагинерни стойности на аргумента p , т.е. при
p = iν , където i е имагинерната единица, а ν е
честотата в rad/s [7]. Тогава честотните
характеристики са:

където Z ( p ) , Z g ( p ) и Q ( p ) са Лапласовите

z g (t )

( βp + c)(β g p + c g )
Z ( p)
=
Q( p) (mp 2 + βp + c)(m g p 2 + ( β + β g ) p + c + c g ) − ( β p + c) 2

p - комплексна променлива

(параметър на Лаплас).
Известно е, че предавателната функция на
линейна система е отношението на Лапласовото
изображение на изходната променлива към
Лапласовото изображение на входната променлива, при нулеви начални условия [8]. Тогава за
предавателните функции на преместванията на
подресорените и неподресорените маси на
системата от фиг. 1б) се получава съответно:

W z (iν ) =

230

Z g (iν )
Z (iν ) ;
.
W zg (iν ) =
Q (iν )
Q (iν )

( Jϕ&& + 2βb 2ϕ& + 2cb 2ϕ ) + ( βbz& g1 + cbz g1 ) − ( βbz& g 2 + cbz g 2 ) = 0
− ( βz& + cz ) + ( β bϕ& + cbϕ ) + (m g &z&g1 + ( β + β g ) z& g1 + (c + c g ) z g1 ) =

Спектралните плътности на преместванията и
ускоренията на подресорените маси са съответно:

= β g q& + c g q
2

− ( βz& + cz ) − ( β bϕ& + cbϕ ) + ( m g &z&g 2 + ( β + β g ) z& g 2 + (c + c g ) z g 2 ) =

S z (ν ) = W z (iν ) S q (ν )

= β g q& + c g q

2

S &z& (ν ) = ν 4 W z (iν ) S q (ν )

Прилага се преобразованието на Лаплас при
нулеви начални условия и се получава:

На неподресорените:
2

(mp 2 + 2βp + 2c) Z ( p) − ( βp + c) Z g1 ( p) − ( βp + c) Z g 2 ( p) = 0

S zg (ν ) = W zg (iν ) S q (ν )
4

( Jp 2 + 2βb 2 p + 2cb 2 )Φ( p) + ( βbp + cb) Z g1 ( p) − (βbp + cb)Z g 2 ( p) = 0

2

S &z&g (ν ) = ν W zg (iν ) S q (ν )

− ( β p + c) Z ( p) + ( β bp + cb)Φ( p ) + ( m g p 2 + ( β + β g ) p + c + c g ) Z g1 ( p ) =
= ( β g p + c g )Q ( p)

− ( βp + c) Z ( p) − ( βbp + cb)Φ ( p) + (m g p 2 + ( β + β g ) p + c + c g ) Z g 2 ( p ) =

където S q (ν ) е спектралната плътност на

= ( β g p + c g )Q ( p )

входното въздействие.
За модела от фиг. 2а) обобщените координати
и техните производни са:
z 
ϕ 
{q} =  z ;
g1
 
 z g 2 

Предавателните функции са:

 z& 
 &z& 
ϕ& 
ϕ&& 
{q&} =  z& ; {q&&} = &z& .
g1
g1
 
 
&
&
&
 z g 2 
 z g 2 

Уравненията описващи
системата от фиг. 2а) са:

Wz ( p) =

Z g 2 ( p)
Z g1 ( p )
Z ( p)
Φ ( p)
; W f ( p) =
; Wzg 1 ( p) =
.
; W zg 2 ( p ) =
Q( p )
Q( p)
Q ( p)
Q( p )

Където:

трептенията

на
Z ( p) =

∆ zg1
∆ϕ
∆ zg 2
∆z
; Φ( p ) =
; Z g 2 ( p) =
; Z g1 ( p ) =
;
∆
∆
∆
∆

(m&z& + 2 βz& + 2cz ) − ( β z& g1 + cz g1 ) − ( β z& g 2 + cz g 2 ) = 0

Детерминантите имат следния вид:

∆=

(mp 2 + 2 βp + 2c)
0
2
0
( Jp + 2 βb 2 p + 2cb 2 )
− ( βp + c)
− ( βp + c)

( βbp + cb)

− ( β p + c)
( βbp + cb)
(m g p 2 + ( β + β g ) p + c + c g )

− ( βbp + cb)

0

0
0
− ( βp + c)
2
2
2
0
( Jp + 2 βb p + 2cb )
( βbp + cb)
∆z =
2
( β g p + c g )Q
( βbp + cb)
(m g p + ( β + β g ) p + c + c g )
( β g p + c g )Q

(mp 2 + 2 β p + 2c )
∆ϕ =

∆ zg1

− ( βbp + cb)

0

− ( βp + c)
− ( βbp + cb)

0

− ( β p + c)

0
− ( βp + c)

0
( βbp + cb)
2
( β g p + c g )Q (mg p + ( β + β g ) p + c + c g )

− ( βp + c)

( β g p + c g )Q

0

0
2

(m g p + ( β + β g ) p + c + c g )

− ( βp + c)
− ( βbp + cb)
0
(m g p 2 + ( β + β g ) p + c + c g )

− ( βp + c)
− ( β bp + cb)
0
(mg p 2 + ( β + β g ) p + c + cg )

(mp 2 + 2 β p + 2c )
0
0
− ( βp + c)
2
2
2
0
( Jp + 2 β b p + 2cb )
0
− ( β bp + cb)
=
( β bp + cb)
( β g p + c g )Q
0
− (βp + c)
2
− (βp + c)
− ( β bp + cb)
( β g p + c g )Q ( m g p + ( β + β g ) p + c + c g )
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(mp2 + 2βp + 2c)

0

0

( Jp2 + 2βb 2 p + 2cb2 )
(βbp + cb)
0
2
(βbp + cb)
(mg p + (β + β g ) p + c + c g ) (β g p + c g )Q

0
− (βp + c)

∆ zg 2 =

− (βp + c)

− (βp + c)

− (βbp + cb)

0

(β g p + c g )Q

Поради сложността на пресмятането на детерминанти от четвърти и по-висок ред, е по-удобно да се
използва MATLAB и за предавателните функции се получава:
W z ( p) =
...

2 ( p β g + c g )( β p + c )
3

2

3

2

2

2

( 2 β p b m g + Jp β + 2 β b p β g + 2 β b pc g + Jm g p 4 + Jp 3 β g + Jp 2 c + 2 p 2 cb 2 m g + Jp 2 c g + 2 cb 2 p β g + 2 cb 2 c g )

...

( 2 β p 3 b 2 m g + Jp 3 β + 2 β b 2 p 2 β g + 2 β b 2 pc g + Jm g p 4 + Jp 3 β g + Jp 2 c + 2 p 2 cb 2 m g + Jp 2 cg + 2 cb 2 p β g + 2 cb 2 cg )
( 2 m g p 3 β + β p 3 m + 2 β p 2 β g + 2 β pc g + mm g p 4 + m β g p 3 + 2 m g p 2 c + p 2 mc g + p 2 mc + 2 p β g c + 2 cc g )
Wϕ ( p ) = 0

W zg 1 ( p ) =
...

2

3

2

2

2

+ 2 β p + 2 c )( p β g + c g )

2

( 2 β p b m g + Jp β + 2 β b p β g + 2 β b pc g + Jm g p 4 + Jp 3 β g + Jp 2 c + 2 p 2 cb 2 m g + Jp 2 c g + 2 cb 2 p β g + 2 cb 2 c g )

...

( β p 3 J + 2 β p 3 b 2 m g + 2 β b 2 β g p 2 + 2 β b 2 c g p + Jm g p 4 + J β g p 3 + p 2 Jc + 2 p 2 cb 2 m g + p 2 Jc g + 2 cb 2 β g p + 2 cb 2 c g
( 2 m g p 3 β + β p 3 m + 2 β p 2 β g + 2 β pc g + mm

W zg 2 ( p ) =
...

( mp
3

g

p 4 + m β g p 3 + 2 m g p 2 c + p 2 mc

g

+ p 2 mc + 2 p β g c + 2 cc g )

( mp 2 + 2 β p + 2 c )( p β g + c g )
3

2

3

2

2

2

( 2 β p b m g + Jp β + 2 β b p β g + 2 β b pc g + Jm g p 4 + Jp 3 β g + Jp 2 c + 2 p 2 cb 2 m g + Jp 2 c g + 2 cb 2 p β g + 2 cb 2 c g )

...

( β p 3 J + 2 β p 3 b 2 m g + 2 β b 2 β g p 2 + 2 β b 2 c g p + Jm g p 4 + J β g p 3 + p 2 Jc + 2 p 2 cb 2 m g + p 2 Jc g + 2 cb 2 β g p + 2 cb 2 c g
( 2 m g p 3 β + β p 3 m + 2 β p 2 β g + 2 β pc g + mm g p 4 + m β g p 3 + 2 m g p 2 c + p 2 mc g + p 2 mc + 2 p β g c + 2 cc g )

Wzg 1 ( p ) = Wzg 2 ( p ) и Wϕ ( p ) = 0 , тъй като модела е

поставя пред елемента ∆ϕ 3, 2 , отнасящ се за пътния

симетричен и се разглежда еднакво въздействие
между левите и десните колела. За да бъдат
изследвани ъгловите трептения се въвежда
коефициента kϕ отчитащ разликата между

профил под дясното колело, тъй като в близост до
банкета пътя обикновено е по-разбит и
неравностите са по-големи. По този начин за
предавателната функция на ъгловите трептения се
получава:

статистическите характеристики на пътя под
левите и десните колела. Приема се kϕ = 1,2 и се

1
b ( β g p + c g )( β p + c )
5
Wϕ ( p ) =
...
( 2 β p 3 b 2 m g + Jp 3 β + 2 β b 2 p 2 β g + 2 β b 2 pc g + Jm g p 4 + Jp 3 β g + Jp 2 c + 2 p 2 cb 2 m g + Jp 2 c g + 2 cb 2 p β g + 2 cb 2 c g )
...

( cmp 2 + 2 cc g + c g mp 2 + 2 m g p 2 c + β p 3 m + 2 β pc g + β g p 3 m + 2 β p 2 β g + 2 c β g p + m g p 4 m + 2 m g p 3 β )
( 2 m g p 3 β + β p 3 m + 2 β p 2 β g + 2 β pc g + mm g p 4 + m β g p 3 + 2 m g p 2 c + p 2 mc g + p 2 mc + 2 p β g c + 2 cc g )
2

S zg1 (ν ) = Wzg1 (iν ) S q (ν )

Честотните характеристики са:
W z (i ν ) =

2

S &z&g1 (ν ) = ν 4 Wzg1 (iν ) Sq (ν )
2

S zg 2 (ν ) = Wzg 2 (iν ) S q (ν )

Z g1 (iν )
Z g 2 (iν )
Z (i ν )
Φ (iν )
; Wϕ (iν ) =
; Wzg1 (iν ) =
.
; W zg1 (iν ) =
Q (i ν )
Q(iν )
Q(iν )
Q (iν )

2

S &z&g 2 (ν ) = ν 4 Wzg 2 (iν ) S q (ν )

Спектрални плътности на преместванията и
ускоренията на подресорените маси:
S z (ν ) = W
S &z& (ν ) = ν

4

z

(iν )

2

S
2

W z (iν )

q

За модела от фиг. 2, б) обобщените координати
и техните производни са:

(ν )

z 
ϕ 
{q} =  ;
ϕ1 
 
ϕ 2 

S q (ν )

2

S ϕ (ν ) = W ϕ ( i ν ) S q (ν )
2

S ϕ&& (ν ) = ν 4 W ϕ&& ( i ν ) S q (ν )

 z& 
ϕ& 
{q&} =  ;
ϕ&1 
 
ϕ& 2 

&z& 
ϕ&& 
{q&&} =  .
ϕ&&1 
 
ϕ&&2 

След диференциране и заместване в
уравнението на Лагранж и групиране на членовете

На неподресорените маси:
232

[( J + 2 J p + 2m p ( Lmp + l ) 2 ) p 2 + 2 β g (l + bk ) 2 p + 2c g (l + l k ) 2 ]Φ ( p) +

по показания по-горе начин, за уравненията
описващи трептенията на системата от фиг. 2а) се
получава:

+ [( J p + m p Lmp ( Lmp + l )) p 2 + β g bk (l + bk ) p + c g bk (l + bk )]Φ 1 ( p) +
+ [( J p + m p Lmp ( Lmp + l )) p 2 + β g bk (l + bk ) p + c g bk (l + bk )]Φ 2 ( p) = 0

[(m + 2m p ) &z&0 + 2β g z&0 + 2c g z0 ] − (m p Lmpϕ&&1 + β g bk ϕ&1 + c g bk ϕ1 ) +
− (mp Lmp p2 + βgbk p + cgbk )Z( p) +[(J p + mp Lmp(Lmp + l))p2 + βgbk (l + bk ) p +

+ (m p Lmpϕ&&2 + β g bk ϕ& 2 + c g b k ϕ 2 ) = 2β g q& + 2c g q

+ cgbk (l + bk )]Φ( p) +[(J p + mp L2mp) p2 + (βr L2cp + βgbk2 + βs L2s ) p +
2

2

2

[( J + 2 J p + 2m p ( Lmp + l ) )ϕ&&0 + 2 β g (l + bk ) ϕ& 0 + 2c g (l + l k ) ϕ 0 ] +

+ (cr L2cp + cgbk2 + cs L2s )]Φ1( p) + (βs L2s p + cs L2s )Φ2 ( p) = −(βgbk p + cgbk )Q( p)

+ [( J p + m p Lmp ( Lmp + l ))ϕ&&1 + β g bk (l + bk )ϕ&1 + c g bk (l + bk )ϕ1 ] +
+ [( J p + m p Lmp ( Lmp + l ))ϕ&&2 + β g bk (l + bk )ϕ& 2 + c g bk (l + bk )ϕ 2 ] = 0

(mp Lmp p2 + βg bk p + cg bk )Z( p) + [(J p + mp Lmp (Lmp + l))p2 + β g bk (l + bk ) p +
+ cg bk (l + bk )]Φ( p) + (βs L2s p + cs L2s )Φ1 ( p) + [(J p mp L2mp ) p2 +

− (mp Lmp&z&0 + β g bk z&0 + cg bk z0 ) + [(J p + mp Lmp (Lmp + l))ϕ&&0 + β g bk (l + bk )ϕ&0 +

+ (βr L2cp + β g bk2 + βs L2s ) p + (cr L2cp + cg bk2 + cs L2s )]Φ2 ( p) = (β g bk p + cg bk )Q( p)

+ cg bk (l + bk )ϕ0 ] + [(J p + mp L2mp )ϕ&&1 + (βr L2cp + β g bk2 + βs L2s )ϕ&1 +
+ (cr L2cp + cg bk2 + cs L2s )ϕ1 ] + (βs L2sϕ&2 + cs L2sϕ2 ) = −β g bk q& − cg bk q

Предавателните функции са:

(mp Lmp&z&0 + βgbk z&0 +cgbk z0 ) +[(J p +mp Lmp(Lmp +l))ϕ&&0 + βgbk (l +bk )ϕ&0 +

W z ( p) =

+cgbk (l +bk )ϕ0 ]+(βs L2sϕ&1 +cs L2sϕ1) +[(J p mp L2mp)ϕ&&2 +(βr L2cp + βgbk2 + βs L2s )ϕ&2 +
+(cr L2cp +cg bk2 +cs L2s )ϕ2 ] = βgbk q& +cgbk q

Φ ( p)
Φ ( p)
Z ( p)
Φ( p)
; W f ( p) =
; W f 1 ( p) = 1
; W f 2 ( p) = 2
.
Q( p)
Q( p)
Q( p)
Q( p )

Където:

Прилага се преобразованието на Лаплас при
нулеви начални условия:

Z ( p) =

∆ϕ
∆ ϕ1
∆ϕ 2
∆z
; Φ( p) =
; Φ 1 ( p) =
; Φ 2 ( p) =
.
∆
∆
∆
∆

[(m + 2m p ) p 2 + 2β g p + 2c g ]Z ( p) − (m p Lmp p 2 + β g bk p + c g bk )Φ 1 ( p) +

Детерминантите имат следния вид:

+ (m p Lmp p 2 + β g bk p + c g b k )Φ 2 ( p) = ( 2β g p + 2c g )Q( p)
(( m + 2 m p ) p 2 + 2 β g p + 2 c g )

0
2

2

(( J + 2 J p + 2 m p ( L mp + l ) ) p +

0

+ 2 β g (l + b k ) 2 p + 2 c g (l + b k ) 2 )

2
∆ = − ( m p L mp p + β g b k p + c g b k )

2

( m p L mp p + β g b k p + c g b k )

( 2 β g p + 2 c g )Q
0

(( J p + m p L mp ( L mp + l )) p 2 +
+ β g b k (l + b k ) p + c g b k ( l + b k ))

∆ z = − ( β g bk p + c g bk )Q

( β g bk p + c g b k )Q

(( J p + m p L mp ( L mp + l )) p 2 +
+ β g b k ( l + b k ) p + c g b k ( l + b k ))

0

0

2
∆ ϕ = − ( m p L mp p + β g bk p + c g b k )

− ( β g b k p + c g bk ) Q

+ ( β r L2cp + β g b k2 + β s L 2s ) p +

( β s L 2s p + c s L2s )

2
cp

2
k

2
s

+ c g b + c s L ))
2
s

(β s L p + cs L )

+ ( β r L2cp + β g b k2 + β s L 2s ) p +
( c r L 2cp + c g b k2 + c s L 2s )

− ( m p L mp p 2 + β g b k p + c g b k )
2

( m p L mp p 2 + β g b k p + c g b k )

(( J p + m p L mp ( L mp + l )) p +

(( J p + m p L mp ( L mp + l )) p 2 +

+ β g b k ( l + b k ) p + c g b k ( l + b k ))
(( J p m p L2mp ) p 2 +

+ β g b k ( l + b k ) p + c g b k ( l + b k ))

+ ( β r L 2cp + β g b k2 + β s L2s ) p +

( β s L2s p + c s L2s )

( c r L2cp + c g b k2 + c s L2s ))
(( J p m p L2mp ) p 2 +
( β s L2s p + c s L 2s )

+ β g b k ( l + b k ) p + c g b k ( l + b k ))

( 2 β g p + 2 c g )Q

+ β g b k (l + b k ) p + c g b k ( l + b k ))

(( J p m p L2mp ) p 2 +

(( J p + m p L mp ( L mp + l )) p 2 +

(( m + 2 m p ) p 2 + 2 β g p + 2 c g )

+ β g b k ( l + b k ) p + c g b k (l + b k ))
(( J p m p L2mp ) p 2 +

2
s

+ β g b k (l + b k ) p + c g b k ( l + b k ))

+ 2 β g (l + bk ) 2 p + 2 c g (l + bk ) 2 )

( m p L mp p 2 + β g b k p + c g b k )
(( J p + m p L mp ( L mp + l )) p 2 +

(c r L

(( J p + m p L mp ( L mp + l )) p 2 +

0
(( J 0 + 2 J p + 2 m p ( L mp + l ) 2 ) p 2 +

− ( m p L mp p 2 + β g b k p + c g b k )
(( J p + m p L mp ( L mp + l )) p 2 +

+ ( β r L2cp + β g b k2 + β s L 2s ) p +
( c r L2cp + c g b k2 + c s L2s )

− ( m p L mp p 2 + β g b k p + c g bk )
(( J p + m p L mp ( L mp + l )) p 2 +

( m p L mp p 2 + β g bk p + c g b k )
(( J p + m p L mp ( L mp + l )) p 2 +

+ β g bk ( l + b k ) p + c g b k ( l + bk ))
(( J p m p L2mp ) p 2 +

+ β g b k ( l + b k ) p + c g b k ( l + b k ))

+ ( β r L2cp + β g b k2 + β s L2s ) p +

( β s L2s p + c s L2s )

( c r L2cp + c g b k2 + c s L2s ))
(( J p m p L2mp ) p 2 +
2

( m p L mp p + β g b k p + c g b k )

2
s

( β g bk p + c g bk ) Q

2
s

(β s L p + cs L )

+ ( β r L2cp + β g b k2 + β s L2s ) p +
( c r L2cp + c g bk2 + c s L2s )
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(( m + 2m p ) p 2 + 2 β g p + 2c g )
0
2
∆ϕ1 = − ( m p Lmp p + β g bk p + cg bk )

0
(( J + 2 J p + 2m p ( Lmp + l ) 2 ) p 2 +
+ 2 β g (l + bk ) 2 p + 2c g (l + bk ) 2 )
(( J p + m p Lmp ( Lmp + l )) p 2 +
+ β g bk (l + bk ) p + c g bk (l + bk ))

( m p Lmp p 2 + β g bk p + c g bk )
(( J p + m p Lmp ( Lmp + l )) p 2 +

(2 β g p + 2c g )Q
0

+ β g bk (l + bk ) p + cg bk (l + bk ))
( β s L2s p + cs L2s )

− ( β g bk p + c g bk )Q

(( J p m p L2mp ) p 2 +

2

(m p Lmp p 2 + β g bk p + c g bk )

(( m + 2m p ) p 2 + 2 β g p + 2c g )
0

∆ϕ 2 =

(( J p + m p Lmp ( Lmp + l )) p +
+ β g bk (l + bk ) p + c g bk (l + bk ))

− ( m p Lmp p + β g bk p + c g bk )

(cr L2cp + c g bk2 + cs L2s )

0
− (m p Lmp p 2 + β g bk p + cg bk )
(( J + 2 J p + 2m p ( Lmp + l ) 2 ) p 2 + (( J p + m p Lmp ( Lmp + l )) p 2 +
+ 2 β g (l + bk ) 2 p + 2c g (l + bk ) 2 )

2

+ ( β r L2cp + β g bk2 + β s L2s ) p +

( β g bk p + c g bk )Q

(( J p + m p Lmp ( Lmp + l )) p 2 +
+ β g bk (l + bk ) p + cg bk (l + bk ))

( 2 β g p + 2cg )Q
0

+ β g bk (l + bk ) p + c g b k (l + bk ))
(( J p m p L2mp ) p 2 +
+ ( β r L2cp + β g bk2 + β s L2s ) p +
2
cp

2
g k

− ( β g bk p + c g bk )Q

2
s

(cr L + c b + cs L ))

2

(m p Lmp p 2 + β g bk p + c g bk )

(( J p + m p Lmp ( Lmp + l )) p +

( β s L2s p + cs L2s )

+ β g bk (l + bk ) p + cg bk (l + bk ))

( β g bk p + cg bk )Q

3. Числени изследвания
Числените изследвания са проведени в работна
среда на MATLAB за автомобил, чиито параметри
са дадени в долната таблица.
Спектралната плътност на пътните неравности
е зададена с функцията [7]:

S q (ν ) =

0,000203 .0,75.1,5.ϑ

1
ν + (1,5.ϑ )2

.

2

π
където ν и ϑ са съответно честота и скорост на
движение на автомобила.
Графичните резултати от изчисленията при
скорост на автомобила 20 m/s са показани по-долу:

№

Параметър

Озн.

Стойност

Дименсия

1

Подресоренa масa падаща се на предния мост

m

700

kg

2

Неподресорена масa

mg(mp)

30

kg

3

Инерционен момент на подресорените маси по
оста Оx

J0x

550

kg.m2

4

Инерционен момент на неподресорените маси

Jpxf

5

kg.m2

5

Коефициент на еластичност на главния
еластичен елемент на задната ос

c(cp)

30000

N/m

6

Коефициент на еластичност на гумите

cg

200000

N/m

7

Коефициент на еластичност на стабилизатора

cs

10000

N/m

8

Коефициент на демпфиране на амортисьора

β

1500

N.s/m

9

Коефициент на демпфиране на гумите

βg

50

N.s/m
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9

x 10

8

7

2,б

6

1,б и 2,а

Sa

5

4

3

2

1

0

0

5
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omega
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Фиг. 3. Спектрална плътност на вертикалните ускорения на подресорените маси.
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1.5

x 10

2,б

Sa

1

2,а

0.5

0

0

5

10
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omega
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40

Фиг. 4. Спектрална плътност на ъгловите ускорения на подресорените маси.
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За моделите 1б и 2а има пълно съвпадение на
резултатите за вертикалните ускорения (фиг. 2).
Моделът 2б има малко по-високи стойности
поради отчитането еластичността на напречния
стабилизатор. На фиг. 3 са представени резултатите за ъгловите ускорения на моделите 2а и 2б.
Средноквадратичната
стойност
на
вертикалните ускоренията (m/s2) за първите два
модела е σ a = 0,201, а за модела 2б σ a = 0,204. За
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ъгловите ускорения на модела 2а σ a = 0,038, на 2б

σ a = 0,039. Резултатите за неподресорените маси
не са показани поради ограничения обем на
публикацията, но те са аналогични.
4. Изводи
За изследване на вертикалните трептения с
достатъчна точност, могат да бъдат използвани и
трите модела разгледани в публикацията, тъй като
резултатите на първите два напълно съвпадат, а на
третия са много близки до тях. Моделите 2а и 2б
дават възможност за изследване и на ъгловите
трептения. Резултатите отново са близки, но за
предпочитане е да се използва 2б тъй като отчита
допълнителното
влияние
на
напречния
стабилизатор и кинематиката на раменното
окачване.
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Резюме:
В работата е представена методика за определяне на състоянието на елементите на кормилна
система с хидравлично усилване тип зъбна рейка по определени характерни параметри при лабораторни
условия. Представени са основните неизправности, причините които ги предизвикват и параметрите, с
които могат да се идентифицират. Представени са експериментални резултати на параметри
характеризиращи някой характерни неизправности на елементи от кормилната система.
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Abstract:
This work presents a methodology for determining the condition of the elements of the hydraulic steering system
with a hydraulic amplifier of a rack type in certain characteristic parameters under laboratory conditions. Presents the
basic malfunctions, reasons which causing them and the parameters which can identify them. Represented are
experimental results of parameters characterizing a typical faults of components of the steering system.
Keywords: power steering system, measurement systems, hydraulic amplification, hydraulic pump.

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

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
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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.

кормилна система с хидравлично усилване тип
зъбна рейка по определени характерни
параметри при лабораторни условия.

Фиг. 2. Стенд за изследване на параметрите на кормилни системи с хидравлично усилване тип зъбна рейка.
1 – компютър със софтуер за визуализация и запис на информацията от сензорите; 2 – АЦП NI 6008 със
съгласуващ модул; 3 – Сензор за линейно преместване, 300 мм; 4 – сензор за налягане в дясната камера на
хидравличният цилиндър, 160 bar; 5 – сензор за налягане в лявата камера на хидравличният цилиндър, 160
bar; 6 – сензор с предавателен механизъм за ъглово завъртане на кормилното колело, ±900 deg; 7 – проект
на предавателеният механизъм за сензора за ъглово завъртане на кормилното колело; 8 – сензор за налягане
на входа на разпределителя на кормилния механизъм, 160 bar; 9 – честотно управление (OMRON
JXAB022) на ел. двигателя задвижващ хидравличната помпа; 10 – тензометъричен сензор за надлъжно
усилие в зъбния гребен на кормилния механизъм; 11 – усилвател на тензометъричения сензор за надлъжно
усилие в зъбния гребен на кормилния механизъм; 12 – проект на тензометъричен сензор за надлъжно
усилие в зъбния гребен на кормилния механизъм; 13–сменяем фланец за връзка с различни кормилни
накрайници; 14 – Стенда за изследване на КСХУТЗР.

Целта на настоящата работа е да се
представи методика за определяне на
състоянието на основните елементи на
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2. Методика за изпитване на кормилни системи с
хидравлично усилване за леки автомобили при
лабораторни изпитвания

4) Повишена сила на съпротивление при
въртене
на
кормилното
колело
вследствие загуба на хидравлична
течност.

2.1. Стенд за изпитване кормилна система
с хидравлично усилване тип зъбна
рейка.

5) Повишена сила на съпротивление при
въртене на кормилното колело в едната
посока на завъртане, без загуба на
хидравлична течност.
6) Повишен
шум
(износване)
хидравличната помпа.

на

7) Отклонение от праволинейно движение
на автомобила вследствие на дефект в
кормилната
система
(износен
разпределител).
8) Трептене при въртене на кормилното
колело.
9) Повишена температура на хидравличната течност и др.
2.3. Причини
за
проявяването
неизправностите

Фиг.1 Схема на разположението на сензорите в
кормилна система с хидравлично усилване.
На фиг. 1 е показана схемата стенда за
изпитване кормилна система с хидравлично
усилване тип зъбна рейка (КСХУТЗР). С цифри
са посочени основните елементи, които са:

на

1) Неизправности 1 и 2
 повишена хлабина по цялата
дължина на зъбния гребен;

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 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 – сензор
за температура на хидр. течност; 9 – резервоар за
хидравлична течност; 10 – сензор за дебит на хидр.
течност; 11 – хидравлична помпа; 12 – сензор за
оборотите на хидравличната помпа; 13 –
предпазен/регулиращ клапан; 14 – сензор за
налягането след хидравличната помпа P3; 15 –
зъбна рейка с хидравлично усилване.

Фиг. 3

 повишена хлабина само в средата
на зъбния гребен;

Фиг. 4

 износване на пиньона;

2.2. Основни неизправности
1) Свободен ход на кормилното колело по
цялата дължина на зъбното зацепване
(от крайно ляво до крайно дясно)
2) Свободен ход на кормилното колело
само в праволинейно положение.
3) Повишена сила на съпротивление при
въртене на кормилното колело без
загуба на хидравлична течност.

Фиг.5
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 неравномерно износване на

пиньона и на зъбния гребен;

2) Неизправности 3 и 4
 износена на хидравличната помпа;

Фиг. 9

 кородирала водеща втулка на
зъбната рейка;

Фиг.6

 пробив между буталото и хидравличния цилиндър;

 пробив в маркучите на

хидравличната система;
Фиг. 10

 кородирал прът и водеща втулка
на зъбната рейка

3) Неизправност 5 - деформация на зъбната
рейка;
4) Неизправност 6
 Дефектирал лагер на помпата;
 Нарушени
повърхности
в
хидравличната помпа (фиг. 6);
 Въздух в системата;
 Намалено ниво на хидравлична
течност.
5) Неизправност 7 – неравномерно подаване
на хидравлична течност от разпределителя
към двата кръга;

Фиг. 7
 пробив между следящия разпределител и главата на кормилния
механизъм;
 пробив на прахоуловителния
маншон в зоната на водещата
втулка (в зъбната рейка прониква
вода и в последствие те
корозират. Силата на триене
между двата лагеруващи детайла
се увеличава, както и приложения
момент
върху
кормилното
колело);

6) Неизправност 8 – дефектирали резонатори
в тръбопровода за високо налягане
7) Неизправност
тръбопроводи.

9

2.4. Измервани
характеристики

–

запушване

параметри

на
и

1) Мkk=f(t, Fk) – момент на завъртане на
кормилното колело, с и без хидравличен
усилвател, N.m;
2) αkk =f(t) – ъгъл на
кормилното колело, deg;

Фиг.8

 кородирал прът на зъбната рейка;

завъртане

на

3) Lзр=f(t) – надлъжно преместване на
зъбната рейка, mm;
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4) Fk =f(t) – сила на съпротивление
действаща върху пръта на зъбната рейка,
N;

6)
за
идентифициране
неизправност 8:
p1=f(t) и Q=f(t)
7)
за
идентифициране
неизправност 9:
t0=f(t)

5) Q =f(t) – дебит на хидравлична течност
през хидравличната помпа, l/min;
6) t0=f(t) – температура на хидравличната
течност, deg;
7) p1=f(t) – налягане след хидравличната
помпа, MPa;
8) p2=f(t) – налягане в напорната
магистрала към лявата камера на
хидравличния цилиндър, MPa;
9) p3=f(t) – налягане в напорната
магистрала към дясната камера на
хидравличния цилиндър, MPa;
10) n – обороти на ел. двигателя
(хидравличната помпа), задават се чрез
инвертора, min-1.
параметри
2.5. Идентификационни
различните неизправности

за

1)
за
идентифициране
неизправности 1 и 2:

на

∆L(t ) = α kk (t ).

∆α ≤

π
180

.rd − L зр (t ) , mm;

360
, deg,
nd

Q=f(t)
3)
за
идентифициране
неизправности 5:
Мkk=f(αkk), Fk =f(αkk)
4)
за
идентифициране
неизправности 6:
p1=f(t) и Q=f(t)

2) Настройване на каналите на АналогоЦифровия Преобразувател (АЦП), от
които ще се записва информация. По
подразбиране системата записва само от
първи канал (Dev1/ai0). За записване на
информация от всички сензори е
необходимо да се коригира настройката
като в прозореца за избор на входни
канали (Physical channel) се напише –
Dev1/ai0:7;
3) Настройване на входовете на аналогцифровия преобразувател (USB-6008). За
работа на системата е необходимо
настройката на каналите да е тип „RSE”
(в
полето
за
настройка
„Input
configuration”);

(2)

4) Стартиране
на
програмата
(SteeringWheel_8ch_2ch.vi) за запис и
обработка
на
информацията
от
сензорите.
При
стартирането
на
програмата, информацията от сензорите
само се визуализира на отделните екрани
без да се записва. Записа на информация
се активира и деактивира от бутона
„Record” разположен в основният
прозорец на програмата;

(4)
(5)
на
(3)
на

5) Настройване/нулиране на каналите
отделните сензори. В резултат
различни причини (смущения
захранването и др.) не може да
получи
„пълно”
нулиране
показанията на сензорите;

(6)
на

Мkk=f(t, Fk), αkk =f(t),

(7)

p1=f(t) и p2=f(t)

(8)

(10)

Последователността
на
работа
при
изследване на параметрите и характеристиките
на КСХУТЗР може да се представи като
последователност от определени действия, които
са:
1) Монтиране
на
сензорите
към
изследваната
КСХУТЗР,
чрез
трипътници за съответният вид рейка на
подходящи места, така че да могат да се
монтират сензорите за налягане;

(1)

5)
за
идентифициране
неизправност 7:

(9)
на

2.6. Последователност на работа

където rd е делителен радиус на пиньона на
зъбната рейка, mm, а nd е броя на зъбите на
пиньона.
2)
за
идентифициране
на
неизправности 3 и 4:
Мkk=f(t, Fk), Fk =f(t)
(3)
p1=f(t), p2=f(t), p3=f(t)

на

на
на
от
се
на

6) Пускане на ел. двигателя задвижващ
хидравличната помпа на изпитваната
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9) Последваща
обработка
на
информацията.
Записаните
идентификационни
параметри
се
сравняват със зададени/еталони за
съответната КСХУТЗР.

система при изпитване на системата с
хидроусилване;
7) Реализиране на характерни работни
режими на КСХУТЗР, необходими за
получаването на необходимата ни
информация за идентификация на
състоянието на КСХУТЗР:


идентифициране на неизправности 1 и 2 –
от крайно ляво положение на управляемите
колела кормилното колело се завърта
надясно последователно на ъгъл 2∆α
надясно, след това на ъгъл ∆α наляво, до
момента на достигане на крайно дясно
положение, след това обратно до крайно
ляво/изходно положение;



идентифициране на неизправности 3, 4 и 5 –
от крайно ляво положение на управляемите
колела кормилното колело се завърта
надясно равномерно до крайно дясно
положение, след това обратно до крайно
ляво/изходно положение;



идентифициране на неизправности 6 – от
крайно ляво положение на управляемите
колела кормилното колело се завърта
надясно равномерно до крайно дясно
положение, след това обратно до крайно
ляво/изходно положение. Променят се
оборотите на ел. двигателя и се повтаря
процедурата отново и така няколко пъти
(4÷8);



идентифициране на неизправност 7 –
кормилното колело се поставя в неутрално
положение, освобождава се и се записват
параметрите в продължение на 10 – 20 s.



10) Анализ на състоянието на КСХУТЗР.
3. Експериментални резултати
На фиг.11, 12 и 13 са представени
експериментални
резултати
на
снети
характеристики на P1=f(t), P2=f(t) и P3=f(t) с
измервателната система.
За да се намалят смущенията върху
измервания сигнал е извършено програмно
филтриране на сигнала с нискочестотен филтър с
честота 25 Hz.
На фиг. 11, 12 и 13 са показани измененията на
наляганията
в
системата
при
различни
съпротивителни сили действащи на зъбният
гребен на кормилния механизъм.

Фиг. 11. Налягане в кормилната система.
Зона I – налягане в системата при неподвижно
кормилно колело; Зона II – налягане в системата
при завъртане на кормилното колело, без
наличието на външна съпротивителна сила в
кормилните накрайници; Зона III – налягане в
системата при сработване на предпазният клапан в
крайно положение на кормилният механизъм.

идентифициране на неизправност 8 – от
крайно ляво положение на управляемите
колела кормилното колело се завърта
надясно равномерно до крайно дясно
положение, след това обратно до крайно
ляво/изходно положение. Променя се
натоварването на рейката и се повтаря
процедурата отново и така няколко пъти
(4÷8)
Забележка: Всички идентификационни
параметри
за
посочените
по
горе
неизправности се проверяват при работеща
хидравлична помпа. При не работеща
хидравлична
помпа
на
изпитваната
КСХУТЗР се използва изправна за проверка
на останалите елементи от системата.
8) Спиране на системата;

Фиг. 12. Налягане в кормилната система.
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измерваните характеристики и параметри
предварително могат да се определят неявни
неизправности, които ще се проявят след
определено време по време на експлоатацията
на автомобила.

Зона I и III – налягане в системата при завъртане на
кормилното колело, при наличието на външна
съпротивителна сила в кормилните накрайници;
Зона II и IV – налягане в системата при сработване
на предпазният клапан в крайно положение на
кормилният механизъм.
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4. Заключение
Представената методика позволява да се
определят явните неизправностите в КСХУТЗР.
По този начин, също така въз основа на
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Abstract: The presented work undertakes a review of the currently manufactured anti-lock braking systems
(ABS) for pneumatic brake used in buses. There is a comparative analysis of their design and functioning as well as
analysis of the relative market share for the various makes of pneumatic ABS.
Резюме: В настоящата публикация е направен обзор на конструкциите на спирачни уредби с пневматично задвижване антиблокиращи системи (АБС) вграждани в съвременните автобуси. Направено е проучване
на пазарният дял на водещите фирми производители на спирачни уредби за автобуси.
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През 1999г. “Knorr-Bremse”. закупува подразделението за производство на спирачни системи за
товарни автомобили на фирмата "Robert Bosch
Gmbh", това отделение в момента има осем производствени мощности в Европа.
През 2002г. компанията “Knorr-Bremse” разпространява заявление ,че под неин контрол попада
компанията “Bendix Commercial Vehicle Systems
LLC”, по-рано в концерна влиза и компанията
“Honeywell International Inc”. В качество на тази
сделка
“Knorr-Bremse”
предава
концерна
“Honeywell” неголямо количество акции на нейното дъщерно предприятие Comerciasis Brasil
Ltda” of Sao Paulo, Brazil. В Унгария в гр.Кечкемет,
има модерен научно-изследователски център, а в
гр. Будапеща за производство на системи за активна безопасност (ЕТС, АБС/ПБС). предприятие
“Knorr-Bremse Systeme fur Nutzfahrzeuge GmbH” ,
Германия и “Knorr-Bremse Sistemas Para Veiculos
Клиенти на компанията са фирмите основните
производители на товарни автомобили и автобуси :
DAF, Daimler-Chrysler, IVECO, MAN, Renault, Scania, Schmitz, Volvo и др.
WABCO е втория по-големина в света притежаващ контрол над фирмите (Westinghouse, Arvinmeritor) производител на пневматични спирачни
уредби ABS/ASR, пневматически дискови спирачки, компресори и други пневматични системи. В
момента повече от 500 инженери работят в Европейските отделения: Германия, Франция и Великобритания. Използвайки последните научни постижения в производството, компанията се явява
лидер в своя отрасъл. Повече от 6% от оборота на
компанията се изразходва за научноизследователска дейност. Клиенти на компанията са фирмите
основните производители на товарни автомобили

1. Увод
Наблюдава се значителна активност на конкурентна борба през последните години между водещите научно-изследователски центрове и производители на пневматични спирачни уредби (ПСУ)
и системи за активна безопасност (САБ) антиблокираща система (АБС), противобуксуваща (ПБС),
електронна стабилизираща програма (ЕСП) и
електро-пневматична спирачна система (ЕБС) в
Света: KNORR-BREMSE с пазарен дял 52%,
WABCO с пазарен дял 38% и HALDEX около 7%
и др. Работещи по усъвършенстването на нови генерации САБ за ПСУ с по-висока ефективност и
надеждност.
KNORR-BREMSE (Bendix, Bosch,) е световен
лидер в производството на пневматични спирачни
уредби и системи за активна безопасност (САБ),
пневматически дискови спирачки, компресори и
други пневматични системи. През 1993 г. се основава фирмата “Bendix Commercial Vehicle Systems
LLC“като
съвместно
предприятие
с
фирмите“Honeywell” и “Knorr-Bremse”. След закупуване на това предприятие “Knorr-Bremse” запазва
широко
известната
търговска
марка
“Bendix”.Това позволява на компанията да заеме
широк сегмент на пазара в производството на
електронни системи за активна безопасност, пневматически дискови спирачки, компресори и други
пневматични системи.
През 1996г. Фирмата “Knorr-Bremse” за пръв
път разработва плаващо-седлова дискова спирачка
с пневматично действие, използвана за товарните
автомобили и автобуси.
През 1998г. “Knorr-Bremse”. Закупува клона на
фирмата “Bendix”в Англия.
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и автобуси : DAF, Daimler-Chrysler, IVECO, MAN,
Renault, Scania, Schmitz, Volvo и др.
HALDEX е трето по големина обединение,
шведска фирма притежаваща контрол над
(Garphyttan, Hesselman, Graubremse). Тя е специализирана в производството на пневматични спирачни уредби и АБС. Продукцията си компанията
реализира на пазара в САЩ, Швеция, Германия,
Великобритания, Индия и Бразилия и се вгражда в
товарни автомобили, автобуси, ремаркета и др.
Клиенти на компанията са фирмите основните
производители на товарни автомобили и автобуси :
DAF, Daimler-Chrysler, IVECO, MAN, Renault, Scania, Schmitz, Volvo и др
2. Изложение
ПСУ с ЕБС на KNORR-BREMSE (BENDIX,
BOSCH). Предназначена е за пневматични спирачни уредби за автобуси и товарни автомобили.
Предлага моделите ABS 22 4S/2M, ABS 23 4S/3M,
ABS 24 4S/4M, ABS/ASR 4S/4M за колесни формули 4х2 и ABS/ASR 6S/6M за колесни формули
6х2 за триосни автобуси. [2]
ПСУ с ЕБС на WABCO. Предназначена е за
пневматични спирачни системи за автобуси и товарни автомобили. Предлага генерациите (A създадена през 1981г. с Mercedes-Benz, 2 и 4 канална),
(B създадена 1986г. с вграден ASR 6 канална), (Cгенерацията АБС със самодиагностика се появява
през 1990г. за единични превозни средства). 4 поколение на АБС и АБС/АСР е версия D. Тази система се базира въз основата на нови разработки в
областта на електрониката, по висока ефективност
на микропроцесора, и оперативната памет и диагностицира по нов принцип за 4 и 6 каналния
АБС/АСР. Принципа на управление и устройство
на системата. Вгражда се в колесни формули 4х2,
6х2 при съвременните автобуси. Генерацията Vario
compact се вгражда от 2002г. В следните схеми
2S/1M, 2S/2M, 4S/2M, 4S/3M, [3].
ПСУ с ЕБС на HALDEX. Предназначена е за
пневматични спирачни уредби за автобуси. Предлага моделите GX, MGX, DGX с конфигурации:
4S/2M, 4S/3M, 4S/4M, ABS/ASR 4S/4M за колесни
формули 4х2 и ABS/ASR 6S/6M за колесни формули 6х2 за триосни автобуси, [4].
Схеми на вграждане на АБС за ПСУ при съвременните автобуси [1] .
При избор на конкретна схема обикновено се
изхожда от техническа и икономическа целесъобразност. Принципно съществува възможност чрез
монтирането на АБС да се осигури както висока
спирачна ефективност, така и добра управляемост
и устойчивост.
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Оценката на схемата за прилагане на АБС
трябва да става комплексно с отчитането на спирачната ефективност, управляемостта, устойчивостта, сложността, цената и надеждността на
АБС.
Видове регулиране на колелата. [3]
Индивидуално (независимо, отделно, директно) регулиране. ( Individual Wheel Control Regulation-IR)- регулиране, при което налягането към
дадено колело се изменя независимо от останалите колела. Индивидуалният управляващ сигнал се
изработва в зависимост от информацията от сензора на съответното колело. Индивидуално регулиране при диагонално разположени колела ( Diagonal Individual Regulation- DIR).
Общо (съвместно, зависимо, групово, индиректно) регулиране, при което налягането към няколко (група) колела се изменя по еднакъв начин, в
зависимост от един общ управляващ сигнал. Общият управляващ сигнал може да бъде изработен в
зависимост от информацията на сензор (и), както
следва:
Без предварително зададен избор.
Общо ниско регулиране ”Select - Low” (SL) общият управляващ сигнал за група колела се
изработва на базата на входящият сигнал от сензора на колелото от групата, което първо е склонно
да блокира (колелото, спиращо върху покритие с
най-нисък коефициент на сцепление).
Общо високо регулиране ”Select-High” (SH)общият управляващ сигнал за група колела се изработва на базата на входящият сигнал от сензора
на колелото от групата, което последно е склонно
да блокира (колелото, спиращо върху покритие с
най-висок коефициент на сцепление).
С предварително зададен избор.
- От едно колело - общият управляващ сигнал
за група колела се изработва на базата на входящия сигнал от сензора на предварително избрано
колело от групата.
- Чрез усредняване – общия управляващ сигнал
за група колела се изработва на базата на усреднената стойност на входящите сигнали от сензорите
на всичките колела в групата.
Видовете общо регулиране са следните:
- Регулиране по оси (Axel Control-AR)-общо регулиране на колелата от едната ос.
- Регулиране по страни (Side Control-SR)- общо
регулиране на колелата от едната страна на превозното средство.
- Диагонално регулиране (Diagonal Control DR)-общо регулиране на диагонално разположени
колела.
- Регулиране на група оси (Combined Multi Axle
Control, Tandem-TR)- общо регулиране на колелата
от група оси.

Модифицирано регулиране (Modified Control-M)- регулиране, което се променя в процеса на
спиране.
- Модифицирано индивидуално регулиране
(Modified Individual Control-IRM, ARM, DIRM,
SRM) – регулиране което започва като общо за
група колела, разположени произволно на една ос,
диагонално или от една страна на превозното
средство, и след това преминава към индивидуално за всяко определено колело от групата.
Модифицирано регулиране на група оси (Modified Tandem Control - TRM) – регулиране, което
започва като общо за група оси и след това преминава също в общо регулиране, но по отделни оси
от групата.
Конструктивни особености на АБС за ПСУ
при съвременните автобуси.

поради което вече почти не се използват двуфункционални клапани.
Важна характеристика е времето за закъснение на клапана в повечето съвременни системи се използват клапани с времеконстанта
под 0,002s.
Контролера (ECU) 4 получава сигнала от
сензора (възприемателите ), обработва го по
предварително зададена логическа последователност и при дадени условия подава сигнал
към модулатора (модулаторите ) за изменение на
режима на работа.
Контролерите могат да бъдат:
- цифрови
- аналоговo-цифрови (комбинирани)
Електронните управляващи блокове с цифров принцип на действие са с по - високи потребителски качества и намират все по-широко
разпространение. Включват един или няколко
микропроцесора.
В зависимост от степента на приспособяване към пътните условия АБС биват:
- с програмирана пулсация;
- полуадаптивни;
- адаптивни;
При АБС с програмирана пулсация се
поддържа постоянен период на пулсация и следователно средната стойност на налягането на
работния флуид също остава постоянна, до спирането на транспортното средство. Не могат да
се приспособят към изменящите се в процеса на
спиране пътни условия, поради което не намират
приложение.
Най-широко приложение намират полуадаптивните АБС. При тях в течение на времето разликата между средната стойност на налягането
на работния флуид и максималното налягане
създаващо спирачни сили в колелото, които
могат да се реализират по сцепление, непрекъснато намалява.
Зависимостта на изменение на налягането
се поддържа от АБС, която макар, че спада към
полуадаптивния тип , се характеризира с много
висока степен на приспособяемост.
Адаптивните АБС поддържат непрекъснато
такава стойност на налягането в спирачните
механизми, която съответства на текущите параметри на пътното покритие. Създаването им е
затруднено от проблемите свързани с повишаване на бързодействието на електропневматичните клапани и от инертността на тази част от
спирачната система, която подлежи на регулиране.
Максималната спирачна ефективност се постига индивидуално регулиране (IR) на всички
колела. Същевременно когато левите и десните

Фиг.1
Електронните АБС фиг.1 се състоят от сензори 1 на следената величина, електронен управляващ блок 3 (контролер) и изпълнителни
елементи (модулатори на налягане), както и сигнално устройство, информиращо водача в случай на неизправност на системата [1, 2, 4].
Сензорите 1 преобразуват ъгловата честота
на въртене на колелата в последователност на
електрически импулси с постоянна амплитуда.
Най-често се използват индуктивни и индукционни възприематели .
Модулаторите на налягане 4 представляват
електро-пневматични клапани, най-често мембранен тип. Те могат да бъдат:
- двуфункционални т.е. изпълняват две функциипонижаване и повишаване на
налягането
на работния флуид;
- трифункционални – освен двете функции,
позволяват и поддържане на междинна постоянна стойност на налягането. Третата функция в
работата на трипозиционните клапани разширява
значително техните функционални възможности,
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колела на транспортното средство спират върху
пътни покрития със значително различаващи се
стойности на коефициента на сцепление, се задава завъртащ момент, породен от разликата в
реализираните спирачни сили на двата борда.
Допълнително натоварване се създава и върху
кормилното управление респ. водача. От друга
страна при вграждане на АБС в прикачни
транспортни средства (ПТС) индивидуалното
регулиране оскъпява значително изделията. Това
е наложило изработването на модули за съвместно (зависимо) регулиране на колелата от една
ос са снабдени с един модулатор и в зависимост от избрания принцип се регулират по колелото спиращо по пътното покритие с нисък
коефициент на сцепление (съвместно ниско регулиране – SL) или с висок коефициент (съвместно високо – SH) [ 1, 2 ].
Логично е да се очаква известно намаляване на спирачната ефективност при използване
на регулиране тип SL поради недоизползване на
възможностите на колелото движещо се по повърхността с по-висок коефициент на сцепление. Същевременно принципът на регулиране не
е в тясна връзка с типа на използвания модулатор, респ. начина на модулиране на налягането. Използването на двуфункционален клапан
предопределя вграждането на схема от типа на
съвместно регулиране (SL или SH).
Широкото използване на трифункционалните модулатори в съвременните АБС е свързано
с използването и на нов принцип и на регулиране на колелата от една ос – индивидуално
модифицирано регулиране (IRM), [1]. При него
колелото работещо в по-тежки условия се регулира по обичайния начин, докато при другото
колело регулирането се модифицира чрез степенно увеличаване на налягането, като се изменя и интензивността на нарастване. По този
начин се запазва високата спирачна ефективност на индивидуалното регулиране и същевременно се ограничава големината на отклоняващия момент.

3. Заключение
Разработени са голям брой ПСУ, различаващи
се по конструкция, схеми на вграждане и регулиране и принципи на изграждане на алгоритмите на
управление за електронните им системи. Независимо от това, научно-изследователските центрове
продължават усилено да търсят нови решения и да
усъвършенстват произвежданите АБС, ПБС, ЕСП
и ЕБС за ПСУ. Няма публикувани данни за алгоритмите на управление на различните системи, а
само някои принципи, което не позволява провеждане на пълен сравнителен анализ на свойствата
им.
Съществуват тенденция към обединяване на
производителите на ПСУ в европейски и световен
мащаб на водещите три фирми до момента. Съвместното вграждане на АБС с ПБС и ЕСП за работата и с електро-пневматична спирачна уредба
(ЕБС).
Усъвършенстването на спирачните уредби и
техните системи представлява едно от главните
направления за конструктивно усъвършенстване
на автомобила и може да подобри редица негови
свойства. Създаването им е сложен научен процес
включващ в себе си както проблемите на теорията
и конструкцията на автомобила, така и върховите
технологии в областта на микроелектрониката,
хидравликата и пневматиката.
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Рекордно високите температури през
последните десетилетия, топенето на ледниците, по-влажният въздух и още седем
ключови индикатора показват, че глобалното затопляне на климата е неоспорим факт.
Всеобхватният преглед на данните за климата през последното десетилетие обединява зад това становище 303-ма учени от 48
страни. Резултатите от тяхната съвместна
работа са публикувани в „Доклад за състоянието на климата 2009“ [2], [14], издаден от
американската Национална океанска и атмосферна служба (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)) през юли
2010 г.
Докладът потвърждава изводите на
Междуправителствения панел на ООН за
изменението на климата (Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC)), създаден
през 1988 г. и обединяващ 1500 учени от
цял свят, със задачата да оценява и анализира съществуващите научни изследвания и
знания относно изменението на климата и
неговото въздействие, като изготвя периодично подробни доклади по тези въпроси.
Данните в последния от тези доклади, публикуван през 2007 г. и известен като “Четвърти доклад за оценка“ [3], [10], показват,
че светът се е затоплил средно с 0,76 °С в

сравнение с прединдустриалните нива и че
температурите се повишават с нарастващ
темп. През периода 1993-2003 г. морските
нива са се покачвали почти два пъти побързо в сравнение с предишните три десетилетия.
Температурата в Европа през последния
век също се е повишила с почти 1° C, т.е.
повече от средните стойности в света. Валежите и снеговалежите значително са се
увеличили в Северна Европа (с 10 до 40 %),
докато в Южна Европа те са намалели с
около 20 % и все по-често се наблюдава
засушаване.
На принципа за „общи, но диференцирани отговорности“ се базира и Протоколът
от Киото (ПК), приет през декември 1997 г.
Той е първият правно обвързващ глобален
инструмент, ангажиращ развитите държави
с конкретно количествено намаляване на
техните емисии парникови газове. Съгласно
Протокола индустриализираните държави
като цяло трябва да намалят емисиите си на
шест парникови газа (въглероден диоксид
(CO2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O),
серен хексафлуорид (SF6), перфлуорвъглероди (PFCs) и хидрофлуорвъглероди
(HFCs) с около 5% спрямо нивата от 1990 г.
през т. нар. „първи период на задължения“
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от 2008 г. до 2012 г. За развиващите се
страни не са определени цели за емисиите.
Правилата за прилагане на ПК са приети на
7-та Конференция на страните по РКОНИК
през 2001 г. в Маракеш и са известни като
"Споразуменията от Маракеш".
Протоколът влиза в сила на 16 февруари 2005 г., след като е ратифициран от
страните, емитиращи 55 % от парниковите
газове в атмосферата. Понастоящем е ратифициран от 192 държави. България ратифицира Протокола от Киото със закон, приет
от Народното събрание на 17 юли 2002 г.
[1].
Протоколът предвижда намаленията да
се постигнат както чрез редуциране на емисиите в самите държави, така и посредством
инвестиции в пречистващи или по-екологосъобразни технологии в други страни (т.нар
гъвкави механизми по Протокола от Киото).
Европейският съюз (ЕС) е избрал колективен подход за изпълнение на задължението си (т.нар. „bubble approach“), при
който поетият ангажимент по ПК от 8 % се
отнася за цялата Общност, но вътрешно се
разпределя въз основа на принципа за „общи, но диференцирани отговорности“. Ангажиментите на отделните държави-членки
(15 към 2002 г.) са регламентирани с Решение на Съвета на ЕС от 25 април 2002 г. [4]
и варират от - 21 % за Дания и Германия до
+ 27 % за Португалия. Десет от дванадесетте държави-членки, присъединили се към
ЕС през 2004 г. и 2007 г., изпълняват индивидуални ангажименти по ПК. Пет от тези
страни са се ангажирали въз основа на базова година, различна от 1990 г. (България
1988 г.; Унгария средно 1985-1987 г.; Полша 1988 г.; Румъния 1989 г. и Словения
1986 г.). Малта и Кипър нямат поети ангажименти по Протокола.
Националната инвентаризация на емисии на парникови газове (ПГ) на Република
България се докладва ежегодно пред Секретариата на Конвенцията на ООН по Изменение на Климата, а след приемането на страната в Европейския съюз, в съответствие с
Решение 280/2004/EC и пред Европейската
комисия.
Националната инвентаризация на емисии на ПГ се подготвя в съответствие Ръководствата на Конвенцията на ООН по Изменение на Климата (UNFCCC Guideline),
ревизираното ръководство на Между-
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правителствената група на експертите по
изменение на климата (The Revised IPCC
Guidelines, 1996), Ръководството на IPCC,
2006 и Ръководството за добри практики за
изготвяне на национални инвентаризации
на парникови газове (Good Practice Guidance for National GHG Inventories, 2000).
Емисиите на ПГ на България през 2010
г. са 61427,06 Gg CO2 екв. Емисиите са намалели с 52,16 % в сравнение с базовата
година (1988 г.) и са с 49,65 % под целта от
Киото – 122,000 Gg CO2 екв., към която
България трябва да се придържа по време
на Първия Киото период между 2008 г. и
2012 г. Емисиите през 2010 г. са нараснали
с 4.3 % в сравнение с предходната 2011 г.
На фигури 1 и 2 са представени емисиите на парникови газове (ПГ) на България
през периода 1988-2010 г. – по газове и по
сектори на националната инвентаризация на
ПГ, изключвайки сектора „Земеползване,
промени в земеползването и горско стопанство“.

CO2
CH4
N2O

Фигура 1. Емисии на ПГ за периода 1988 2010 г. по газове в Gg CO2 екв.
Секторите на инвентаризацията на ПГ
са: Енергия, Индустриални процеси, Използване на разтворители, Селско стопанство,
Отпадъци и Земеползване, Промени в земеползването и Горско стопанство. Данните
показват, че сектор „Енергия” емитира 76 %
от общите емисии в страната, следван от
сектор Селско стопанство – 10 % и сектор
отпадъци – 8 %.
В съответствие с Ръководствата на
IPCC, сектор „Енергия” включва емисиите
от изгаряне на горива и в транспорта.
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Фигура 3: Емисии на ПГ от автомобилен транспорт за периода 1988 – 2010 г.

1. Енергия
2. Индустриални процеси
3. Използване на разтворители

Фигура 2 Емисии на ПГ за периода 1988 2010 г. по сектори в Gg CO2 екв.
В съответствие с Ръководствата на IPCC
категорията „Автомобилен транспорт”
включва емисиите от всички видове превозни средства, лекотоварните превозни средства като леки и лекотоварни автомобили,
както и тежкотоварни превозни средства
като тракторни ремаркета и автобуси, и мотоциклети (включително мотопеди, скутери, и триколесни превозни средства). Автомобилният транспорт емитира значителни
количества въглероден диоксид (CO2), метан (CH4) и диазотен оксид (N2O), както и
други газове замърсители на въздуха.
За периода, който обхваща инвентаризацията на емисиите, значителното
нарастване на емисиите от автомобилния
транспорт на CO2 се свързва с увеличаване
на броя на превозни средства и интензивността на трафика, поради развитието на
икономическата дейност (с изключение на
икономическата криза от 2009 г.). На фигура 3 е показано съдържанието на емисиите
на основните парникови газове от автомобилния транспорт.
Емисиите на CO2 се изчисляват въз основа на количеството и вида на изгореното
гориво и неговото съдържание на въглерод.
Емисиите на CH4 и N2O са по-сложни за
оценка, защото емисионните фактори зависят от технологичните характеристики на
превозното средство, и горивото. Трендът
на емисиите е представен на фигура 4.
Изчисленията на емисиите от пътния
транспорт са били извършени с използване-

Фигура 4: Тренд на емисиите на CO2,
CO2e, CH4 и N2O в периода 1998-2010 г.
то на Европейския модел COPERT 4, Версия 9. Тъй като базирани на специфичните
за страната технологии емисионни фактори
не са налични, са използвани емисионни
фактори по подразбиране.
Емисиите са изчислени чрез въвеждане
на подробни данни като: средно дневно на
изминатото разстояние и време, гориво,
минимална месечна и максимални температури, потреблението и спецификации на
гориво, автомобилния парк, категоризиран
по сектори, подсектори и технологии (стандарт), състав и годишен пробег на превозно
средство, скорост и стил на шофиране.
Въпреки това, в някои случаи пълнотата и качеството на предоставената информация не е на необходимата висота. Когато
необходимите данни не са на разположение,
са прилагани заместващи такива от различни източници, за да се гарантира представителността на входните данни за COPERT.
Прилагани са и експертни оценки.
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туриране в транспортния сектор и предлагане на изгодни условия за развитие на
частни транспортни компании и модернизиране на превозните средства.
Следва да се отбележи, че делът на железопътния транспорт в България не е относително висок. Изразената тенденция за понататъшно увеличаване дела на автомобилния транспорт ще доведе до значително нарастване на транспортните пътнико- и товаропотоци, както и на емисиите на
ПГ.
Развитието на този сектор винаги е било приоритетно поради особеното му положение като част от инфраструктурата на
страната.
В Плана за действие са предвидени
мерки, които са ориентирани към следните
основни направления:
- намаляване на емисиите от транспорта;
- намаляване на потреблението (намаляване на превозите);
- диверсификация на превозите;
- информиране и обучение на потребителите.
Анализът на развитието на българския
транспортен сектор в последните години
показва значителни структурни промени и
тенденция за нарастване дела на автомобилния транспорт в общата транспортна
дейност.
Съгласно последната инвентаризация
на емисиите на парникови газове в България автомобилният транспорт през 2009 г.
е ползвал 98 % от общото енергийно потребление в сектора. За периода на инвентаризацията (1988 – 2009 г.) делът на дизеловото гориво и бензина в потребените горива е съответно 46,3 % и 43,9 %. Делът на
дизеловото гориво след 2000 г. до 2007 г.
рязко се увеличава поради използването му
в лични и тежкотоварни автомобили. Тенденцията за увеличение на количеството на
използвания бензин се запазва през целия
период.
Емисиите на парникови газове в сектора
също бележат постоянна тенденция на нарастване след 2000 г. През 2009 г., в сравнение с базовата 1988 г., емисиите от автомобилен транспорт са се увеличили с 6,8 %.
Най-значителен е приносът към емисиите на парникови газове от страна на личните автомобили, следван от този на тежкотоварните автомобили. През 2009 г. лични-

Емисионни фактори
В съответствие с Ръководството на
IPCC, 1996 за националните инвентаризации на емисиите на парникови газове,
емисионният фактор се определя като средните емисии на парникови газове за даден
източник, по отношение на данните за дейността за този източник. В съответствие с
Ръководството приложеният емисионен
фактор (IEF) се определя като емисиите,
разделени на съответните данни за дейността:
IEF = Емисии/ Данни за дейността
IEF не са равностойни на емисиите
фактори за изчисленията на емисиите. IEF
предоставят средните стойности за обобщени категории, като например разпределение на автомобилния парк.
Емисионни фактори, използвани за изчисляване на емисиите на парникови газове
от сектор „Транспорт” се базират на алгоритми на COPERT 4, версия 9. Емисионните фактори са вътрешни параметри, които
зависят от входните данни (средно изминатото разстояние, времето за шофиране и
климатични условия, и др.) и алгоритмите
на COPERT. COPERT моделът използва
различни емисионни фактора за всяка категория превозно средство и технологии.
Сектор „Транспорт“
Приватизацията на автомобилния транспорт, значителното съкращаване на субсидиите за железопътния транспорт и закриването на железопътни маршрути водят до
промяна в структурата на транспорта–от
железопътен в автомобилен, което е причина за регистрирания относителен растеж на
емисиите ПГ.
Емисиите на ПГ от сектора намаляват в
сравнение с базовата година. Намалението
следва драстичния спад в транспортната
дейност (измерена в тонкилометри). Голямата разлика между намалението на емисиите и намалението на товаропотока отразява променената структура на транспортиране – от железопътни превози към автомобилни, което увеличава специфичните
емисии.
В периода 2007-2009 г. транспортната
инфраструктура се обновява и реконструира в съответствие с международните изисквания и стандарти. Най-важните цели на
правителството са либерализация на транспортния пазар, завършване на законодателното и институционалното преструк-
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те и тежкотоварните автомобили са източник на съответно 60 % и 21 % от общите
емисии в сектора.
В тази връзка основните мерки в сектора трябва да бъдат насочени към оптимален
баланс в използването потенциала на различните видове транспорт.
Основните мерки в сектора са разделени по 4 приоритетни оси както следва:
Приоритетна ос 1: Намаляване на емисиите от транспорта
Мерки с пряк ефект
Мярка 1. Проектиране и изграждане на
нова и рехабилитация и модернизация на
съществуваща пътна инфраструктура за
осигуряване на оптимални скорости на движение при оптимален режим на движение
на автомобилните двигатели;
Мярка 2. Въвеждане на интелигентни
транспортни системи по републиканската
пътна мрежа и в градска среда;
Мярка 3. Увеличаване дела на биогоривата;
Мерки с косвен ефект
Мярка 4. Развитие и стимулиране ползването на „хибриден“ и електрически автомобилен транспорт.
Приоритетна ос 2: Намаляване потреблението на горива
Мерки с пряк ефект
Мярка 1. Намаляване пътуванията с
лични автомобили чрез подобряване и развитие на обществения градски транспорт и
чрез развитие на немоторизирания транспорт;
Мярка 2. Въвеждане на интелигентни
транспортни системи по републиканската
пътна мрежа и в градска среда
Мярка 3. Развитие и стимулиране на
велосипедното движение.
Мерки с косвен ефект
Мярка 1. Таксова политика за ограничаване на потреблението и пътуванията;
Приоритетна ос 3: Диверсификация на
превозите
Мерки с пряк ефект
Мярка 1. Увеличаване дела на обществения електро-транспорт – железопътен,
тролейбусен, трамваен, метро и др.;
Мярка 2. Развитие и изграждане на интермодални терминали за комбинирани
превози.
Приоритетна ос 4: Информиране и
обучение на потребителите

Мерки с косвен ефект
Мярка 1. Устойчива статистика на
транспорта;
Мярка 2. Информиран избор на превозно средство;
Мярка 3. Обучение за икономично шофиране.
ИЗВОДИ:
1. Анализът на развитието на българския транспортен сектор в последните години показва значителни структурни промени и тенденция за нарастване дела на
автомобилния транспорт в общата транспортна дейност.
2. Съгласно последната инвентаризация на емисиите на парникови газове в България автомобилният транспорт през 2009 г.
е ползвал 98 % от общото енергийно потребление в сектора. За периода на инвентаризацията (1988-2009 г.) делът на дизеловото гориво и бензина в употребените горива
е съответно 46,3 % и 43,9 %. Делът на дизеловото гориво след 2000 г. до 2007 г. рязко
се увеличава поради използването му в
лични и тежкотоварни автомобили. Тенденцията за увеличение на количеството на
използвания бензин се запазва през целия
период.
3. Емисиите на парникови газове в сектора също бележат постоянна тенденция на
нарастване след 2000 г. През 2009 г., в
сравнение с базовата 1988 г., емисиите от
автомобилен транспорт са се увеличили с
6,8 %.
4. Най-значителен е приносът към
емисиите на парникови газове от страна на
личните автомобили, следван от този на
тежкотоварните автомобили. През 2009 г.
личните и тежкотоварните автомобили са
източник на съответно 60 % и 21 % от общите емисии в сектора.
5. Ако емисиите не бъдат намалени,
концентрацията на парникови газове в атмосферата се очаква да се удвои спрямо
прединдустриалната епоха до 2035 г., което
ще предизвика нарастване на глобалната
температура с повече от 2 ºC. В дългосрочен аспект съществува риск от глобално
затопляне с над 5 ºC, което се равнява на
температурните изменения на Земята между последната ледникова епоха и настоящето състояние.
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Резюме: В статията е представена методика за изследване на двупоточна обемна хидромеханична предавка в лабораторни условия на стенд. Целта на изследването е да се определят в лабораторни условия силовият и кинематичен диапазон на изменение на предавателното отношение на предавката, както и нейният КПД.
Ключови думи: изследване, изпитване, двупоточна, хидромеханична, хидрообемна предавка, КПД,
силов, кинематичен диапазон на регулиране.
Abstract: This paper presents a methodology for examination two-stream hydro-mechanical gear in the lab stand. The
aim of this examination was to determine in the laboratory strength and kinematic variation range gear ratio of gear, as well as
its efficiency.
Keywords: research, testing, two-stream, hydro-mechanical gear, hydrostatic transmission, efficiency, power, kinematic
range of gear ratio.

чествени параметри на комбинираната предавка
ОХМП заемат място между тези на съставляващите я два клона : механичен и хидравличен. Интерес
представлява определянето освен по изчислителен
път, така и с реален експеримент на характеризиращите силови, кинематични и енергийни параметри на ОХМП, и оттам да се направи оценка за
пригодността на този вид предавка за възможните
приложения в транспортната и теглителна техника.

1. Въведение
При разработването на предавателни механизми
от всякакъв тип най-голямо значение се отделя на
тяхната енергийна ефективност. Стойността на
КПД при предавките е ключов фактор за решаването на важните глобални проблеми - екологичният и енергийният. Освен ефективността, решаващо
значение има и пригодността за използване на
конкретен тип предавка, която се определя от нейните параметри като силов и кинематичен диапазон на изменение на предавателното отношение.
Разглежданата обемна хидромеханична предавка
(ОХМП) се състои от две регулируеми обемни
хидромашини с аксиално движение на буталата и
конусен симетричен планетен механизъм. Характерното за механичния клон на предавката е високата стойност на КПД и недостатъка че предавателното отношение е с постоянна стойност. Хидрообемната предавка има голям диапазон на изменение на предавателното отношение, особено ако
и двете хидромашини са регулируеми, както е в
разглежданата предавка, но по КПД не е конкурентна на този от механичната предавка.
Както може да се очаква качествените и коли-

2. Схема на стенда за изпитване на ОХМП
Схематично устройството на стенда е показано
на фигурата. Органите за управление на машините
от различните модули са показани на схемата: L1 е
лост за управление на регулируемата хидромашина - помпа от задвижващата хидрообемна предавка; L2 е лост за управление на регулируемата хидромашина - помпа от изследвания двупоточния
модул, свързана механично с планетния механизъм на разпределителната кутия; L3 е лост за управление на регулируемата хидромашина - хидромотор от двупоточния модул, свързана едновременно към планетния механизъм и изходящия вал;
L4 е лост за управление на регулируемата хидро254

машина - помпа на натоварващата спирачка. L и F
са положения на лоста за управление на включената предавка в редуктора на разпределителната кутия.
3.Измервани и изчислени величини.

порните тръбопроводи, pB е налягането на работната течност в свързващите тръбопроводи, което с
приближение се счита че е равно на захранващото
налягане на хидромашините. Индексите 1, 2 и 3 са
за идентифициране на принадлежността към конкретната хидрообемна предавка както следва: задвижващ регулируем модул; двупоточен модул и
натоварващо устройство.
Ъгловите положения на лостовете L2,3 и 4 . се измерват с електрически преобразувател - потенциометър за завъртане с обхват от 0 до 270 градуса с
линейна характеристика, за да се определят
Kv1,2,3,4 – относителния работен обем на регулируемите хидромашини в стенда. Където Vтек е текущата стойност на работния обем ∗ 10-6 m3 ,

Ps - консумираната активна мощност от едната
фаза на задвижващия
електродвигател. Общо
фазите са три, като се приема че товара в намотките на електродвигателя е симетричен. Измерва се с
ватметър. Общата за електродвигателя консумирана мощност е :
P = 3. Ps , W
∆p – наляганията на работната течност в работните магистрали на хидрообемните предавки, използвани в стенда. Изчислява се като разликата от
налягането на напорния и свързващия тръбопровод. Измерват се с механични манометри с изключение на напорният тръбопровод на изследвания
двупоточен модул, където се отчита с електрически преобразувател тип PSPR с клас на точност
0.5%, захранващо напрежение от 10 до 30V постоянен ток, изходното напрежение е правопропорционално на измерваното налягане и се
променя в границите от 0 до 10V.

Kv1,2,3,4 =

Vmek
,−
Vmax

Vmax е максималния работен обем на съответната
хидромашина, ∗ 10-6 m3 . Индексите 1,2,3 и 4 определят принадлежността съответно към: хидропомпата на задвижващия модул; хидромашината
от двупоточния модул, свързана само с планетния
механизъм; хидромашината от двупоточния модул, свързана с изходящия вал и хидропомпата на
натоварващото устройство. При определянето се
приема, че предавателната функция Vтек = f(φ) е
линейна, където φ е ъгълът на завъртане на лоста

∆p1,2,3 = pA1,2,3 - pB1,2,3 , Pa
където pA е налягане на работната течност в на255

за управление на разпределителя, управляващ наклонения диск за изменение на Vтек .
Т – въртящия момент, действащ на неподвижното планетно колело от диференциала на хидромеханичната предавателна кутия. С отчитане на
триенето в диференциалния механизъм Mтр дм , се
изчислява въртящия момент на входящия вал в
двупоточния модул - Мвх охмп

ik =

n2
n1охмп

,−

Mсп е въртящият момент, изразходван от натоварващата хидропомпа, чиято стойност се изчислява от входните данни: ∆p3;Kv4, като се отчетат и
силовите загуби в помпата (хидромеханичен КПД
– ηhm3 = f(n2, ∆p3 , Kv4) ), снети експериментално.

Мвх охмп = T - Mтр дм , Nm
Mтр дм = f(T, Mo, nвх охмп), Nm

Mсп =

∆p 3 * Kv 4 * V4

, Nm

η hm3

където Mo е момент на условно приети постоянни
загуби (метода се провежда при постоянна ъглова
скорост, въртящ момент и температура на въпросните звена) на въртящ момент в диференциалния
механизъм на ХМПК, включващ дисковите загуби,
триенето в лагерите и уплътнителите. Измерването
на T става с тензометричен мост и усилвател на
сигнала.
Q – дебита на работната течност в работната магистрала на хидромашините от двупоточния модул
се отчита директно от дебитомера, монтиран на
напорния тръбопровод в l/ min .
n1 е честотата на въртене на изходящия вал от задвижващата хидрообемна предавка С изчисление се
определя скоростта на въртене на входящия вал на
двупоточния модул - n1охмп, тъй като е осигурена
твърда връзка на кинематичната схема на хидромеханичната предавателна кутия, чрез блокиране
на хидротрансформатора.
n1охмп =

M cп
,−
Мвхохмп

ic =

За изчисление на обемните КПД на хидромашините от двупоточния модул се ползват зависимостите:
ηVpv =

Q
,− за хидромашината,
n pv * Kv2 *V2

свързана само с планетния механизъм, която работи само в помпен режим при всички работни точки
на снемане на теглително-скоростната характеристика. Честотата на въртене на въпросната хидромашина се изчислява от зависимостите на ъгловите скорости на звената от конусен симетричен диференциал:
nPV =

2n вх охмп
− n2 , min-1
i cp

където icp е предавателното число на включената
предавка в РК.
ηVмv =

n1 ∗ 2
, min-1
iв.п.

n2 * Kv3 *V3
,− за хидромашината,
Q

свързана с изходящия вал. Най-ниската стойност
на обемният КПД на хидромашината, работеща в
помпен режим - ηVpv може да бъде определена в
характерната точка на т. нар. “стоп режим”, когато
∆p2 заема максималната си стойност а n2 все още е
нула. Изчислението на стойността на ηVpv във въпросната точка е показател за техническото състояние на хидропомпата откъм херметичността на
помпените й елементи. Относно определянето на
механичното състояние на хидромашините могат
да бъдат определени ηVpv и ηVмv при развъртане на
изходящия вал на двупоточния модул на празен
ход, при демонтиран вал за задвижване на натоварващото устройство, при което стойността на
∆p2 зависи правопропорционално на хидромеханичните загуби в хидравличния клон на двупоточния модул. Построяването на двете характерни
криви: на “стоп-режим” и “развъртане на празен
ход” ∆p2 = f (n2) ,носи важна информация за техническото състояние на хидромашините, което е от особено значение при предприемане на аналитично определяне на загубите, вземани от паспортните данни, дадени от производителя.

където i в. п. е предавателното число на включената
предавка в ХМПК, 2 е предавателното отношение
на диференциала от ХМПК при блокирано планетно колело. Преобразувателите за скорост на
въртене са изградени от оптронни елементи, работещи с инфрачервени лъчи. n2 – скоростта на въртене на изходящия вал на двупоточния модул, която съгласно схемата на стенда съвпада с тази на
натоварващата хидрообемна спирачка.
Всички изброени електрически сигнали постъпват в интерфейс, свързан с персонален компютър,
където показанията се визуализират и записват в
реално време. На схемата не са показани термометричните преобразуватели с които се следи топлинното състояние на работните машини, което не
трябва да се променя в продължителността на
снемане на данните от една работна точка на теглително-скоростната характеристика, за да се гарантира установеният режим на работа на стенда.
За определяне на КПД на изследвания модул се
ползва израза: η = ic*ik , където ic е силово предавателно отношение, ik е кинематично предавателно
отношение.
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No точка

Kv2

Kv3

Kv4

[]

p1

p2

p3

p сп p захр1

p захр сп

Kv2
[]

Kv3

Kvсп

∆p1

∆p2

*10^5 Pa

∆p3

n1

n2

min-1

*10^5 Pa

Изчислени величини
Мвх М2 nPV
Мвх охмп
min-1

Nm

Стойностите на ηVpv и ηVмv , както и ηhmpv и ηhmмv
(хидромеханичните загуби в хидро-машините) могат да бъдат определени и по изчислителен път,
като се вземат наготово от характеристиките на
загубите, които са известни, имат различни математически модели за тяхното описание с различно
приближение и имат вида:
ηVpv, Vмv; hmpv; hmмv = f(Kv, Kp, Kn), Kn =

p захр2

ηhm pv

t1

deg C

ηVмv

ηhmмv

t2

t3

ic

ik

Ps

T

W

µSt

η

[]

където Pзаг ОХМП са загубите в двупоточния модул;
Pзаг h за загубите само в хидравличния клон; Pзаг m са
загубите в механичния клон. Според теоремата за
разделяне на мощностните потоци стойността общият КПД на двупоточната предавка (модул) заема стойност между стойностите на КПД на съставляващите я предавки, при условие , че няма налице
циркулация на мощност. В общия случай може да
се твърди че
ηhm* ηV < η < ηm
Израза за загубите на мощност може да се представи и по следния запис:
PВХОХМП*(1-η) = Ph*(1- ηhm* ηV) + Pm*(1- ηm),
където PВХОХМП = Мвх охмп*n1охмп*π/30, W е входящата мощност в двупоточния модул; η е общия КПД
на двупоточния модул; Ph е мощността, която минава през хидравличния клон на предавката Ph =
Мвх охмп* n1охмп * ηm/2 – това е мощността, която се
подава на едното планетно колело на диференциалния механизъм, с която е свързана само хидропомпата на двупоточния модул; Pm е стойността на
мощностния поток, преминаващ през механичния
клон на двупоточния модул; ηm е КПД на механичния клон на изследвания модул; ηhm* ηV е общия КПД на хидравличния клон. Понеже въпросния диференциален механизъм е симетричен и се
явява като точка на разделяне на мощностните потоци на механичен и хидравличен, силовия поток
се разделя на две равни части, ако се пренебрегнат
загубите от триене. Това пренебрегване на загубите от триене в диференциала е удобно да се приеме
за работната точка от изследването, когато двете
планетни колела се въртят с еднакви ъглови скорости, понеже в този момент няма силови загуби
от триене в диференциала. От едновременното равенство на въртящите моменти, действащи на двете планетни колела и ъгловите й скорости, следва
че и двата мощностни потока имат еднаква стойност Ph = Pm , което се отразява количествено на
израза за теоремата на мощностните потоци и води
до неговото опростяване и след преработка се получава:

nтек
, - параметър, отчитащ честотата на
nmax

въртене на вала на конкретната хидромашина.
Освен изчислителния метод за стойността на ηVpv
и ηVмv съществува още един вариант на опитно определяне, но не при постоянна мощност, подавана
на входа на двупоточният модул. По-конкретно
въпросната методика цели построяване на зависимостите: ηVpv, Vмv = f (M2, n2), което се постига с установяване на постоянна стойност на n1охмп и Kv2,3
и чрез промяна на съпротивителния момент, погасяван от натоварващото устройство Mсп се отчита
кинематичната загуба на скорост, която се дължи
на обемните загуби в хидравличния клон на двупоточния модул ηV. Изследването се прави за всички
възможни комбинации на n1охмп и Kv2,3 като целта
е да се анализира съответствието между реалните
стойности на обемните загуби в хидравличния
клон и аналитично получените.
Общият хидромеханичен КПД- ηhm на хидромашините от изследвания модул може да бъде определен най-лесно в работната точка при която
диференциалният механизъм на двупоточният модул не е сработил – има се в предвид, когато ъгловите скорости на планетните колела и касетата му
са еднакви. Тогава загуби от триене в диференциала липсват и стойността на КПД на механичната
част от двупоточния модул ηмех е максимална.
Въпросният режим се характеризира с n2 =

ηVpv

Q
l / min

No точка

Измервани величини
Kv1

n 1охмп
,
i cp

min-1 , а стойността на ηm = f (M2, n2) при блокиран
диференциал се взема от друго изследване. За определянето му се изхожда от теоремата за разделяне на мощностните потоци от израза:
Pзаг ОХМП = Pзаг h + Pзаг m , W

ηhm=

2 ∗η − η m

ηV
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4. Методика за снемане на теглителноскоростната характеристика на ОХМП,
при постоянна мощност , приложена на
входящият вал.

ната си от редукционните клапани стойност. Оглежда се за наличие на течове. 5. Пуска се основният двигател, като се следи стойността на консумираната мощност с цел да не се претовари двигателя. 6. Преди развъртането на входящия вал на
изследваният двупоточен модул се включва в стационарно положение най-бързоходната предавка в
хидромеханичната предавателна кутия, чрез съответната комбинация на включените захранващи
прекъсвачи, управляващи соленоидните клапани
за управление на кутията. 7. Извежда се лоста за
управление на задвижващата хидрообемна предавка от неутрално положение, докато се развие целевата скорост на въртене на входящия вал на двупоточният модул. При това положение изходящия
вал на двупоточния модул се развърта със скорост
на въртене, определена от предавателното отношение на редуктора в разпределителната кутия,
понеже хидромашините от двупоточната предавка
са в неутрално положение. Целта е да се развърти
вала на натоварващата хидромашина за да се загрява маслото и в нея. За по-интензивно нарастване
на температурата на работната течност може да се
зададе натоварване, чрез извеждане на лоста за
управление от неутралното му положение на хидрообемната спирачка – това е необходимо за да се
достигнат нормалните работни температури на
възлите, при които са валидни зависимостите за
определяне на хидромеханичните загуби в тях. 8.
Преди да започне същинската част на измерването
задвижващия вал на двупоточния модул трябва да
се установи в покой, чрез поставянето на лоста на
задвижващия хидрообемен модул в неутрално положение, също така и на натоварващата спирачка с
цел последващо пускане без допълнително натоварване а лостовете за управление на хидромашините от двупоточният модул да се приведат в положение на развъртане от покой на изходящия вал
– така се симулира потегляне от място на транспортната машина. В конкретния случай хидромашината монтирана на изходящия вал е необходимо
да е с положение на наклонения диск на максимален работен обем, хидромашината , свързана с
планетния механизъм да е в неутрално положение
на наклонения диск. 9. Задава се номиналната скорост на въртене на входящия вал на двупоточния
модул чрез лоста за управление на хидропомпата
от задвижващия модул. В това състояние се симулира неподвижна транспортна машина с работещ
двигател, при което се измерва целевата скорост на
въртене на входящия вал на двупоточния модул за
определяне на реализираните предавателни отношения на изследваната предавка. 10. Привежда се
в действие лоста за управление на хидромашината
от двупоточния модул, монтирана само към планетния механизъм от неутрално до положение на

Метода цели да се определят параметрите на
мощностните потоци – ъглова скорост и въртящ
момент за най-съществените, определящи общия
КПД на предавката два механични мощностни
потока - тези на входящия и изходящия вал, и налягането и дебита в работните магистрали на двете
хидромашини, представляващи хидравличния
клон на ОХМП. Определянето на параметрите на
хидравличния клон може да бъде пропуснато ако
целта е да се определи само общата стойност на
КПД на предавката като цяло, но за определяне и
анализиране на поведението на конкретните силови и кинематични загуби в хидромашините и свързващите ги тръбопроводи това е необходимо.
При построяване на точките от теглителноскоростната характеристика в лабораторни условия се симулира работата на транспортната или
теглителна машина в реални режими на движение
с различни комбинации на сумарната съпротивителна сила и скорост на движение при постоянна
максимална мощност, подавана от двигателя към
трансмисията. Така получената теглително- скоростна характеристика от външната честотна характеристика на двигателя (точката с номинална
мощност) е основа за изчисляване на производителността и горивната икономичност на машината
в която трансмисия би се използвала тази предавка
в качеството на предавателна кутия.
Методиката е следната:1. Преди пускане на
стенда се проверяват нивото на маслото във всички кръгове на хидравличните клонове на : задвижващата хидрообемна предавка, нивото на маслото
в картера на хидромеханичната предавателна кутия с диференциал, както и в разпределителната
кутия, резервоарът на двете хидромашини, изграждащи двупоточната предавка и на натоварващата обемна хидромашина. 2. Проверява се неутралното положение на управляващите лостове на
всички хидромашини с цел основният двигател да
се пусне в ход без допълнително натоварване. 3.
Включва се захранването на измервателната апаратура и се проверяват обхватите на показанията
на потенциометричните датчици за положение на
управляващите лостове, като се преместват до
крайните им положения. Прави се тест на батерията, захранваща дебитомера, монтиран последователно в работната магистрала на хидромашините
на двупоточния модул. 4. Първоначално се пуска
електродвигателя на трисекционната хидравлична
помпа и се следи дали показанието на захранващото налягане във трите магистрали достига зададе258

максимален работен обем. При това положение
двете планетни колела се въртят с еднакви скорости, ако се пренебрегнат обемните загуби в хидромашините, тък като лоста на хидрообемната спирачка все още е незадействан. Целта е да се развие
максималната скорост на въртене на изходящия
вал и от нея да започне снемането на точките от
теглително-скоростната характеристика на двупоточният модул. 11. С лоста на хидромашината от
двупоточният модул, монтирана на изходящия вал
на се намалява работния обем, докато се развие
максималната скорост на въртене. 12. Привежда се
лоста на натоварващата хидромашина с определена стъпка, в посока увеличаване на работния обем,
докато се достигне целевата стойност на консумираната мощност от задвижващия електродвигател.
13. Снемат се всички измервани величини с цел
изчисляване на всички възможни според екипировката на стенда параметри. 14. Лоста на хидромашината , монтирана на изходящия вал на двупоточния модул се премества в посока на увеличаване на работния обем с което се намалява скоростта
на въртене на изхода на изследваната предавка. 15.
Повтаря се т. 12 и 13, докато се изчерпи възможността за увеличаване на работния обем на регулируемата хидромашина от т.14. 16. Продължава се с
намаляване на оборотите на изходящия вал чрез
намаляване на работния обем, през определена
стъпка, на хидромашината, монтирана към планетния механизъм от двупоточния модул. 17. Повтарят се т. 12 и 13, докато се достигне точката от
теглително-скоростната характеристика с минимална скорост и максимален въртящ момент, който е ограничен от стойността на налягането на
маслото в работната магистрала или от минималния работен обем на хидромашината от т.16. 18.
Опита се провежда и в обратна последователност с
цел да се установи наличието на хистерезис в построяването на теглително-скоростната характеристика в посока увеличаване на скоростта на въртене
на изходящия вал на двупоточния модул и намаляване на въртящия момент , погасяван от натоварващото устройство. Особеното в алгоритъма при
това е че преди да се постигне следващата точка, с
по-висока стойност на скоростта, трябва да се намали предварително въртящия момент, погасяван
от натоварващата хидромашина. 19. Лоста на хидрообемната спирачка се премества на определена
стъпка в посока намаляване на работния й обем.
20. Лоста на хидромашината, свързана с планетния
механизъм се премества в посока увеличаване на
работния обем – оборотите на изхода се увеличават, докато консумираната мощност от задвижващия електродвигател достигне целевата стойност.
21. Повтаря се т.13. 22. Продължава се с т. 19 и 20
докато се достигне до максималния работен обем

на хидромашината, свързана с планетния механизъм. Следващите по-високи скорости се постигат с
намаляване на работния обем на хидромашината
от двупоточния модул, монтирана на изходящия
вал. 24. Последната точка от теглителноскоростната характеристика се определя от някое
от следните ограничителни условия: консумираната мощност на задвижващия електродвигател, налягането на маслото в работните магистрали на
хидромашините от двупоточния модул, максималната скорост на изходящия вал или минимално
допустимият работен обем на хидромашината,
монтирана на изхода на двупоточният модул. 25.
Премества се лоста на натоварващата хидромашина в неутрално положение с цел разтоварване на
стенда. 26. Премества се лоста на хидромашината
от двупоточния модул, свързана с планетния механизъм в неутрално положение, за да се установи
изходящия вал в покой. 27. Премества се лоста на
задвижващата хидропомпа в неутрално положение за да се установи в покой и входящия вал на
двупоточния модул. 28. Премества се в неутрално
положение последно на хидромашината, свързана
с изходящия вал на двупоточния модул, за да не се
изразходва допълнителна енергия при последващото пускане. 29. Изключва се захранването на
електродвигателя на маслозахранващата уредба.
30. Изключва се задвижващия електродвигател. 31.
Изключват се захранването на измервателната
апаратура и вентилаторите на маслоохладителите.
Rosen Rusanov, Boyko Gigov
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Abstract:
The article presents a theoretical research the influence of the geometrical parameters on the gasoline engine
performance. Description of the different construction of the variable intake system in modern gasoline engines was
present. For estimation of the engine performance the theoretical model was made. The model of the gasoline engine
has been made by Ricardo Wave software. Several geometrical parameters as plenum volume, both diameter and length
of the intake pipes have been changed during the research. The results are present as in each comparison only one
geometrical parameter is changed.
Keywords: gasoline engine, intake manifold, variable intake manifold, modeling

1. Въведение

компромисен вариант между двете [1,3]. Системите за промяна на геометрията, от друга страна,
добавят един или два допълнителни етапа, чрез
които да се оптимизират характеристиките при
различните обороти на двигателя. Ефекта, който се
получава е подобен на ефекта от системите за промяна на фазите на газоразпределние, с тази разлика, че по-голяма полза има за въртящия момент в
ниски обороти, отколкото за мощността при високи. Тази особеност го прави особено подходящо за
серийните автомобили, както и за по-добро управление при спортните автомобили. Съществуват два
вида такива колектори с променлива дължина и с
променливи обеми. И при двата вида се използват
газодинамичните процеси, за да постигнат един и
същ резултат [2,3].
Колектори с променлива дължина фиг.1
най-често включват два различни по дължина пъл-

Бързото развитие на техниката и на технологиите води до нуждата от все повече и все поусъвършенствани енергоизточници. От доста години развитието на един от тях е основен приоритет на техниката, а именно на двигателите с вътрешно горене. Те са основен източник на енергия
за стационарните и транспортните машини и тяхното развитие е показател за развитието на техниката и човечеството. Въпреки огромните темпове
на развитие двигателите с вътрешно горене са се
запазили принципно едни и същи, но въпреки това
те все още не могат да бъдат заменени като основен енергоизточник. Това показва, че въпреки
недостатъците си (нисък к.п.д., висока степен на
замърсяване на околната среда, сравнително високи нива на шум и вибрации), двигателите с вътрешно горене ще бъдат още дълго време незаменими енергоизточници.
2.Системи за променлива геометрия на пълнителната система.
Системите за променлива геометрия на
пълнителната система набират популярност от
средата на 90-те години насам [1]. Използват се за
да се постигне по-висок въртящ момент в ниските
и средни обороти без увеличаване на консумацията
на гориво и без загуба на мощност във високи обороти, като по този начин се подобрява еластичността на двигателя. Класическият пълнителен
колектор за се изчислява като геометрия така, че да
осигури получаването голяма мощност при високи
обороти или голям въртящ момент при ниски, или

Фиг.1. Пълнителен колектор с променлива дължина на
пълнителните тръбопроводи
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нителни тръбопровода към всеки цилиндър [4].
Късият тръбопровод осигурява по-добро напълване на цилиндрите с прясно работно вещество при
високи обороти. Дългият тръбопровод спомага за
по-добро пълнене при ниски и средни честоти на
въртене и така подобрява максималния въртящ
момент. Освен това по-дългия път на горивото и
въздуха води до по-доброто смесообразуване.
Колектор с променливи обеми фиг.2 най-

тези снети от реален двигател. Моделът се построява, като за всеки един отделен елемент отговарящ
на съответен компонент на двигателят, се въвеждат
геометричните параметри [5].
Всеки един от елементите дава възможност

Фиг.3. Модел на двигателя в работната среда на програмата Ricardo Wave.

за настройка на характеристиките му чрез поредица
от панели и менюта в тях.
Основните геометрични параметри са дадени в следващата таблица.
Брой на цилиндрите [i]
4
Диаметър на цилиндъра [D]
79mm
Ход на буталото [H]
60mm
Степен на сгъстяване [ε]
8,5
2000÷6500
Честота на въртене [n]
rpm
Въздушно отношение [α]
0,5
Брой клапани на цилиндър
2

Фиг.2. Пълнителен колектор на фирмата Порше с променливи обеми

често се използват при боксерните и V-образните
двигателите с цел да се подобрят мощностните
показатели при средни и високи обороти [6]. Всяка
група цилиндри се захранва от обща камера през
отделни тръби. Двете камери са свързани с две
тръби с различен диаметър. Едната от тях може да
се запушва от клапан, контролиран от системата за
управление на двигателя. Редът на запалване е така
избран, че цилиндрите да всмукват алтернативно
от всяка камера, създавайки вълна от налягане
между тях. Ако честотата на вълната на налягането
съвпадне с оборотите, това спомага за пълненето
на цилиндрите. Понеже тази честота зависи от
напречното сечение на свързващите тръби, затваряйки една от тях при ниски обороти площта и
съответно честотата се намаляват, подобрявайки
ефективността при средни обороти. При високи
клапанът е отворен за по-бързо пълнене на цилиндрите. Резонансните колектори са използвани в
различни модели на Porsche. От 993 насам Porsche
ги комбинират с допълнителен колектор с променлива дължина и създават 3-етапната система
Varioram

4. Резултати от изследването на модела
4.1.Изследване влиянието на обема на ресивера върху мощностните показатели на двигателя.
На фиг.4 е показано изменението на мощността на двигателя по външна честотна характеристика при изменение на дължината на пълнителните тръбопроводи в диапазона от 400 до 800мм
при диаметър на ресивера dр=60 мм.

3. Създаване на модел на двигателя с помощта
на програмата Ricardo Wave
За създаването на софтуерен модел на зададения реален двигател е използвана програмата
RICARDO WAVE, която дава възможност за изследване и моделиране на всички основни елементи,
параметри и показатели на двигателите с вътрешно
горене. Опита показва, че резултатите, получени от
софтуерния продукт, са изключително близки до
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Фиг.4 Изменение на ефективната мощност на двигателя
при диаметър на ресивера 60мм и различна дължина на
пълнителните тръбопроводи

На фиг.5 е показано изменението на мощността на двигателя по външна честотна характеристика при изменение на дължината на пълнителните тръбопроводи в диапазона от 400 до 800мм
при диаметър на ресивера dр=120 мм.

dт=40 имаме повишаване на мощността с 21 конски сили във високите обороти, за сметка на загуба
на мощност в ниските обороти до четири конски
сили. Основен недостатък на системите с големи
диаметри на тръбопроводите е по-честата нужда от
смяна на различни дължини на тръбопроводите в
зависимост от оборотите за достигане на оптималната работа на пълнителната системата.

Фиг.5 Изменение на ефективната мощност на двигателя
при диаметър на ресивера 120мм и различна дължина на
пълнителните тръбопроводи

Получените резултати показват, че при ресивер с диаметър 120 мм имаме повишаване на
мощността от една до три конски сили във високите обороти ,а в ниските имаме понижаване с до две
конски сили в сравнение с ресивер с диаметеър 60
мм. Основното предимство на ресивъра с 120мм
диаметър е по-добрата работа във високите обороти, заради използването на една и съща дължина в
по-голям честотен диапазон. Поради това в следващите изследвания е избран ресивера с по-голям
диаметър.
4.2.Изследване влиянието на дължината и
диаметъра на пълнителните тръбопроводи върху
мощностните показатели.
На фиг.6 до фиг.12 са показани мощностните показатели на двигателя при изменение на
диаметъра на пълнителните тръбопроводи от 28 до

Фиг.7 Изменение на ефективната мощност на двигателя
при диаметър на пълнителните тръбопроводи 30мм и
изменение на дължината от 400 до 800мм

Фиг.8 Изменение на ефективната мощност на двигателя
при диаметър на пълнителните тръбопроводи 32мм и
изменение на дължината от 400 до 800мм

Фиг.6 Изменение на ефективната мощност на двигателя
при диаметър на пълнителните тръбопроводи 28мм и
изменение на дължината от 400 до 800мм

Фиг.9 Изменение на ефективната мощност на двигателя
при диаметър на пълнителните тръбопроводи 34мм и
изменение на дължината от 400 до 800мм

40мм и дължина на тръбопроводите от 400 до
800мм
Резултатите показват, че увеличаването на
диаметъра на тръбопроводите повишава мощността на двигателя, като в диапазона от dт=28 мм до

Увеличаването на дължината на тръбопроводите води до повишаване на мощността в ниските обороти, докато по-късите тръбопроводи дават
по висока мощност в високите обороти.
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5. Изводи
•
Увеличаването на диаметрите на ресивера
от 60 на 120мм води до увеличаване на мощността
при високите честоти на въртене до 4%;
•
Увеличаване на диаметъра на тръбопроводите повишава ефективната мощност на бензиновия двигател при високите обороти с до 14%;
•
За постигане на максимални мощностни
показатели в целия честотен диапазон е необходимо изменение на дължината на пълнителните тръбопроводи в целия изследван диапазон от 400 до
800мм.

Фиг.10 Изменение на ефективната мощност на двигателя при диаметър на пълнителните тръбопроводи 36мм и
изменение на дължината от 400 до 800мм
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Фиг.11 Изменение на ефективната мощност на двигателя при диаметър на пълнителните тръбопроводи 38мм и
изменение на дължината от 400 до 800мм

Фиг.12 Изменение на ефективната мощност на двигателя при диаметър на пълнителните тръбопроводи 40мм и
изменение на дължината от 400 до 800мм
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Abstract:
The article presents a modern approach for modeling and calculating of the working process in the DI Diesel engines. The mixing controlled combustion model has been used for describing the combustion process in the combustion
chamber as well as the Arrhenius type of equation provides calculation of the ignition delay. Zero dimensional thermodynamic models have been used for modeling the in-cylinder parameters. Based on the above models a Matlab code has
been made. Finally different engine cylinder parameters are present calculated by the Matlab calculation code.
Keywords: diesel engine, combustion modeling, direct injection, working process, Matlab

and evaporation processes of the fuel jet. Also the variation of the pressure and temperature in combustion
chamber are neglected. At the same time the injection
process with all needed parameters and the mixing rate
in combustion chamber are included. In an analogy
with Double Wibe function the heat release rate is
influenced by fuel availability and kinetic energy in
combustion chamber which are represented in the
model by two functions. The heat release rate in modern DI diesel engines with high pressure injection systems has a typical shape Fig.1 [4].

1. Introduction
Modeling of the combustion process as part of
the whole working process in the modern diesel engines is an important point of the numerical engine
development. A lot of models have been presented
during the years [3, 5, 6]. They could be divided into
two groups: empirical and phenomenological. The
simpler empirical models such as Double Wibe function [3, 5] can be used in calculating the combustion
process without paying attention to the injection and
evaporation of the fuel, geometrical parameters on the
injection nozzle and combustion chambers etc. Usually, an accurate prediction on the heat release in the
diesel combustion chamber by means of Wibe function
is possible if the researcher has a lot of practical experience in real combustion analyses of the same engine
or of an engine with similar mixing process. The more
complicated phenomenological models are most commonly used in modern 0D programs for calculation of
the combustion chamber heat release. The calculations
are based on the real injection process including the
injection pressure and the geometrical parameters of
the nozzle and the combustion chamber as well as the
fuel jet atomization and evaporation models are included in the model. Typical phenomenological diesel
combustion models are mixing controlled model [2, 4,
5], stationary gas jet model, packet models, and time
scale models [5].

Fig.1 Typical rate of heat release in modern DI diesel engines [4]

It is important to note that using the high pressure injection systems reduces the ignition delay period
which in turn decreases the heat release rate during the
first combustion period. During the first period of
combustion the rate of heat release increase depends on
the rate of kinetic energy input by fuel jet. The available kinetic energy steadily increases from zero at the
start of injection up to the end of the first period. The
first period is finished when the fuel jet reaches the

2. Description of the mixing controlled model.
The mixing controlled combustion model was
first presented by Chmela et al. [2] and further was
developed by Lakshminarayanan [4]. In fact it is not
fully phenomenological model because the model is
based on empirical functions as well as no atomization
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Function  , which presents the mixing rate,
depends on the density of turbulent kinetic energy [4].
Three sources of kinetic energy there are in the diesel
engine combustion chamber: the fuel jet, the swirl flow
and the squish flow. Previous research has shown that
main kinetic energy, which is approximately 96%,
inputs into by fuel injection [4]. That is the reason why
we neglect the kinetic energy which in result from
swirl and squish flow.
A modified 2 − 3 theory for zero dimensional
combustion models has been proposed [4] to present
the mixing rate in combustion chamber. In the combustion chamber the conditions are such that the mixing
rate cannot be zero. For that reason the mixing rate is
presented as an exponential function:

combustion chamber walls. It immediately reduces the
jet kinetic energy and the rate of heat release has almost constant value during the second period. The
second period finishes at the end of injection process.
During the third period the rate of heat release decreases constantly to the end of combustion process because
of decrease of fuel availability and kinetic energy in the
chamber.
On the basis of the assumptions above the rate
of heat release can be presented in following form [4]:


(1)
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 - Discharge coefficient of the nozzle holes;
 = 0,8;
! - Density of the injected fuel;
"# - Effective area of the nozzle;
+ - Pressure of the fuel in the nozzle;
+, - Cylinder pressure.
The effective area of the nozzle can be calculated using the equation:
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Where:

(6)
Where:

C

E - Total turbulent kinetic energy of fuel jet;
F - Air excess ratio in diffusion burning;
F = 1,4;
IJ - Air fuel ration for stoichiometric combustion of diesel;
IJ = 14,2.
The rate of the total turbulent energy of the
fuel get is given by following equation [4]:



 - Lower calorific value of the fuel.
To calculate the function  it is necessary to
know the fuel injection rate. When the geometrical
parameters of the injector and fuel pressure are known
the fuel injection rate can be calculated by the following equation:
(5)



Where:

 - Cumulative heat release;
(4)

√8

2 - Density of turbulent kinetic energy;
: - Instantaneous cylinder volume;
; - Constant for mixing rate;
; = 0,002=
The density of the turbulent kinetic energy at
any time can be calculated by the ratio of the total turbulent energy of the spray and the total mass of the airfuel mixture in the spray [4]:
>
(8)
2 =  .( @A.B
)

 - function, depend on fuel availability;
 - function, depend on mixing rate.
Fuel availability presented by  can be easily
calculated by the following equation [4]:
(2)
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>K
- Rate of input kinetic energy;

>LKMM
- Rate of dissipation energy.


The rate of input kinetic can be presented by
following equation [4]:
>K
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The above equation can be rewritten as follows:
(11)
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N;O - Efficiency of conversion of kinetic
energy to turbulence energy in free jet;
N;O = 0,2;

1

. - Number of the holes on the nozzle;
 - Diameter of the holes on the nozzle;
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h - Cylinder temperature;
Ej - Activation energy;
v - Gas constant;
p, 2 pZ Z - Empirical constant.
Different empirical constants have been proposed by different authors but the following equation
was used for calculating the ignition delay period in
this paper [1, 4, 7]:

Z - Engine speed.
The rate of dissipation energy is given by
following equation [4]:
(12)
Where:

>LKMM


=

4LKMM
. E
[.#

\]] - Dissipation constant;
\]] = 0,01= ( .
During combustion there are three regimes of
heat release. At the first regime the turbulent energy
depends on the kinetic energy on free jet. There is no
contact of the injected fuel with the combustion chamber walls. During this period equation (11) was used
for calculating the rate of turbulent energy input with
fuel jet.
The penetration of the fuel jet and speed of the
free jet can be calculated by following equations [4]:
(13)

= = ^8.  . _\#` . a . b . $c
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(14)
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d

Where:
nozzle;

d
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(18)

cC

M55

_\#` - Velocity of fuel jet at the exit of the
a - Equivalent diameter of orifice;
W

R

0xCC
U
u

Input values

C

b - Time after start of injection;
hJ - Reference temperature, 294K
h];; - Surrounding temperature.
When the fuel jet reaches the combustion
chamber walls it reduces the kinetic energy input with
the fuel because of decreasing the jet speed. During the
second period we can calculate the jet penetration and
the speed of wall jet by following equations [4]:
(15)
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b\' - Time at witch impingement occurs.

o\ = p. q ( . +(# . 

No
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Calculation
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3. Modeling of ignition delay period
A modeling of ignition delay period is necessary to determine the start of heat release in combustion chamber. The most commonly used model of
ignition delay period is based on Arrhenius equation
[3, 4]:
(17)
Where:

.

4. Algorithm of the calculation program.
Our research is focused on the combustion
modeling while the gas exchange processes are neglected. The calculation starts at the intake valve close
point and finishes at the exhaust valve open point. The
cylinder parameters are calculated by means of zero a
dimensional model, based on first wall on the thermodynamic.
A heat exchange model with cylinder walls is
included in the code by using Woschni’s equation for
calculation of the heat exchange coefficient [8]. Fig. 2
shows the block diagram of the algorithm. The code
has been made in Matlab.

a = . $W ;

Where:

,J

Here + and h are mean value of the pressure
and the temperature during the ignition delay period.

M55

. $c

o\ = 3,45. +(

Calculation
 ,
Calculation
/z

Calculation
i /z +/z
+, h, :, y

r
R s U
t .u

Results

q - Equivalence ration;
+ - Cylinder pressure;

Fig.2 Block diagram of the calculation algorithm
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The in-cylinder parameters are the results of
different rate of heat release which can be seen in
Fig.6.

5. Results
Research using different value of injection
timing and injected fuel has been made. The engine
speed was kept a constant. The geometric parameters
of the engine are shown in the table below.
Cylinder bore

D=84mm

Cylinder stroke

S=86mm

Compression ratio
Length of combustion chamber
Number of nozzle holes
Diameter of the holes

ε=17
Lbowl=35mm
7
d=0,12mm

Boost pressure

pintake=0,2MPa

Intake temperature

Tintake=340°K

Engine speed

n=2000min-1

Fig. 5 Calculated in cylinder temperature in different injection timing and constant air excess ratio ~ = 2

5.1. The results in air excess ratio ~ = 2
Calculations with three different values of injection timing, constant injection pressure and injection
duration has been made. The injection pressure is
100Mpa while injection duration is 22 deg by crank
angle. The rate of injected fuel is shown in Fig. 3.

Fig. 6 Calculated rate heat release in different injection timing and constant air excess ratio ~ = 2

5.2. The results in air excess ratio ~ = 1,3
The same study in full engine load which
correspond to air excess ratio ~ = 1,3, has been made.
To provide such air excess ratio the injection pressure
was set up to 130MPa and injection duration was increased to 28 deg by crank angle. The same engine
speed, intake pressure and injection timing values have
been introduced in the model. Fig. 7 shows the rate of
injected fuel into the chamber.

Fig.3 Calculated rate of injected fuel in different injection
timing and constant air excess ratio ~ = 2

The in cylinder parameters are shown in the
following figures.

Fig. 7 Calculated rate of injected fuel in difference injection
timing and air excess ratio ~ = 1,3

The thermodynamic parameters in the cylinder and the rate of heat release can be seen in the figures below.

Fig. 4 Calculated cylinder pressure in different injection
timing and constant air excess ratio ~ = 2
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The results show that at the beginning of the
injection the function  has bigger influence on the
rate of heat release than another function. When the
impingement point occurs the  starts to decrease
rapidly to the end of the injection. After the end of
injection the function decreases asymptotically. The 
increases with lower speed at the beginning of the
combustion and has maximum value at the end of in-

Fig. 8 Calculated cylinder pressure in different injection
timing and constant air excess ratio ~ = 1,3

Fig. 11 Typical shape of the functions  and 

jection. The function becomes zero at the end of the
combustion process.
6. Conclusion
 The studies in different operation points of the
engine show that a mixed controlled combustion model can be successfully used for predicting the heat release in modern diesel engines with direct injection;
 The influence of a great number of injection
parameters (injection pressure, number and diameter of
nozzle holes and injection timing) as well as geometrical parameters of the combustion chamber can be
investigated by the code which has been presented
here;
 The estimation of model accuracy can be
made in additional research after comparing the calculated parameters with those which have been measured
on the appropriate engine.

Fig. 9 Calculated in cylinder temperature in different injection timing and constant air excess ratio ~ = 1,3

Fig. 10 Calculated rate heat release in different injection
timing and constant air excess ratio ~ = 1,3
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МОДЕЛИРАНЕ НА ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС В ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО
ГОРЕНЕ С ПОМОЩТА НА ТУРБУЛЕНТЕН МОДЕЛ НА ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС
ПЛАМЕН ПУНОВ
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Резюме: Статията представя съвременен подход за моделиране и изчисляване на работния процес в дизелови
двигатели с директно впръскване. Предлаганият модел се използва за описание на процеса на горене в горивната камера и предвижда изчисляването на закъснението на запалването. Чрез програмата Matlab е направена симулация с
различни параметри на двигателя.
Ключови думи: дизелов двигател, моделиране на горенето, директно впръскване, работен процес, Matlab
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Анотация:
Статията третира проблеми, свързани с повишаване на литровата мощност на двигателите с вътрешно горене.
Анализирани са предимствата и недостатъците на различните методи за свръхпълнене, прилагани при
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Abstact:
The article deals with problems related to increasing liter power internal combustion engines. Analyzed the
advantages and disadvantages of different methods of turbocharging applied in modern diesel engines
Ключови думи: Турбокомпресор, повишаване на мощността, степенно свръх пълнене.
Keywords: turbocharger, increased power over filling course.
вредните токсични компоненти в отработилите газове.
При съвременните дизелови двигатели за
сгъстяване на постъпващият въздух най-често се
използват компресори с центробежно работно колело, а
за задвижването им се употребява газова турбина с
центростремително работно колело. Съществено
повишаване на показателите на двигателя се постига и с
прилагане на подвижен направляващ апарат на
турбинното колело на турбокомпресора. При
охлаждането на вече сгъстения въздух, за строителните
и други приложения на дизеловия двигател, се
употребява метода въздух-вода. А при карното
приложение (автотракторните двигатели) на дизеловия
двигател, охлаждане тип въздух-въздух.

1 УВОД
Свръхпълненето се прилага като един от найефикасните методи за повишаване на литрова и бутална
мощност, както и на въртящия момент на дизеловите
двигатели с вътрешно горене. Метода дава възможност
за значително форсиране на двигателя по ефективна
мощност – N e и средно ефективно налягане – p e (два
до три пъти) и осигуряване на високи ефективни
показатели.
Прилагането на принудително пълнене при
дизеловите двигатели има доста дълга история. В
пътния транспорт то навлиза масово през 70-те години
на миналия век с появата на ново поколение товарен
автомобил, произвеждан от фирмата “Волво”. В
железопътния транспорт навлизането на свръхпълненето
при дизеловите двигатели става почти по същото време,
при дизел-генератори, предназначени за задвижване на
локомотиви. В последствие се налага прилагането на
междинното охлаждане на сгъстения от компресора
въздух като метод за допълнително повишаване КПД на
двигателя. То бива няколко вида, а именно: въздухвъздух или въздух-вода.
Принудителното пълнене на дизеловите
двигатели става още по-ефективно при появата на
съвременните горивни системи с електронно управление
и подаване на гориво в цилиндъра. Чрез свръхпълнене
също могат да се постигнат и по ниски стойности на

2 ЦЕЛ
Във връзка с изложеното по-горе, целта на
настоящата работа е да се направи анализ и оценка на
предимствата и недостатъците на различните начини и
условия на газотурбинно свръхпълнене, прилагани при
съвременните дизелови двигатели с вътрешно горене, да
се отличи ползата от прилагането на степенно
принудително пълнене с няколко турбокомпресора, при
този род двигатели. Описание на техническите
препятствия и трудности които възникват при
използването на този метод за подобряване на
ефективните показатели на дизеловия двигател.
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3 ПРЕДСТАВЯНЕ
3.1. Предимства и недостатъци на различните методи
за свръхпълнене на дизелов двигател
Свръхпълненето е метод за повишаване показателите на двигателя неизискващ сериозно преработване
на съществуващата конструкцията. При него не се
налага сериозно проучване и разработване, спрямо
другите известни методи за повишаване на мощността
на двигателя. Този метод се отличава и с най-високо
ниво на повишаване на мощността, спрямо другите
известни методи, както и с запазване в задоволителни
граници на надеждността, дълготрайността и високия
моторесурс на двигателя. Този метод има и своите
недостатъци. Tе са сравнително малко, но най-големия
от тях e повишаване в значителна степен на
съдържанието на азотни окиси в отработилите газове.
Други недостатъци са повишеното топлинно
натоварване на частите на двигателя, по рязко
повишаване на кривaтa на въртящия момент, водещо до
големи натоварвания на елементите от силовото
предаване на превозното средство. Тези недостатъци
може да се намалят с по-добро управление на
турбокомпресора, усложняване на конструкцията и
други.
Първоначално в зората на автомобилостроенето са
били използвани, за сгъстяване на въздух, компресори,
задвижвани по механичен начин – с ремъчна предавка
от коляновия вал или със зъбна предавка и други. Но
този начин на сгъстяване на работното вещество е много
зависим от надморската височина, на която работи
компресора. Mощността, която се отнема от коляновия
вал е сравнително висока. В отделни случай тя достига
до 12-15% от мощността, която произвежда двигателя. В
началото теглото на тези агрегати също е било
значително. Поради тези причини се преминава главно
към газотурбинно задвижване на компресора
нагнетяващ въздух в цилиндрите на двигателя.
Около 35% от енергията, произведена при
изгарянето на горивото в горивната камера се отделя под
формата на отработени газове в атмосферата.
Турбокомпресорът изразходва около 1,5 % от
произведената от двигателя мощност. Турбокомпресора
е свързан само термодинамично с двигателя. Това е едно
много голямо предимство, но е и голям проблем за
системата за принудително пълнене. След като бъде
избран компресор и турбина, в резултат на това
определена крива на налягането на пълнене се използва
за целия работен диапазон на двигателя, в зависимост
само от натоварването му (фиг. 1). Кривата отговаря на
главното изискване към турбокомпресора, а именно:
равновесие между мощността на турбината и на сбора от
мощността на компресора и загубите от триене.
Следователно, налягането на пълнене може да бъде
регулирано само чрез управление на мощността на
компресора или турбината [2].
Първоначално прилаганите решения са били
турбокомпресор без междинно охлаждане на сгъстения
въздух и управление на турбината.

Фиг.1. Универсална характеристика на турбокомпресор

В последствие се прилага управление на турбината
посредством отваряне и затваряне на успореден на
основния канал, през който могат да преминават
отработили газове (фиг. 2 и 3). С прилагането на това
решение се постигат по-благоприятни работни режими
на турбинното колело, а от там и по голяма
дълготрайност на работния агрегат. Друг метод за
управление на турбината е показания на фиг. 4. Той не е
намерил широко приложение поради това, че създава
голямо хидравлично съпротивление на потока
отработили газове. С управление на турбината става
възможно и използването на по-евтини материали за
изработването й. Този метод води до известно
усложняване на конструкцията, от гледна точка на
изработка на картера на турбинното колело.
Задвижването на турбината може да бъде с постоянно
или с променливо налягане пред турбинното колело.
Прилага се също и управление на компресора.

Фиг. 2. Схема на система за регулиране на свръхпълненето с разтоварващ клапан преди турбината

Принципа на работа на турбокомпресора е такъв,
че тoй се саморегулира. Този вид регулиране може да се
използва само при двигатели с тесен честотен диапазон
на работа, предимно при товарните автомобили и
стационарни агрегати работещи на близки до
максимална мощност честоти. Произведената от
турбината енергия се използва за задвижване на
компресора и преодоляване на вътрешните и топлинни
загуби.
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Изработването на корпуса на турбината заедно с
разтоварващия клапан позволява опростяване на
конструкцията, както е показано на фиг. 3, намаляване
на масата й, но от друга страна налага използване на покачествени материали, поради по-високото температурно натоварване на детайлите на клапана. Поради тези
причини и с цел извличане на по добри характеристики
на турбината се прилага разтоварващ клапан, външно
разположен спрямо корпуса на турбокомпресора.
Метод за управление на турбината с подвижен
направляващ апарат е показан фиг. 5. Посредством
промяна на формата на направляващия апарат се
постига много подходящо управление на работните
параметри на турбината. При промяна на ъгъла, под
който потока отработили газове атакуват лопатките на
работното колело на агрегата, може да се поддържат
обороти на турбината, подходящи за да работи и тя и
компресора с оптимален КПД. По този метод, работата
на турбокомпресора не зависи в толкова голяма степен
от моментното натоварване на двигателя. Изменението
на ъгъла на лопатките на направляващия апарат се
осъществява в съответствие с натоварването на
двигателя и дебита отработили газове, които постъпват в
турбината. Целта на това преместване е да се постигнат
и поддържат обороти на турбинното колело, съответно
на компресора, при които той може да постигне
необходимото налягане на сгъстявания от него въздух. С
тази промяна основно се променя мощността
произвеждана от турбината. По този метод се постига
повишаване на произвежданата от двигателя мощност,
което от своя страна се отразява положително върху
намаляване разхода на гориво. За момента този метод на
регулира на турбината е приложим само при дизеловите
двигатели, тъй като при тях температурата на
отработилите газове е по-ниска в сравнение с същата
при бензиновите агрегати. Поради сложността на
конструкцията и големия брой подвижни елементи,
нужни за осъществяване на този вид регулиране, се
налага използване на допълнително охлаждане на
турбокомпресора. То най-често е течностно – от охладителна система на двигателя. При турбокомпресори за
дизелови двигатели с разтоварващ клапан на турбината,
не се налага тяхното допълнително охлаждане, при
което се разчита само на охлаждащия ефект на
мазилното вещество.

Фиг. 3. Схема на външно разположен спрямо корпуса
разтоварващ клапан на турбината

Фиг. 4. Схема на система за регулиране на свръх пълненето с
дроселова клапа преди турбината

Когато налягането на отработилите газове пред
турбината, стане по-голямо от налягането на сгъстения
от компресора въздух се получава така, че турбината
действа като ограничител на двигателя, цилиндрите не
могат да се изчистят в достатъчна степен от
отработилите газове, при което започва да намалява
мощността, произведена от турбината, което от своя
страна въздейства неблагоприятно върху работата на
компресора. Това въздействие се изразява в спад на
налягането след компресора, а оттам и в спад мощността
на двигателя.
Друг метод, прилаган за контрол на работата на
турбокомпресора, е турбина с разтоварващ клапан. Той
отваря и затваря канал успореден на канала отвеждащ
отработилите газове към турбинното колело. Отварянето
на този клапан води до намаляване на налягането на
отработилите газове пред турбинното колело, което от
своя страна води до намаляване на дебита отработили
газове, преминаващи през турбината. По този начин се
намалява мощността, произведена от турбината, което
от своя страна води до намаляване на оборотите на
компресора. Това оказва отрицателно влияние на
извършената от него полезна работа или спад на
налягането на сгъстения от компресора въздух. Този
клапан може да бъде външно разположен спрямо
корпуса на турбината, но може и да бъде вграден в него.

Фиг.5. Турбокомпресор с променлива геометрия на
направляващия апарат на турбината
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Тъй като принудителното сгъстяване на въздуха
води до повишаване на температурата на газа, а от там и
увеличаване на обема му и намаляване на процента
кислород в единица обем, се налага намаляването й.
Това може да се осъществи по различни начини.
Температурата на газа се повишава и от контакта на
въздуха с топлите стени на елементите на компресора.
За целите който налагат използване на мощни дизелови
двигатели за задвижване, охлаждането на сгъстения
въздух трябва да става с възможно най-малък разход на
енергия, материали и средства. Горните изисквания са
наложили и следните два метода за охлаждане на
сгъстения въздух: охлаждане въздух-въздух и охлаждане
въздух-вода.
Първият и наложил се като най-ефективен и
икономически най-добре представящ се е метода:
въздух-въздух(фигура. 6 и 7). При този метод сгъстения
от компресора газ преминава през топлообменник, при
което газа отдава на стените му част от своята кинетична
енергия във вид на температура. Тъй като стените на
охладителя са изработени от материал с висок
коефициент на топлоотдаване, температурата на въздуха
спада, неговия обем намалява и дава възможност в
единица обем газ да се събере повече кислород. Този
метод дължи името си на начина на топлоотвеждане,
което се реализира чрез стените на топлообменника,
който се обтичат от въздух, принудително прекарван
през каналите му, при което преминаващия въздух
поглъща част от температурата отдавана на стените на
топлообменника от състения въздух. За задвижване на
охлаждащия газ не се използват никакви допълнителни
енергийни системи. Използва се напора, създаван от
движението на превозното средство или от вентилатора
охлаждащ охладителната течност на двигателя.
Разгледания метод се характеризира с най-ниска
себестойност на влаганите материали, проста
конструкция, надеждна компоновка, добра ремонто
пригодност, дълготрайност и независимост от други
системи в двигателя.

Фиг. 7. Схема на система за охлаждане на сгъстения от
компресора газ, използваща вентилатора за придвижване
на охлаждащия агент, тип въздух-въздух: 1 турбокомпресор; 2 - двигател с вътрешно горене; 3 топлообменник за сгъстения от компресора газ; 4 топлообменник за мазилната система на двигателя; 5 топлообменник за охладителната система на двигателя

теля не се извършва с въздух от атмосферата, а с течност
от охладителната система на двигателя или с отделна
система за охлаждане специално използвана само за
това. Това решение е ефективно когато двигателя се
използва в силно запрашена околна среда, при
приложение на дизеловите двигатели за задвижване на
морски съдове, за специални приложения на двигателя
когато се налага отдалечаване на охладителите от
двигателя и други. Този метод за охлаждане е енерго
зависим от другите системи, работещи в двигателя.
Когато за охлаждане се използва охладителната течност
на двигателя, то цялата охладителна система се
усложнява допълнително, натоварват се термично
помпите, задвижващи течността, изразходват повече
енергия при нормалната си работа. Подобна е и
ситуацията и при използване на независима система за
охлаждане на топлообменника. При нея се налага
монтирането на допълнителна помпа и допълнителен
охладител, заемащи място, оскъпява се и се повишава
теглото на конструкцията като цяло.

Фиг. 8. Схема на система за охлаждане на сгъстения от
компресора газ тип въздух-вода
1 - турбокомпресор; 2 - двигател с вътрешно горене
4 - топло обменник за мазилната система на двигателя
5 - топло обменник за охладителната система на двигателя
6 - топло обменник за сгъстения от компресора газ
7 - помпа за принудителна циркулация на охлаждащата
течност

Фиг. 6. Схема на система за охлаждане на сгъстения
от компресора газ, тип въздух-въздух

Вторият метод (въздух-вода), изобразен на фигура
8, по същество е много близък до горе описания,но с
тази разлика, че топлоотнемането от стените на охлади273

3.2 Приложение на степенно свтръхпълнене
Прилагането на степенно принудително свръхпълнене при двигателите с вътрешно горене се използва
отдавна. При дизелови двигатели за кораби, изискващи
огромни мощности то се използва масово. Такава
разработка е представена през 1963 год. oт японската
фирмата MITSUBISHI. Този двигател, модел 6UET
45/80 D, се използва главно за задвижване на морски
съдове [3].
Съществуват няколко вида степенно свръхпълнене с два компресора за нагнетяване на въздух в
цилиндъра на дизеловия двигател с вътрешно горене, а
именно: принудително пълнене с един механично
задвижван компресор и един турбокомпресор и
принудително пълнене с два турбокомпресора. Първото
решение се прилага предимно при двигатели с
принудително възпламеняване на горивната смес. То се
прилага основно от автомобилния производител
VOLKSWAGEN-AUDI, но не намира широко
приложение. Втория метод за принудително пълнене на
двигателя е намерил доста по-широко приложение при
по-голям брой автомобилни производители. Този метод
е еднакво разпространен и при дизелови и при
бензинови двигатели фиг. 9.
Последните разработени начини за свръхпълнене
на дизелови двигатели използват по два турбокомпресора за захранване на един цилиндър. Те могат да
бъдат свързани последователно, успоредно или смесено.
При своята работа, турбината на първия турбокомпресор, не отнема всичката кинетична енергия на отработилите газове. Вторият турбокомпресор се задвижва от
неизползваната енергия на газовия потот в първия
турбокомпрасор. Основния параметър, характеризиращ
работата на компресора, е степента на повишаване на
налягането, която пряко зависи от налягането на газа на
входа на компресора, това налага появата на разработки
с два турбокомпресора. По лесната за изпълнение схема
по която те могат да работят е да са последователно
свързани. Обикновено те са от един типо размер или
втория е по-голям с цел да не се получава така, че при
високи честоти на въртене и голямо натоварване на
двигателя втория турбокомпресор да се явява като
ограничител на първия и на двигателя. Посредством
метода се извлича допълнителна енергия от
напускащите първата турбина отработили газове. Това е
един от начините
използвани при системата за
възстановяване
на
допълнителна
енергия
от
отработилите газове известна като турбокомпаунд. По
този метод може съществено да се повиши налягането
на пълнене, като в същия момент цената, на която се
осъществява преработка на даден двигател е доста ниска
спрямо получените резултати. Този метод се прилага
предимно от фирми, които предлагат допълнително
преработване на двигатели или автомобили. По този
начин постигнатото сериозно повишаване на мощността
на двигателя е за сметка на неговата издръжливост и
дълготрайност. Повечето фирми не отчитат и сериозното
влияние върху околната среда, което метода оказва,
защото нарастването на мощността се постига за сметка
на повишения разход на гориво и огромното

съдържание на дим в отработилите газове.

Фиг. 9 Комбиниране на два турбокомпресора

Съществуват и схеми със смесено свързване, при
които част от отработилите газове преминават през
двата турбокомпресора, а друга част само през единия.
Това се прави с цел турбокомпресора да запази своите
малки размери, но и да не пречи на отработилите газове
при увеличаване на дебита им, при голямо натоварване
и високи честоти на въртене на коляновия вал. Тази
схема спомага също за по-малката инертност на
турбокомпресора и двигателя при режим на ускоряване.
По този метод конструкцията се усложнява значително.
Регулирането на двата агрегата също се затруднява. Тя
също изисква и по-големи габаритни размери на
двигателния отсек от гледна точка на монтиране на
двата турбокомпресора.
Единият (по-малкият) турбокомпресор работи само
при ниските натоварвания, а двата агрегата работят
съвместно при средните натоварвания на двигателя. При
високи честоти на въртене и големи натоварвания
работи само големия турбокомпресор. Именно при тези
режими на работа на двигателя малкия турбокомпресор
би имал отрицателно влияние върху характеристиките
на двигателя и за това той се пропуска от потока
отработили газове. Съществуват и схеми при които
единия турбокомпресор работи постоянно, а именно при
малки натоварвания работи единия агрегат, при средни
натоварвания се включва втори турбокомпресор, който
работи на частични за него натоварвания. При големи
натоварвания втория агрегат работи при нормални за
него режими, докато първия, по-малък, работи в понеблагоприятен за него диапазон, но по този начин се
постига известно опростяване на конструкцията и
улесняване на управлението на турбокомпресорите.
Целта на употребата на два турбокомпресора е да
се получи повишена мощност при всички натоварвания
и честоти на въртене на двигателя, да се получава
плавно увеличение на произвеждания въртящ момент и
мощност и по-добро оползотворяване на техническия
потенциал на конструкцията. Цели се също и
подобряване на динамичните качества на автомобила.
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Последната такава разработка е дизелов двигател:
шест цилиндров, редови с принудително пълнене на
немската фирма BMW. При този двигател се използват
три турбокомпресора, като те работя по смесен метод –
фиг. 10.
Агрегатите са два с по-малки размери и един с поголям размер. Те са групирани по двойки, а именно:
потока отработили газове на три от цилиндрите
захранват единия малък турбокомпресор и големия, а
другите три цилиндъра работят с другия малък агрегат,
но отново и с големия турбокомпресор. При този двигател се прилага и регулиране на турбината, на малките
турбокомпресори, чрез използването на подвижен
направляващ апарат.

оптимални работни зони и започва да произвежда
сгъстен въздух с необходимото налягане и дебит. При
тези режими, през малките турбокомпресори отработилите газовете започват да се пропускат през разтоварващия клапан на турбината и те не пречат за оптималната работа на по-големия турбокомпресор.
4 Заключение
Свърхпълненето, прилагано при съвременните
дизелови двигатели с вътрешно горене е един много
ефективен начин за повишаване на мощността и
въртящия момент на двигателя. Чрез него се повишава
коефициента на полезно действие на двигателя,
намалява се отделянето на енергия в атмосферата, иначе
оставаща неоползотворена, повишава се ефективността
на процеса горене, намалява използваното гориво за
единица произведена мощност, намаляват се токсичните
компоненти в отработилите газове. Също се постига по
добро и пълно натоварване на конструкцията и
използване на пълния й потенциал. Създават се предпоставки за намаляване на теглото на конструкцията при
запазване на изходните параметри като мощност,
въртящ момент и разход на гориво. По този начин може
по-лесно да се следва тенденцията в съвременното
двигателостроене за намаляване на размерите, при
запазване на същите изходни параметри на агрегатите.
Прилагането на два турбокомпресора, работещи последователно или смесено, е метод с голям потенциал за
развитие и приложение в автотракторните двигатели.
Той позволява много по-пълно използване на вложената
в цилиндъра енергия и подобряване характеристиките на
двигателя и автомобила като цяло.

Фиг. 10. Надлъжен разрез на използванете
агрегати за свръхпълнене при BMW
Чрез използването на два малки и един по-голям
турбокомпресор, могат да бъдат постигнати по-добри
динамични и мощностни показатели на двигателя, а от
тук и на автомобила като цяло. Малките по размер
турбокомпресори могат да се развътят до оптимални
обороти много по-бързо от големия. Поради тази
причина те са така настроени, че техния нормален
работен диапазон започва малко след честотата на
въртене, съответстваща на празен ход на двигателя. С
тези настройки, двигателят може да произведе почти
максимален въртящ момент още при ниските честоти на
въртене. При средни и големи натоварвания на
двигателя те не биха били в състояние да доставят
необходимия обем въздух в цилиндрите. Именно в тези
режими големия турбокомпресор достига своите
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Резюме:
Диагностиката е изключително важен елемент от процеса на техническо обслужването и ремонт на въздухоплавателните средства. Своевременното откриване на неизправни състояния на елементите на функционалните системи на въздухоплавателните средства е задължително условие за нормалната експлоатация и за съответствие на параметрите на тези системи с техническите изисквания. Създаването на всяка една система за техническа диагностика започва с описание на предметната област на функциониране на техническата система като
цяло, както и декомпозиция на отделните й елементи, описание на тяхната работа и на взаимовръзките между
тях.
Ключови думи: техническа диагностика, авиационен двигател, маслена система.

DECOMPOSITION OF THE ENGINE OIL SYSTEM TV3-117
FOR DIAGNOSTICS OF THE ELEMENTS
Abstract:
Diagnosis is a crucial element of the maintenance and repair of aircraft. Timely detection of faulty states of the
elements of the functional systems of the aircraft is required for normal operation and compliance parameters of these
systems specifications. The creation of any system of technical diagnosis begins with a description of the subject area of
operation of the technical system as a whole, and decomposition of the individual elements, a description of their work
and the relationships between them.

Key words: technical diagnostics, aviation engine, oil system
В същото време, в процеса на летателна и техническа експлоатация в системите и възлите на
двигателя могат да възникнат неизправности, които нарушават това съответствие. Естествено, възниква задачата, да бъде създадено първоначално
(на етапа на производство) или да се възстанови
нарушеното от неизправността (на етапа на експлоатация или съхраняване) съответствие на параметрите на двигателя с техническите изисквания.
Решението на такава задача е невъзможно без надеждната периодична или непрекъсната техническа диагностика.

1. Въведение
Диагностиката на въздухоплавателните средства и на техните функционални системи, в това
число и авиационните газотурбинни двигатели,
се извършва в процеса на производство и експлоатация, и при възникване на необходимост от
съхранение. За тях на всеки етап се задават определени технически изисквания (технически
условия – ТУ), като задължително условие за
нормалната експлоатация се явява съответствието на тези параметри с техническите изисквания.
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2. Възможност за диагностика на маслената
система на двигател ТВ3-117

Автономна – маслената система не е свързана с
другите маслени системи и осигурява надеждна
работа само на единия двигател ТВ3-117В.
Открита – в откритите маслени системи масленият резервоар е свързан с атмосферата.
Нормално затворена – в такъв тип системи
маслото циркулира по затворен контур: маслен
резервоар - двигател - радиатор - маслен резервоар).
С принудителна циркулация на маслото – характеризира се с това, че едно и също масло циркулира по затворен контур с помощта на маслени
помпи, като възстановява своите свойства.
При работа на двигателя маслото от масления
резервоар по гравитачен способ (на самотек) по
тръбопровод постъпва на вход в зъбна маслена
(нагнетателна) помпа, която под налягане го насочва към масления филтър и редукционния клапан. Редукционният клапан поддържа постоянно
налягане на маслото 0,3±0,05 МРа.
Преминавайки през запорен клапан, маслото
постъпва за смазване и охлаждане на опорите на
роторите на турбокомпресора и свободната турбина, триещите се детайли от кутията на приводите,
привода на регулатора на свободната турбина и
масления агрегат.
Отработеното горещо масло, разпенено и съдържащо продукти от износване и нагар, се отвежда (засмуква) от всяка опора със зъбна помпа.
Производителността на отвеждащите помпи превишава 6,5 пъти производителността на нагнетателната маслена помпа.
Връщаното от опорите масло се обединява в
единен поток и преминава през датчика за температурата на маслото, през сигнализатора за наличие на стружки в маслото, през обратния клапан,
по външния тръбопровод се насочва във въздушно-масления радиатор. В радиатора маслото се
охлажда от въздушния поток. От радиатора охладеното масло постъпва в масления резервоар. От
кутията на приводите, от маслената полоса на първата опора на двигателя и от полосата на централния привод маслото се връща с допълнителната
маслена помпа през въздушно-масления радиатор
непосредствено в масления резервоар.

Двигател ТВ3-117 е представител на семейство
авиационни турбовални двигатели, разработени в
периода 1965 г. – 1972 г. в Конструкторско бюро
„Климов“, като серийно се произвежда от 1972 г.
Според някои данни, от различните модификации
на този двигател са произведени повече от 45 000
броя, като повече от 25 000 от тях се намират в
техническа експлоатация в различни държави по
света.
Различните модификации на двигател ТВ3-117
представлява основен елемент в силовата установка на вертолети Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми-24, Ми28,
Ка-27, Ка-28, Ка-31, Ка-32, Ка-35, Ка-50, Ка-52 и на
самолет Ан-140.
Двигателят представлява система от множество
взаимодействащи помежду си конструктивни възли и функционални системи, поради което е трудно откриването на неизправностите и оценката на
техническото състояние на двигателя без използването на специални методи и технически средства.
Създаването на всяка една система за техническа диагностика започва с описание на предметната
област на функциониране на техническата система
като цяло, както и декомпозиция на отделните й
елементи, описание на тяхната работа и на взаимовръзките между тях.
Надеждната работа на силовата установка зависи от състоянието и работата на маслената система
за смазването на триещите се повърхности (лагери,
шлицеви съединения, зъбни колела на редуктори).
В състава на маслената система влизат системата
за смазване на двигателя и системата за суфлиране.
3. Система за смазване на двигателя
Системата за смазване на двигател ТВ3-117В е
предназначена за:
- намаляването на силите на триене между контактните повърхности, като по този начин повърхностите се предпазват от прекомерно износване;
- намаляването на мощностите за преодоляване
на силите на триене;
- осигуряване отвеждането на топлина от триещите се повърхности;
- отвеждането от хлабините между триещите се
повърхности на металните частици, образувани в
резултат на износването на детайлите;
- предотвратяването на корозия на детайлите;
- намаляването на шума.

4. Конструкция и работа на агрегатите от
маслената система
Маслен агрегат МА-78
Масленият агрегат е предназначен за осигуряване на циркулацията на масло в зададените магистрали в нагнетателната магистрала от 0,3±0,05
МРa и връщане на маслото от опорите и от централния привод.
В корпуса на масления агрегат са разположени
следните агрегати:

Системата за смазване на двигателя е автономна, открита, нормално затворена с принудителна
циркулация на маслото.
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- една нагнетателна зъбна помпа;
- пет връщащи зъбни помпи;
- два спирателни клапана, които не допускат
протичането на масло от резервоара в двигателя
при неговата установка;
- редукционен клапан, поддържащ налягане в
нагнетателната магистрала 0,3±0,05 МРa.
При повишаване на налягането на маслото над
зададените значения, редукционният клапан пропуска част от маслото с високо налягане на входа
на нагнетателната помпа.
Маслен филтър
Масленият филтър е предназначен за почистване на маслото от продуктите от разлагане на маслото и от странични частици. На рамката на капака
на филтъра е поставен комплект от 18 филтроелемента. Това количество отговаря на необходимото
условие за осигуряване на потребната циркулация
на масло при минимално хидравлично съпротивление на филтроелемента. Материалът за филтриращия елемент представлява метална мрежа с размери на клетката 0,0063 мм.
По тръбопроводите почистеното масло постъпва в маслените магистрали на двигателя. Освен
това, по два канала в корпуса на масления филтър
маслото се масло се подава към първа опора на
двигателя и към кутията на приводите на двигателя.
Отсечен клапан
Отсечният клапан е предназначен да предотврати препълването с масло на четвърта и пета опора на двигателя при честота на въртене по-ниско от
15% и да предотврати протичане на маслото в изходното устройство при неработещ двигател.
При запуска на двигателя, когато налягането в
маслените магистрали нараства до 0,3±0,05 МРa,
спирателния елемент на отсечния клапан се премества, като свива пружината и открива достъп на
масло към четвърта и пета опора на двигателя.
Защитен филтър
Защитният филтър е предназначен за предотвратяване попадането на едри частици от износване
във връщащите помпи.
На щуцера на тръбопровода за връщане на масло от четвърта и пета опора на двигателя е монтиран защитен филтър. Филтърът се състои от чаша,
филтрираща мрежа с размери на клетката 1,0 мм и
рамка от две планки.
Пропускателен клапан
Пропускателният клапан е предназначен да
пропуска връщаното от задните опори масло в обход на радиатора в случай на повишаване на противоналягането повече от допустимото в линията
за връщане на маслото. Пропускателният клапан е
разположен в щуцера за отвеждане на масло към
радиатора.

Допълнителна връщаща помпа
Допълнителната връщаща помпа е предназначена за връщане на масло от кутията на приводите.
Помпата е зъбен тип с производителност 25 л/мин.
Въздушно-маслен радиатор
Въздушно-масленият радиатор е предназначен
за охлаждане на маслото, излизащо от двигателя.
Радиаторът се състои от плоски гофрирани тръбички, по които се пропуска маслото. Тръбичките
се обдухват със студен въздух, подаван от атмосферата с помощта на вентилаторната установка на
вертолета.
За подобряване на топлоотдаването, страничните стени на тръбичките се съединяват помежду
си с гофрирана пластини, като по този начин се
увеличава площта на охлажданата повърхност.
5. Система за суфлиране
Системата за суфлиране е част от маслената
система на двигателя, предназначена за отделяне
на въздуха от маслените полоси в атмосферата или
в проточната част на двигателя, за почистването на
този въздух от масло и след това връщане на маслото в маслената система.
Суфлирането представлява свързване на въздушните и маслени полоси на двигателя с атмосферата. Това е необходимо за предупреждаване
при изхвърляне на масло през уплътненията в проточната част на двигателя, най-често при повишаване на налягането в тези пространства (например,
поради повишаване на температурата на маслото
или поради проникването на горещ въздух или газ
от проточната част на двигателя през уплътненията).
Масленият резервоар се свързва с атмосферата
през paзширителен резервоар, разположен вътре в
масления резервоара.
Клапан за продухване
Клапанът за продухване е предназначен за поддържане на зададеното разреждане в кутията на
приводите и в полосата на първа опора на двигателя, като осигурява работоспособността на привода
на горивните агрегати и на графитното уплътнение
на първа опора. Клапанът за продухване хидравлически не е свързан с работните полоси на връщащата помпа. Пространството на първа опора на
двигателя е свързана с атмосферата през клапана
за продухване с регулируем жигльор.
Преградката на клапана за продухване е предназначена за предотвратяване на изхвърлянето на
масло от кутията на приводите на двигателя в атмосферата и за връщане на маслото в маслената
система.
6. Характерни неизправности на маслената
система
При сухо триене се отделя голямо количество
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топлина. В резултат на натоварването при силно
триене, триещите се контактни повърхности се
заваряват помежду си и в продължение на няколко
минути роторите заклинват и двигателят блокира.
Опитът в експлоатацията на двигател ТВ3-117В
показва, че характерните неизправности на маслената система се явяват:
- падане на налягането на маслото;
- повишаване на температурата на маслото;
- повишаване на разхода на маслото;
- силно димене и теч на масло от изходното устройство при изключване на двигателя;
- появата на метални стружки в маслото.
Понижаване на налягането на маслото
Недостатъчното подаване на масло може да доведе до разрушаване на лагерите на опорите и до
заклинване на роторите на двигателя. Основни
причини за падането на налягането на маслото в
маслената система на двигателя се явяват: замърсяване на маслените филтри с механични примеси;
недостатъчно количество масло в масления резервоар; заклинване на редукционния клапан в открито положение; образуване на въздушни „джобове”
в тръбопроводите за подаване на масло към нагнетателната помпа; разрушаване на привода на маслен агрегат МА-78; неизправност на указателя за
налягане на маслото.
Повишаване на температурата на маслото
Повишаването на температурата на маслото в
маслената система на двигателя значително влошава отвеждането на топлина от лагерите на двигателя, смазващите свойства и вискозитета на маслото.
Основни причини за повишаване на температурата на маслото се явяват: недостатъчно количество на масло в масления резервоар; замърсяване на
сотовите панели на масления радиатор; недостатъчно обдухване на масления радиатор поради
неправилно поставяне на лопатките на вентилаторната установка; засядане на термостатичния
клапан в отворено положение; неизправност на
датчика за температура на маслото.
Повишен разход на масло
Основни причини за повишаване на разхода на
маслото се явяват: изтичането („утечки“) на масло
през пукнатини в тръбопроводите; изхвърляне на
масло през системата за суфлиране, поради нахлуване на въздух и газове в маслените полоси, вследствие на разрушаване на маслените уплътнения;
разрушаване на масления радиатор; неизправност
на връщащите помпи.
Силно димене и теч на масло от изходното
устройство при изключване на двигателя
Основни причини за наличието на димене и теч
на масло от изходното устройство при изключване
на двигателя се явяват: повишено противоналягане

в маслината система поради замърсяване на сотовите панели на масления радиатор; нарушаване на
работоспособността на маслените помпи; разрушаване на маслените уплътнения; заяждане (заклинване) на отсечния клапан в отворено положение поради попадане под седлото на клапана на
частици от образуването на нагар.
Поява на метални стружки в маслото
Основни причини за появата на метални стружки в маслото се явяват: разрушаването на лагерите
на опорите; разрушаването на зъбните колела за
зацепване на централния привод и кутията на приводите на двигателя.
Неизправностите в маслената система също така могат да бъдат определяни по редица косвени
признаци. Така например, появата на маслени пáри
и миризмата на дим в кабината са свидетелство, че
в компресора попада масло през уплътненията на
опорите. Миризмата на горещо масло може да се
усеща при неизправности на връщащите помпи и
при разрушаване на лагерите.
Появата на бял дим в изходното устройство
на двигателя е показател за попадането на голямо
количество масло в газовъздушния тракт на двигателя.
Своевременните проверки на маслените филтри
могат да осигурят не само откриване на неизправността, но и предупреждение за вероятния отказ на
двигателя. Откриването на отлагания по филтриращия елемент на масления филтър е показател за
нарушаване на технологията на зареждане с масло.
7. Заключение
Маслената система на двигателя ще работи надеждно само при условие, че бъде създадена организация за извършване на постоянна техническа
диагностика и строг контрол. Контролът трябва да
се осъществява както в процеса на техническото
обслужване, така и в процеса на работа на двигателя на земята и в полет.
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Abstract:
The aim of the current paper is to present the first step of a study on common rail diesel engine performance
and emissions. A simple analytical model of a PSA-manufactured DW10BTED4 diesel engine with common rail fuel
injection system is proposed. Performance results are compared with the manufacturer's data for the modeled engine.
Also, a range of model improvements are suggested in order to be used in future analytical and experimental studies.
Keywords: diesel engine, common rail system, combustion modeling, performance estimation, exhaust
emission prediction.

engine equipped with second generation common rail
fuel system. The maximum injection pressure of the
system is 1600 bars. The injectors are
electromagnetically actuated. The engine is
supercharged with a VGT turbo-compressor which
provides a maximum compressor pressure of 1.65.

1. Introduction
Software modeling is a relatively inexpensive way of
investigating the different parameters of an engine. We
can obtain accurate predictions of the power output as
well as toxic emissions from an engine. Different
parameters could be varied – speed, load, fuel injection
parameters etc. and their influence on the engine may be
observed.
The current study goal is to set the foundation of a
reliable model of an existing engine.

3. Modeling Approach
The most common approach to diesel engine
combustion modeling is the Wiebe equation (1):

2. Engine Parameters

1, 75 ze

] }+

{ [
] }+
+ t {1 − [1 − (ct τ ) ] }
+ d f 1 − 1 − (cd 3τ )

The main characteristics of the modeled engine are
given in table 1.

(1)

2 ,5 ze

f

Table.1. Main prototype engine parameters [1]
Manufacturer
Engine Code
Bore/Stroke
Engine Volume
Compression Ratio
Maximum Injection Pressure
Power Rating
Torque

2 ze

{ [

W = p f 1 − 1 − (0,75.τ )

PSA
DW10BTED4
85/88 mm
1997 cm3
18:1
1600 bar
100 kW / 4000 min-1
320 Nm / 2000 min-1

3

This function gives the mass fraction of fuel burnt
(W). The parameters pf, df and tf are mass fractions of
premix, diffusion and tail burning curves, respectively.
Here cd3 is the burn duration coefficient for diffusion
burn curve while ct3 is for tail burn curve; τ is the burn
duration. ze is a power constant [2].
Ricardo WAVE uses a semi-empirical model for
diesel engine modeling. Along with the above mentioned
empirical (non-predictive) diesel Wiebe model it also

The DW10BTED4 engine is a direct injection diesel
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includes a mechanism of prediction of the ignition
timing based on mixture changes, cetane number and
engine speed. The ignition delay is predicted by
equation (2):

∆θ d = 323 exp min (2100 .C Tsum ,80 ) Psum ,

temperature and R is the gas constant.
For the soot formation model Hiroyasu equation is
used [5]:

dms dmsf dmso
=
−
dt
dt
dt
dmsf
 − Esf
= A f m fg p 0, 5 exp
dt
 RT

(2)




dmso
p
 − Eso 
= Ao ms ox p 0, 5 exp

dt
p
 RT 

where

67
C=
25 + Cetane
T n + Tc0 ∆θ n
Tsum = ∑ c
.
2
θ n+1 − θ 0

Psum

P n + Pc0 ∆θ n
.
=∑ c
2
θ n+1 − θ 0

(3)
(4)

(9)
(10)

The overall soot mass ms equals the difference
between the formed soot (with mass msf) and oxidized
soot (with mass mso). Esf and Eso represent the specific
energy needed for forming and oxidizing soot,
respectively. Af and Ao are calibration constants.
The engine is modeled as shown in fig.1. You can
see the intake and exhaust manifolds – left and right,
respectively [6]; the four cylinders, each with an
injector; the turbine and the compressor at the bottom,
connected with a shaft.

(5)

In equation (3) the coefficient C is dependant on the
Cetane number. In equations (4) and (5) Tcn and Pcn are
current cylinder temperature and pressure, respectively,
while Tc0 and Pc0 are the temperature and pressure at
the start of injection. In both equation ∆θn is the time
step size and θ0 – the crank angle at the start of
injection.
In the current study another sub-model is used –
Diesel Jet. It is a phenomenological combustion model
and it can predict the heat release of the engine. This is
done by calculating the Woschni heat transfer
coefficient (6):

hg = 0,0128.D −0, 2 .P 0,8 .T −0, 53 .vc0,8 .Cenht

(8)

4. WAVE Simulation Model
Main parameters
The engine is modeled as shown in fig.1. You can
see the intake and exhaust manifolds – left and right,
respectively [6]; the four cylinders, each with an
injector; the turbine and the compressor at the bottom,
connected with a shaft.

(6)

where D is the cylinder diameter, P and T are
pressure and temperature, respectively; vc is
characteristic velocity and Cenht is user-defined
coefficient.
Also soot emissions are also predicted by means of
this model. The main factors controlling the combustion
process in Diesel Jet combustion model are:
• Fuel droplet evaporation;
• Air-fuel mixing process;
• Ignition;
• Fresh air supply;
• Quenching of the flame [3].
Nitrogen oxide is calculated via the widely known
Zeldovich formation mechanism [4]:

d [NO ]
A
 E 
= 2[N 2 ][O2 ]
exp − a 
dt
T
 RT 

(7)
Fig.1. Model of the engine
in Ricardo WAVE software

In the above equation A is a calibration constant and
Ea is the specific energy for the reaction between
nitrogen and oxygen, forming nitrogen oxide. T is the

In each injector the injection rate is defined as well
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as the injection pressure:
NOx concentration
from Diesel Wiebe

NOx concentration
from Diesel Jet submodel
Soot concentration prediction
in Bosch smoke units

Fig.2. Injection rate
and injection pressure
For the current study the curve shapes are similar in
all operating modes (fig.2.), only the maximum values
vary (injection duration, maximum pressure). The
injection rate is dimensionless; the actual values are
calculated from the injector nozzles geometry and
pressure difference [7].

Fig.4. Emission curves:
Smoke density and NOx concentration
Table.2. Emission simulation results

Simulation modes
The simulation is run in 6 different operating modes
with constant, full load and variable speed – from 1500
min-1 to 4000 min-1 with a step of 500.
Optimum parameters are chosen for each mode [8].
5. Simulation Results
Performance and torque curves are shown in fig.3.
The thicker pair of curves is the torque (Me) while the
other is the power (Ne). In each pair the solid line is the
manufacturer data and the dashed one is the simulation
result.

n
[min-1]
1500
2000
2500

NOXI
[ppm]
1654
1898
1963

NOXII
[ppm]
1745
2296
2259

Smoke II
[BSU]
1,492
1,810
1,621

3000
3500

2160
2149

2259
2526

2,226
2,872

4000

2138

2697

3,702

I

Diesel Wiebe combustion model
II
Diesel Jet submodel

6. Analysis
The power and torque curves from the simulation
results are compared to the manufacturer data (fig.3). A
similarity is observed but for the absolute values for the
torque. A possible explanation for the difference may be
inaccuracy in digitizing manufacturer data from its
graphical form.
The curves shown in fig.4 are not verified because
no manufacturer data for NOx concentration and smoke
density is available. By comparing the curve with
generic diesel engine data from the literature the results
seem realistic as a trend. For the exact values however
an experiment should be carried out in order to calibrate
the model.
It is visible that the two NOx concentration curves
differ from each other. This difference shows that there
is a uncertainty in the heat release modeling.

Fig.3. Power and torque curves:
simulation (dashed)and manufacturer (solid)

7. Conclusions

Fig.4. shows another results – emission prediction.
The thick curve on the figure is the smoke density and
the other two are NOx concentration.
The dotted curve is showing the result from nonpredictive Wiebe combustion model and the other from
the semi-predictive submodel (Diesel Jet).
The values are shown in table 2.

The goals of the current study have been achieved.
There is a working model of a diesel engine. Most of the
features of the Common Rail fuel system are taken into
account – the high and almost constant injection
pressure, the small nozzles of the injector and the
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atomization of the fuel etc.
The existing model however is applicable only for
full load condition since for lower loads the Common
Rail system may split the fuel into portions. The
existing diesel Wiebe combustion model is capable of
estimating the burning process only with a single
injection per cycle or with a pilot and main injection. If
more injections per cycle have to be simulated an
alternative combustion model should be developed.
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АНАЛИТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ И ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ PSA DW10BTED4 С ГОРИВНА СИСТЕМА COMMON RAIL
ТЕОДОСИ ЕВТИМОВ
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Резюме:
Настоящият доклад представя етап от изследване на ефективните и екологични показатели на дизелов
двигател с вътрешно горене. Предложен е аналитичен модел на дизелов двигател DW10BTED4 с горивна
система Common Rail. Ефективните показатели са сравнени с данни от производителя на моделирания
двигател. Предложени са и насоки за усъвършенстване на модела, с цел да бъде използван за бъдещи
аналитични и експериментални изследвания.
Ключови думи: дизелови двигатели, горивна система Common Rail, моделиране на горивен процес,
аналитично определяне на ефективни показатели, моделиране образуването на вредни емисии.
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ТЕРМИНАЛИ С АВТОМОБИЛИ КОНТЕЙНЕРОВОЗИ
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Резюме:
Предложената методика позволява да се изследват различни варианти за обслужване на локални
контейнерни терминали с автомобили контейнеровози и да се прави избор на подходяща схема на обслужване.
Ключови думи: терминал, контейнер, интермодален, транспорт.

1. Въведение
Многообразието от схеми и възможности за
транспортиране на голямотонажните контейнери
(ГТК) между гаровите контейнерни терминали
(ГКТ) и локалните контейнерни терминали (ЛКТ),
като част от интермодална транспортна верига
[5,7] изисква, да се предложи начин за изследване
и избор на подходяща схема на обслужване.
Предложената методика позволява да се
изследват различни възможности за превоз на ГТК
между гаровите и локални контейнерни терминали
при конкретни условия и ограничения и да се
избира подходяща схема, съгласно възприет
критерий.

Фиг. 1. ИТВ при превоз на ГТК

Наземните контейнерни транспортни вериги
(НКТВ), условно се представят чрез елементите
транспортиране с железопътен, в основната си
част, между началния и краен гаров контейнерен
терминал [1,2] и автомобилен довозващ
транспорт. Довозващият транспорт се извършва
между локалните и гаровите контейнерни
терминали по веригата в началния и/или краен
етап на превоза за постигане на интермодалност
по транспортната верига [6,8].
Многообразието от схеми по които се
обслужват ЛКТ с автомобили контейнеровози
(АК) се обобщава до основните схеми (фиг. 2),
които,
прилагани
самостоятелно
или
в
комбинация, позволяват да се моделират и
изследват различни варианти. Някои от условията
и ограниченията са: използване на наети или
собствени
влекачи
и/или
полуремаркета;
многовариантност
при
технологиите
на
обработване на ГТК и АК в ЛКТ; наличие на
варианти за комбиниране на влекачите и

2. Основни положения
Процесът на транспортиране и манипулиране
на ГТК при интермодална транспортна верига
(ИТВ) преминава през три основни (фиг. 1)
етапа:
1-ви
етап:
зараждане
на
контейнеропотоците в ЛКТ, разположени в
началната за логистичната верига локална
контейнерна транспортна система (ЛКТС) и
транспортиране на ГТК в начален контейнерен
терминал [8]. Като ЛКТ могат да се разглеждат
предприятия, складови бази, логистични
центрове или други звена в които се извършва
контейнеризация и/или деконтейнеризация на
товари; 2-ри етап: транспортиране на ГТК от
началния до крайния за веригата контейнерен
терминал (КТ); 3-ти етап: погасяване на
контейнеропотоците в крайната за веригата
ЛКТС чрез транспортиране на ГТК до краен
ЛКТ.
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полуремаркетата, заети в осъществяване
довозващ
транспорт,
използване
специализирани полуремаркета [3,4,9] и др.

на
на

opt
RLT
= min ( RLT , s ) , лв., s = 1, 2,..., S

(1)

където: RLT , s е стойността на общите разходи
за осъществяване на довозващ автомобилен
транспорт по s-ти вариант на обслужване на
ЛКТ при НКТВ за началния или краен етап на
веригата, лв.; S - общ брой на вариантите по
които може да се осъществи обслужването на
ЛКТ с АК в НКТВ.
Определянето на стойността на RLT , s за

s = 1, 2,..., S се извършва по:
RLT , s = RT , s + RP , s + RM , s + RZ , s + RD, s + RЕ , s , лв., (2)

където:

RT , s

са

общите

разходи

за

транспортиране на АК от началния до крайния
по веригата контейнерен терминал, лв.; RP , s общи разходи по престоя на АК в контейнерните
терминали (гаров и локален/ни), лв.; RM , s общи разходи, породени от манипулирането на
ГТК в ЛКТ, лв.; RZ , s - общи разходи, породени
от извършването на контейнеризация и/или
деконтейнеризация в ЛКТ, лв.; RD , s допълнителни
разходи,
свързани
с
необходимостта от транспортиране на АК до/от
началния/крайния контейнерен терминал от
разглежданата схема на обслужване, лв.; RЕ , s -

Фиг. 2. Основни схеми за обслужване на ЛКТ с АК

допълнителни разходи за заплащане на
неустойки или допълнителни такси, свързани с
условията за доставка или извозване на ГТК
(неспазване на сроковете за взимане/доставяне
на ГТК в ГКТ и ЛКТ, допълнителен престой на
ГТК и др.), лв.
Стойността на RLT , s се определя за всички

На фиг. 2 с плътни стрелки между ЛКТ и ГКТ
е изобразено движението на АК в q-ти участък от
маршрута, като съчленено транспортно средство
(влекач с полуремарке) [8] или само влекач при
извършване на довозващ транспорт по съответна
основна схема. Пунктираните стрелки от схемата
изобразяват възможността за транспортиране на
влекач с или без полуремарке до/от съответен
локален или гаров контейнерен терминал за
извършване на довозващ транспорт.
Означаването на ЛКТ се извършва чрез
въвеждане на условен номер j, който определя
последователността на обслужване на ЛКТ от
довозващ транспорт по веригата. За определяне на
последователността на обслужване на ЛКТ в
НКТВ, всеки следващ терминал по веригата се
означава с условен номер j + 1 .

приложими основни схеми на обслужване на
ЛКТ с АК или комбинация от основни схеми, по
които се извършва довозващия транспорт в
началния или крайния етап на НКТВ. За
осигуряване на условия за сравнимост и избор
на оптимален вариант, при разглеждане на
вариантите на транспортиране, когато се
използва комбинация от основни схеми, в
общите разходи RLT , s се отчитат всички
разходи, свързани с основните схеми, участващи
в комбинацията.
Определянето на стойността на RLT , s се

3. Избор на технология за обслужване на ЛКТ
Изборът на технология за обслужване на
ЛКТ с довозващ транспорт при НКТВ се
извършва чрез сравнение между възможните
варианти, чиито брой S се формира от броя на
основните схеми за обслужване или броя на
комбинациите между тях:

извършва при отчитане на всички елементи,
включени в схемата на обслужване, като се
разглежда целия довозващ транспорт за
разглеждания етап (начален или краен) с
отчитане на всички участващи в процеса АК и
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разглеждане на процесите във всички
контейнерни терминали от схемата.
Ограниченията, по определяне на стойността
на RLT , s при превозване и обработване на ГТК с

където: TAK ,u , s е средната продължителност
на престой на влекач или полуремарке от u-ти
тип за обслужване в ГКТ, h; Т АК , j ,u , s продължителност на престой на влекач или
полуремарке от u-ти тип в j-ти ЛКТ, h; CTP ,u , s -

довозващ транспорт са свързани с наличния
брой влекачи и полуремаркета от съответен вид
за осигуряване на обвръзката им при спазване
на нормативните изисквания и сроковете за
транспортиране и доставка на ГТК. За
осигуряване на възможност за изпълнение на
технологичните
процеси,
свързани
с
документално и физическо обработване на ГТК
в ГКТ, пристигането на контейнера/ите в
терминала да не е по-късно от края на периода
определен за постъпването им. Разполагането на
ГТК върху полуремаркето се ограничава от
условието:
(3)
N c ,q ,s ≤ N D ,c ,q ,s , бр., s = 1, 2,..., S

ставка за престой на АК от u-ти тип, лв./h.; U –
брой на влекачите и полуремаркета според типа
си, които участват при превоз на ГТК в НКТВ.
Определяне на RM , s ( s = 1, 2,..., S )
Към тези разходи се включват разходите,
свързани с манипулиране на ГТК в ЛКТ с
наличната в терминала техника за извършване
на тази дейност или манипулиране на
контейнера/ите с помощта на специализирано
устройство
за
самонатоварване/
саморазтоварване,
разположено
върху
полуремаркето [9].
j+3

където: N c, q , s е броят на превозваните ГТК с

RM ,s = ∑∑ N c , j , s .CM ,c , j , s , лв., ∀c

дължина, отговаряща на индекс „с“ [1] от АК в
q-ти участък от НКТВ, конт.; N D ,c ,q , s - брой на

където: N c, j , s е броят на ГТК с дължина,
отговаряща на индекс „с“, обработени в j-ти
ЛКТ, конт.; CM ,c , j , s - разходна ставка (тарифа)

контейнероместата върху полуремаркето върху
които могат да се разположат ГТК, с дължина,
отговаряща на индекс „с“ в q-ти участък от
НКТВ, конт. места.
Определяне на RT , s ( s = 1, 2,..., S ) :

за обработване (товарене или разтоварване) на
един ГТК с дължина, отговаряща на индекс „с“
в j-ти ЛКТ, лв./конт.; c – индекс, отразяващ
типовете ГТК по дължина [1].
Определяне на RZ , s ( s = 1, 2,..., S ) :

Q

RT , s = ∑ Lq ,s .Cq ,s , лв.,

(6)

j= j c

(4)

q =1

Разходите отчитат контейнеризацията (К)
и/или деконтейнеризацията (Д) на ГТК в ЛКТ, с
отчитане на възможността тя да бъде
извършвана при разположен върху АК
голямотонажен контейнер.

където: Lq , s е дължината на q-ти участък
между два съседни по маршрута на АК
контейнерни терминала в рамките на НКТВ, km;
Cq , s - разходна ставка за транспортиране на АК

j +3

по q-ти участък, лв./km; Q – брой на участъците
по маршрута на АК, обслужващ НКТВ, бр.
В зависимост от основните схеми за
осъществяване на довозващ транспорт, броят на
участъците Q при наземна контейнерна
транспортна верига е 1, 2, 3 или 4. Стойността
Cq , s за q-ти участък отчита възможността в

RZ , s = ∑∑ RZ ,c , j ,s , лв., ∀c.
j= j

За

(7)

c

стойност

на

RZ ,c , j , s

при

∀c; j = j , j + 1, j + 2, j + 3; s = 1, 2,..., S се
приема: RZ ,c , j , s = 0 , ако К/Д позволява да бъде
извършена, когато ГТК е разположен върху
полуремарке
в
j-ти
ЛКТ,
но
RZY ,c , j , s .N ZY ,c , j , s − RZN ,c , j , s .N ZN , c, j , s ≥ 0 ;

участъка да се превозва съчленено транспортно
средство или само влекач без полуремарке.
Определяне на RP , s ( s = 1, 2,..., S ) :

RZ ,c , j , s = RZY ,c , j , s .N ZY ,c , j , s , ако К/Д може да се

Престоят на АК за обслужването им в
контейнерните терминали от НКТВ и разходите,
свързани с него се формират от два елемента:
престой в ГКТ и престой във всички ЛКТ по
веригата при съответна схема на обслужване.
j +3 U
U

RP ,s =  ∑ TAK ,u ,s + ∑∑ Т АК , j ,u ,s  .CTP ,u ,s , лв., (5)
j = j u =1
 u =1


извърши само и единствено при разположен
ГТК върху полуремарке в j-ти ЛКТ; RZ ,c , j , s = 0 ,
ако К/Д може да се извърши само при ГТК,
който не е разположен върху полуремарке в j-ти
ЛКТ;
RZ ,c , j , s = RZY ,c , j , s .N ZY ,c , j , s , ако К/Д
позволява да бъде извършена, както върху
полуремаркето, така и когато ГТК не е
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транспорт, лв.; Е - брой на допълнителните
разходи.
4. Определяне на продължителността на
периода за извършване на довозващ
транспорт
Общата продължителност на периода за
осъществяване на довозващ транспорт в

разположен върху полуремаркето в j-ти ЛКТ, но
RZY ,c , j , s .N ZY ,c , j , s − RZN ,c , j , s .N ZN , c, j , s < 0 ,
където:

RZY ,c, j , s

са общите разходи за

извършване на К/Д на един контейнер с
дължина, отговаряща на индекс „с“, обработени
в j-ти ЛКТ, ако е разположен върху
полуремарке, лв./конт.; RZN , c, j , s - общи разходи

началния или крайния етап на НКТВ TLT , s , h

(

за извършване на К/Д на един контейнер с
дължина, отговаряща на индекс „с“, обработени
в j-ти ЛКТ, ако не е разположен върху
полуремарке, лв./конт.; N ZY ,c , j , s - брой на ГТК с

при s-ти вариант на обслужване на ЛКТ се
определя по:
TLT ,s = TT ,s + TP ,s + TD, s , h, s = 1, 2,..., S (10)
където: TT , s е общата продължителност на

дължина, отговаряща на индекс „с“, обработени
в j-ти ЛКТ, когато са разположени върху
полуремарке, конт.; N ZN , c, j , s - брой на ГТК с

периода за превозване (транспортиране) на АК
от началния до крайния по веригата
контейнерен терминал, h; TP , s - обща

дължина, отговаряща на индекс „с“, обработени
в j-ти ЛКТ, когато не са разположени върху
полуремарке, конт.
Определяне на RD , s ( s = 1, 2,..., S ) :
Разходите

RD , s

се

пораждат

продължителност на периода по престой на АК
в контейнерните терминали (гаров и локален/ни)
по НКТВ, h; TD , s - обща продължителност на

при

периода за транспортиране на АК до началния и
от
крайния
контейнерен
терминал
от
разглежданата схема на обслужване, h.
5. Литература

необходимост от транспортиране на влекач с
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контейнерен терминал или извозване на АК след
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(8)
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където: LDB , s е пътят, изминат от влекач с
или без полуремарке до достигане на началния
за веригата КТ, km; LDE , s - път, изминат от
влекач с или без полуремарке след обслужването
му в крайния за веригата КТ, km; C DB , s разходна ставка (тарифа) за изминаване на
LDB , s , лв./km; C DE , s - разходна ставка (тарифа)
за изминаване на LDE , s , лв./km.
Определяне на RE , s ( s = 1, 2,..., S ) :
В стойността на RE , s се отчитат всички
допълнително възникнали разходи, оказващи
влияние върху стойността за осъществяване на
довозващ транспорт (неустойки при неспазване
на срокове за доставяне или получаване на ГТК,
закъснения на АК, допълнителен престой на
ГТК в КТ и др.).

[9]www.australiatrade.com.au/Shipping/Transport/index.htm

CHOICE OF TECHNOLOGY TO SERVE LOCAL
CONTAINER TERMINAL BY CONTAINER
TRUCKS

E

RE , s = ∑ REe, s , лв.,

)

SVETOSLAV MARTINOV
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Technical University of Sofia

(9)

e =1

където: REe , s е допълнителен e-ти разход,

Abstract: The methodology allows to explore different
technologies for service of local container terminal by
container trucks.

неотчетен досега и оказващ влияние върху
стойността за извършване на довозващ
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GPSS МОДЕЛ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ
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Abstract:
В статията е даден модел на кръгово кръстовище, направен посредством универсалната симулираща
система GPSS. В сравнение с другите средства за моделиране на транспортния трафик, GPSS моделът има редица преимущества – не изисква специални умения за създаване, възможно е използването му както на макро
ниво, така и на междинно и ниско ниво на симулация, използва се безплатна среда, като добитите умения могат
лесно да бъдат прехвърлени в друга сфера на инженерната наука.
Keywords: GPSS, traffic simulation, ring road, queuing theory

спортния трафик йерархично на три нива [5,7]:
макро ниво – разглежда трафика на найвисоко ниво- напр. на международно и регионално ниво, включвайки всички главни
транспортни артерии;
междинно ниво – тук се изследват предимно транспортни връзки, свързващи
ниското ниво и макро нивото;
ниско (микро) ниво – използва се за моделиране на отделните артерии и ППС, пешеходци и др.[6].

1. Въведение
Моделирането на пътно транспортния трафик е
важен проблем, свързан пряко с оптималното използване на транспортните ресурси – ППС, човекопоток, товаропоток, време за транспортиране,
натоварване на пътните платна, разход на гориво и
др.
В съвременната практика не е възможно изграждането на пътно съоръжение или въвеждане на
пътни регулации без да се извърши т.нар. планиране на транспорта (трафик инженерство), включващо съставянето на математически или симулационни модели за оптимизация на транспортните
потоци [1-3].
Според начина на представяне на основните
обекти в модела: пространство (местоположение),
време и състояние моделите се определят като
дискретни или непрекъснати [4,5].
Според средствата за моделиране те се групират на:
аналитични – на базата на интегрални и
диференциални уравнения;
симулационни – използват се специализирани компютърни програми за имитационно моделиране (симулация);
други – напр. чрез методите на операционния анализ, овременени мрежи на Петри и
т.н.
Самите модели от своя страна разглеждат тран-

В [7] се дава подробна класификация на програмните средства за трафик симулация. Според
източника на макро ниво се използват най-често
пакети като TRANSYT, а на ниско пакети като
SYDRA.
Описаните пакети притежават всички редица
предимства за трафик моделиране – удобен потребителски интерфейс, атрактивна система за графична визуализация на резултатите от симулацията (генериране на филми), подробно отчитане на
различни фактори на ниското ниво – климатични
особености, екологични последици от трафика и
др.
Като недостатъци на тези пакети могат да бъдат
споменати високата им сложност, изискваща значителна квалификация за работа с тях, както и високата себестойност на програмното осигуряване.
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лага много добри възможности за симулация на
редица транспортни схеми [8]. В пакета на безплатната дистрибуция на GPSS за студенти и учебни заведения на Minuteman software [9], са дадени
примери на кръстовище със светофар, Т-образно
кръстовище, реализация на градски паркинг, автомивка, реализация на относително сложен пристанищен порт с буксирни кораби (влекачи).
2. GPSS модел на кръгово кръстовище
2.1. Описание на модела
На Фиг.1 е дадена схема на кръгово кръстовище, като ППС в кръговото движение се ползват с
предимство. Всеки сегмент на кръговото движение има капацитет за 4 ППС. По-натовареният
маршрут е West-East, което се определя вероятността автомобил движещ се в кръговото движение да напусне в тези направления като 0.7 (срещу
вероятността за другите направления Nord South 0.3).
Задачата е да се моделира кръговото движение
за различни натоварвания и да се определят неговите характеристики: максимална пропускателна
способност, размерът на опашките и времето за
преминаване през час пик и т.н.

TIME
West_South
South_East
East_North
North_West

EQU
STORAGE
STORAGE
STORAGE
STORAGE

3
4
4
4
4

;West side of crossroad
GENERATE 2,2
QUEUE
QWest
ENTER
West_South
DEPART
QWest
TRANSFER
,WSseg
;South side of crossroad
GENERATE 10,10
QUEUE
QSouth
ENTER
South_East
DEPART
QSouth
TRANSFER
,SEseg
;East side of crossroad
GENERATE 2,2
QUEUE
QEast
ENTER
East_North
DEPART
QEast
TRANSFER
,ENseg
;North side of crossroad
GENERATE 10,10
QUEUE
QNorth
ENTER
North_West
DEPART
QNorth
TRANSFER
,NWseg
WS_seg
WSseg

ENTER
ADVANCE
LEAVE
PRIORITY
TRANSFER
TRANSFER

SE_seg
SEseg

ENTER
ADVANCE
LEAVE
PRIORITY
TRANSFER
TRANSFER

EN_seg
ENseg

ENTER
ADVANCE
LEAVE
PRIORITY
TRANSFER
TRANSFER

NW_seg
NWseg

ENTER
ADVANCE
LEAVE
PRIORITY
TRANSFER
TRANSFER

Exit_East
Exit_North
Exit_West
Exit_South

TERMINATE
TERMINATE
TERMINATE
TERMINATE

Фиг. 1. Схема на моделираното кръгово движение

2.2. GPSS модел
На Фиг.2 е дадена програмата модел. Единицата моделно време е 10s. Променливата Time специфицира времето (в случая 20s), за което един
автомобил преминава на един сегмент от кръговото кръстовище. Всеки сегмент е обозначен с географско има и има капацитет за 4 коли. Понатовареният маршрут е West-East, ППС пристигат
с равномерно разпределение със средно време 20s
и толеранс 20s, като вероятността автомобил движещ се в кръговото движение да напусне в тези
направления e 0.7 (срещу вероятността за другите
направления Nord South - 0.3).

GENERATE
TERMINATE
START

West_South
TIME
West_South
2
.3,,Exit_South
,SE_seg
South_East
TIME
South_East
2
.7,,Exit_East
,EN_seg
East_North
TIME
East_North
2
.3,,Exit_North
,NW_seg
North_West
TIME
North_West
2
.7,,Exit_West
,WS_seg

10000
1
1

Фиг. 2. Програма модел

2.3. Резултати от симулацията
Направени са няколко симулации, като в Таблица 1 са дадени резултатите от симулацията с данните от програмата-модел (дадена на Фиг.2) при
слаб трафик.

289

Таблица 1

следните изводи:
Моделът се съставя лесно и не се изисква
специална квалификация;
Кодът е лесно разбираем (читаем) и лесно
се модифицира;
Лесно се специфицира работното натоварване и параметрите на трафика;
Като цяло GPSS е подходяща среда за моделиране на транспортния трафик и дава допълнителни
познания на студентите, които могат да бъдат използвани в други сфери на инженерната практика
и стопанския живот. От друга страна използването
на интегрираната среда е практичен подход за запознаване на студентите с теорията на масовото
обслужване (queuing theory), без да се навлиза в
сериозен математически апарат.
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A GPSS TRAFFIC MODEL OF ROUNDABOUT JUNCTION
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Abstract: In this paper a model of a roundabout made via the universal simulating system GPSS. Compared with other means
of traffic modeling, GPSS model has many advantages - no special skills required to create, you use both the macro level and
the intermediate and low level simulation used free environment, extracted skills can be easily transferred to another area of
engineering science.
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