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FATIGUE IMPROVEMENTS WITH ULTRASONIC PEENING
PER HEDMARK, DIMITAR DELCHEV, SSAB EMEA, Sweden
USING NEEDLE PEENING IN THE RIGHT PLACES

GREAT NEWS FOR HIGH-STRENGTH STEEL (HSS) IN FATIGUE
PRONE APPLICATIONS

(A) TO (C) DEMONSTRATE HOW NEEDLE PEENING IS APPLIED
TO HIGH-STRENGTH STEELS

Fatigue strength of welded joints is until now considered independent of the
strength of the base metal. A new proposal to IIW’s recommendations might
change this. Using HFMI as an improvement method and a S960 material the
fatigue strength can be two times higher compared to as-welded S355
material. This means new applications can be considered and more application
to be upgraded. HFMI is a generic name for different high frequency peening
methods
.
–
ultrasonic impact treatment (UIT)
–
ultrasonic peening (UP),
–
high frequency impact treatment (HiFIT)
–
pneumatic impact treatment (PIT)
What does this mean? As an example, if we have a S960 material as welded
with a strength of 71 MPa at 2 million cycles, this can be increased to 180 MPa
with HFMI treatment i.e. increasing lifetime by at least 4 times.
.
“This is probably the largest news in the history of QT-steels. The use of HFMI
will certain help give stronger and lighter welded structures which are subject to
fatigue.” Torbjörn Narström Ph.D, Structural Design Group, Knowledge Service
Center, SSAB
Recent studies have shown that there is a positive correlation between potential
fatigue strength improvement and strength of the parent material. If we consider
the above example, an S1100 material would offer a 10% improvement in
fatigue strength relative to S960 and an S1300 material could offer a 15%
improvement relative to S1100 [1]. This demonstrates the potential improvement
that HFMI treatment can offer for high-strength steels such as Weldox.
.
.

.
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The aim in needle peening is to plastically deform the material at the
weld toe to induce beneficial compressive residual stresses. Effective
treatment requires reasonably accurate positioning of the bundle of
needles over the weld toe so that metal on each side of the parent
plate is deformed. Needle peening can be performed immediately
after welding, while the weld is still hot if required.
Prepare the peening zone - A useful contrast between the needle
peened surface and the surrounding untreated surfaces can be
achieved if the surfaces are first stained with toolmakers blue dye,
whereby the dye is removed by the needle peening operation.
Alternatively, light grinding of the weld toe region before needle
peening also obtains a dull surface finish, which can also facilitate
visual examination of peened areas
The peening operation - The operation is carried out with the tool
held at approximately 45° to the plate surface with the ends of the
needles in contact with the weld toe, with a sufficient force on the tool
to prevent unsteady movement and enabling even peening (avoid
excessive force). First treatment is with a 3mm diameter pin, tip radii
of 1.5mm. Once the zone has been treated with a 3mm pin, the
process is repeated with a 4mm pin. This is done to achieve a
smooth transition between weld and parent material. The peened
grooves (at weld toe and between multi-weld passes) should be 0.51.0mm in depth (minimum 0.3mm) and 2-4mm width. The rate of
treatment is approximately 800mm per minute.
Note all procedure times and steps in specification document
Repeat process - The toe should be needle peened four times to
achieve optimum benefit and adequate coverage. The resulting
surface should be bright in appearance and contain a uniform
distribution of small indentations.
Check peening zone - The location of the needle peened area,
extent of coverage and general uniformity of appearance should be
checked visually with the aid of a low power magnifying glass (x510). Then the area is treated again for the same length of time, to
achieve what is termed 200% coverage.

WHERE TO APPLY IT AND WHAT DO THE DESIGN PROPOSALS SUCH AS
IWW AND EC 3 SAY?
Application example
If we consider an application such as a new lightweight underground truck
chassis made from Weldox 700, which is subject to fatigue given the demanding
operational environment. A box shell flange cruciform-joint connection to a subbeam frame was modelled and assessed in terms of stresses and fatigue life
with FEA. The model represented a typical location showed in the image right.
The FEA model confirmed high stressed locations at the weld connection. As an
example, if we assume that this particular application needs to comply to a
design standard (such as Eurocode 3), then we can deduce a FAT strength of
90MPa (based on the nominal stress method). We can consider applying the
peening treatment to this region. Given that the parent material yield strength is
700MPa, we can expect an improvement with HFMI treatment (m 1=5) to 180
FAT.
What the design proposals accept
The benefit of needle peening of steel components can only be claimed for
details in design Class FAT 90 or lower in the IIW notation for S-N curves. This
limitation is due to the fact that the higher classes include non-welded details,
details whose fatigue lives are not governed by weld toe failure or the welds that
have been already been improved. e.g. by grinding the weld flush with the
surface. For IIW FAT 90 or lower classes of steel, the benefit consists of an
upgrading to Category 125 (with a jump of 3 FAT classes) with a constant
amplitude fatigue limit at 2x106 cycles, as shown in figure (right).
The effect of compressive residual stresses
The size of compressive residual stresses depends on the yield strength f y of the
treated material and increases with increasing yield strength. Residual stress
measurements in Yildirim et al. (2013), Ummenhofer et al. (2011), Kuhlmann and
Günther (2009) and Kuhlmann et al. (2006) show that compressive residual
stresses at the treated surface transverse to the welding direction can reach
values of approximately 75 % of fy and values that are higher than f y because
local strength can be increased due to cold hardening. The application of needle
peening results in a shallower slope of the S-N-line with m ~ 5 due to the
modified residual stress state. The improvement effect of the fatigue strength
due to needle peening treatment increases with increasing material´s yield
strength as this is related to the higher induced compressive residual stresses at
higher steel grades. Therefore, existing design recommendations for the
consideration of the positive effect due to treatment propose fatigue class
improvements depending on the steel grade (Haagensen and Maddox (2010),
Ummenhofer et al. (2011), Yildirim (2013). However, these design proposals are
limited to maximum steel strengths of S960 and plate thicknesses of 5 mm and
higher.

UNDERGROUN TRUCK CHASSIS
REAL EXAMPLE, CHASSIS MADE
FROM WELDOX 700
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Abstract:
The purpose of the study is to assess what is the influence of the distance of the gap between the wing and slotted
flap on the aerodynamic characteristics of ultra-light aircraft wing when the flap is retracted. It has been elected
numerical approach to the study and it is been realized through applied numerical model of the wing airfoil NACA
2412 for three different lengths of slotted gap size, whose length is express as percentages of the airfoil chord. The
code ANSYS FLUENT is been applied, as it is been determined Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS)
equations and Detached-Eddy Simulation (DES) turbulent model is been used.
Keywords: aerodynamics, wing airfoil, slotted flap, gap, numerical approach

distance between airfoil and the flap, Fig. 1b.

I. Introduction
As it is summarized by Dam [1] the problems of highlift aerodynamics has been studied since the early years of
aviation. Quoting Gunther et al. [2], “The wings of
commercial aircrafts must generate a tremendous amount
of lift during take-off and landing in order to reduce
ground speeds and runway lengths”, it can be concluded
that employing typical high-lift systems for different kinds
of aircrafts can fulfill that requirements. But like it is stated
by Gunther et al. [2] instead of complex multi-element
high-lift devices for improvement of lift aerodynamics of
ultra-light aircraft wing, a single slotted flap is desirable.

Fig. 1a)

As is indicated by Young [3], when a portion of the
rear of a wing can be rotated to leave a well-defined slot
between it and the rest of the wing, then it are referred to
slotted flap. The main function of flaps is to be used as tool
for aerodynamics improvements. In consequence, the
slotted flap was then adopted in order to provide more lift
to reduce the stalling speed and decreasing the drag to
increase the gliding angle, [3].
In order to give perspective to the present review of
slotted flap and the influence of the gap, some short
overview is in order. The slotted flap is a trailing-edge
device which is separated from the main wing element by
very small gaps, [4]. The representation of the mechanical
design for slotted flap is given in Fig. 1b. Citing [5], the
point where the airfoil is first cut away to form the slot on
the lower surface is called the slot entry, i.e. gap is the

Fig. 1b)
Fig. 1 a) pure wing airfoil NACA 2412; b) configuration with
slotted flap

The aerodynamic characteristics of single slotted flap
were admirably reviewed by Young, [6]. Since a slotted flap
is effective device for increasing the maximum lift
coefficient CL and decreasing the drag coefficient CD
provided by the flow through the slot, the important design
parameter that should be better studied is optimal distance of
the gap between the wing and slotted flap. However unless
the slotted flap are shown to provide higher maximum CL
than any other devices (plain flaps and split flaps), the best
11

Using the most suitable turbulent model for numerical
simulation of the flow field around the whole lift
configuration in 2D give the ability to evaluate better
aerodynamic characteristics of that type of configuration.
Applied more accurate numerical approach flow simulation
around that type of lift system is a prerequisite for giving the
more precise evaluation of the slotted gap size, in
consequence improving the aerodynamics of ultra-light
aircraft wings.

length of gap are not so well defined, [5, 7].
The reason for choice of the optimal gap size is in
respect of high lift capabilities and low drag contribution of
the wing. The optimization of the gap size between the
wing and slotted flap is difficult problem because of its
dependence on a few parameters: airfoil shape, wing
camber, nature of the flow, boundary layer and Reynold
number-Re. Because of the fact that the slotted flap is highlift system, it is been characterized by complex flow
physics, [4]. That is why is been cited Smith in Cumming
et al., [4], the effect of slotted flap can be achieved by
properly designed gaps.
Since, slotted flap is dominated by viscous effects as
boundary layer transition, flow separation and etc. for
optimizing the gap size the only way of solving is the
numerical approach. The proper numerical simulation of
the two dimensional flow field around the configuration of
single slotted flap can be achieved by using the full NavierStokes equations with a suitable turbulent viscosity model.
In the last years the successful application of 2D CFD
(Computational Fluid Dynamics), Navier-Stokes code is
playing a strategic role in prediction of the aerodynamic
performance of the wing, [8]. But the computation of the
flow over a multi-element wing in lift configuration and
optimization of the gap size remains however one of the
most difficult problems encountered in CFD. The main
goal of the study is the development of efficient numerical
approach for aerodynamic analysis and optimization.
As it is summarized by Cumming et al., [4] a good
review of computational capabilities for simulating of the
flow around lift system (wing with slotted flap) was
recently conducted by Rumsey and Ying. They conducted
that there were three main areas of improvements required
for the prediction of lift system aerodynamics: 1) including
unsteady effects; 2) improving turbulent models; 3)
improving modeling fidelity. This study extends the
previous two-dimensional, lift CFD research in two ways
suggested by Rumsey and Ying: by adding unsteady
effects of the computations, and by using a higher-order
hybrid Detached-Eddy Simulation (DES) k-ω SST
turbulent model.
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 turbulent model gives a good accuracy of the
flow field because it is solves an additional equation for
turbulent Reynolds number in a shear stress transport
version (SST). Using DES turbulence model is effective
because it gives better visualization of flow field, the
unsteady separation flow and vortex shedding. The reason
for that study is investigating the influence of the gap size
between the ultra-light aircraft wing and slotted flap by
optimization tools.

II. Method of Solution
As it is summarized by Brezillon et al. [8], the
aerodynamics around a wing in high-lift configuration is one
of the most complex flows occurring around the airplane.
Except for typical boundary layer regions near the walls the
multi-element wing also of great importance are the recirculation areas in the cut-outs, mixing of the boundary
layers and the wakes of proceeding elements and secondary
flow located to the gap between the wing and slotted flap,
[8]. Moreover, since the ultra-light aircraft wing operates in
different range of angles of attack α, the flow separation is
most likely to occur on the wing and flap upper section.
Therefore, the flow in lift configuration is dominated by
viscous effects. As it is been confirmed by many studies in
this area, the most appropriate numerical method to correctly
capture all these flow features are CFD code. The last one is
capable to solve compressible RANS equations for twodimensional-2D flow.
In order to capture all of these critical flow features a
grid of high quality is required [8]. For this study to be able
to appreciate the influence of slotted gap size on the
aerodynamic characteristics of the wing thick boundary layer
had to be used in numerical model. Hence, a thick layer of
thin cells is been generated orthogonal to the wall of the
wing airfoil and slotted flap in numerical CFD model.
• Numerical model representation
It is used a CFD 2D wing airfoil model domain and
suitable grid mesh. For the purpose of that study numerical
model of the ultra-light aircraft wing equipped with slotted
flap applied airfoil NACA 2412. As justification of the
chosen airfoil can be pointed the fact that NACA 2412 has
been used in multiple applications, one example being the
wing of section of Cessna 150-aircraft, [9]. To fulfill the
purpose in this study the influence of gap size between the
wing and slotted flap the prepared numerical computations
were made for three different cases of the gap size. The
choice of the gap size for the cases is based on preliminary
research done in this area for that study. The parameter of the
gap size is defined as percentages of airfoil chord – c. The
values of the gap size for three different cases of the
numerical computations are: 1) 1.8c; 2) 2.8c; 3) 3.2c. It is
worth to mention that in that case the wing flap deflection
angle is ignored, in other words in that case model of wing is
equipped with slotted flap without deflection. This case is
typical for horizontal cruise flight of the aircraft.
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Fig. 2 The mesh over the airfoil domain and grid near the configuration – wing-slotted flap
It is been performed several numerical simulation of
the flow around pure wing airfoil in 2D and the numerical
flow simulation around the configuration of wing with
slotted flap. Type of the pure wing airfoil and configuration
with slotted flap is given to Fig 1a, 1b.
The initial data for the airfoil NACA 2412 are taken
from NACA database [10], and slotted flap coordinates
take into account Foster et al [6]. In this study the
simulation of the unsteady flow field around wing with
slotted flap configuration is been realized using FLUENT
solver.
• Grid generation
The applied methodology for the execution of the
objective of that study – the distance of the gap size is
hybrid unstructured grid approach. Hybrid approach clearly
simplifies meshing procedure and permits to consider more
complex configuration, [8]. The advantages of this
approach lies in its simplification in grid generation and
can be achieved with so-called overset techniques.
Grid structure and details are shown in Fig. 2 for the
generated typical grid mesh used in the numerical
computations. The computational domain around a model
has radius of curvature around the airfoil 14c and the length
of numerical domain after the configuration: wing-slotted
flap 25c. The wing airfoil is located on 14c from the
entrance of the computational domain. The mesh density
i.e. number of nodes at the upper and lower section of the
airfoil and slotted flap is greater in order to provide a better
visualization of flow field near the surfaces, where is
possible acceleration of the flow.
The grid is quad map structure mesh, and it has
247 331 cells and 251 116 nodes. The grid for the all three
cases with different slotted gap size is strongly compressed
close to the wing airfoil contour, particularly in the gap
regions. The latter is done in order to better intercept
mixing shear layers and flow separation which is characters

effect for the high-lift configuration, as in this study.
Compressing of the grid mesh close to the contour of the
configuration is made by size function tool of the Gambit,
which is part from FLUENT solver. 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 Yplus, which is 8.9e+01
for the contour of the airfoil and slotted flap, which is
sufficient enough to ensure better visualization of the
unsteady flow field in the solution process.
The method of solution is iterative. The fluid CFD 2D
wing airfoil model with slotted flap clarifies the unsteady
flow field around the whole lift configuration by calculating
the aerodynamic characteristic of wing airfoil wake. The last
action gives the ability to conclude the influence of the gap
size, consequently for better evaluation and improvement in
the complex aerodynamics of such type of lift configuration.
The solution is transient process because of the unsteady
flow field, and the characteristics are calculated to each time
step.
It’s been used time step
, i.e. over 1000
number of time-steps (~1.0 sec). Because of the unsteady
flow field around wing airfoil slotted flap configuration and
Re number corresponds with the free stream velocity
. The value of the free stream velocity used for
the numerical calculation is complying with the objective of
that study-ultra-light aircraft wing.
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 turbulent model and mesh procedures exist and have
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successfully been used. Referring to the large number of
investigation in that area made until this days, it can be
conclude that DES k-ω SST approach is quite suitable
because of its ability to deliver good results especially for
low Re number for aerodynamic characteristic, pressure
and skin friction distribution, while saving the
computational time and memory.
III. Results and analysis
The obtained results are presented in Fig. 3, Fig. 4
and Fig. 5. DES k-ω SST turbulence model used for
calculation is a hybrid model. The k-ω SST turbulence
model is used to model the flow near the airfoil and to
capture better the flow in the regions of the slotted gap size.
It is worth to mention that the obtained numerical results
for wing with slotted flap configuration are for unsteady
flow and are for three different cases of the gap size.
Figure 3 represents the made comparison
between experimental static lift coefficient CL of the
pure wing airfoil NACA 2412 taken from Abbott et al,
[11], numerical results with DES for CL for pure wing
airfoil and the obtained numerical results for wing with
slotted flap configuration for three different cases of the
gap size.
Figure 4 gives the representation for made
comparison between experimental data for CD of pure
wing airfoil NACA 2412 taken from Abbott et al, [11],
numerical results with DES for pure wing airfoil and
the configuration with slotted flap for three cases
according to the gap size.
The obtained numerical results for aerodynamic
characteristics of CL and CD are approximated well with the
experimental data, (see Fig. 3, Fig. 4). Also from the polar
of CL versus α can be observed that DES k-ω SST
turbulence model gives good estimation of stall angle. It
can be observed from Fig. 3, where obtained numerical
results from the calculations shown that the stall angle for
the configuration: wing-slotted flap is higher
approximately 1° than the actual stall angle on the
experimental curve of CL, (see Fig. 3).
To fulfill the purpose of that study, and hence to
improve the aerodynamics of ultra-light aircraft wing, our
task in analyzing the obtained results was to define which
of the three different cases of the gap size gives the best
aerodynamic characteristics. On the stage of results
analysis, our goal was to conclude which of the chosen
cases for the varying with the gap size gives the higher lift
coefficient CL according to the increasing of the drag
coefficient CD. Figure 3 and figure 4 shows that in the
proposed configuration of the wing with retracted flap, the
lift coefficient CL does not differ significantly throughout
range of angles of attack α. Unlike the lift coefficient CL,
drag coefficient CD starts significantly to differ at α=12°
(for NACA 2412 critical angle of attack α=13°). At these
angles of attack α, the highest CD are obtained at a distance
of slotted gap size 1.8c, and the lower CD is observed at
case 2.8c, (Fig. 4 and Fig. 3).

Fig. 3 Comparison between static lift data CL of pure wing
airfoil NACA 2412 with DES, experiment and for the
configuration wing-slotted flap according to three different
cases of the gap size.

Fig. 4 Comparison between drag coefficient CD for pure
wing airfoil NACA 2412 with DES, experiment and for
configuration wing-slotted flap according to gap sizes.
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Fig. 5 Velocity magnitude at α=16°, pure wing (1st row, upper left corner); velocity magnitude at α=16°, gap 2.8c (1
row, upper right corner); Velocity magnitude at α=18°, gap 2.8c (2nd row, lower left corner) and velocity-magnitude at
α=16°, gap 3.2c (2nd row, lower right corner) for two-dimensional DES k-w SST modeling
Therefore, the optimal value of distance of gap is expected
to be higher than 2.8c and lower than 3.2c.
Referring on the above considerations it can be
made a general conclusion that even though in the
horizontal flight when the flap is not diverted influence of
gap size is sufficient to higher angles of attack. The last
statement is confirmed by the fact that in the three different
cases of the slotted flap size, the predicted stall angle is 16°,
which is 1° more than the actual stall angle given in the
experimental curve of CL for pure wing as shown in Fig. 3.
Figure 5 illustrated velocity magnitudes for pure
wing and configuration: wing-slotted flap. The influence of
the slotted gap size and the accuracy of the applied
numerical DES k-ω SST model are confirmed by the
shown results taken from the numerical simulations in
CFD code. Observing Fig. 5 is clear that the velocity of the
upper section of the wing airfoil is faster than the velocity

on the lower section, reaching the gap there can be observed
dilution of the flow field and then reaching the upper flap
surface the flow is fully stalled and the velocity is decreased.
The last effect is confirmed by the observation of velocity
magnitude in case of pure wing and the other three cases in
configuration with slotted flap. The numerical results for the
velocity in Fig. 5 confirmed the influence of the gap size, as
can be seen the velocity is higher in case 2.8c for 16°.
Normally if it was taken into account the slotted flap
deflection increasing the angles of attack the flow must be
accelerated with increasing the flap deflection, and the whole
configuration had to confirm its function for creation of more
lift. But on the bases of this case in that study the only
conclusion that can be made is the fact that the suggested
numerical model namely the DES k-ω SST model for
modeling the flow field around the configuration wingslotted flap works and gives relatively satisfactory results.
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IV.

Conclusion and Recommendation

Referring on the obtained numerical results and
made analysis it can be deduce that the optimal gap size of
the configuration wing-slotted flap is between 1.8c and
3.2c, but it cannot be defined exactly on this stage of the
study.
As a future work it is recommended to prepare
more numerical simulations and test of the gap size
between the pointed above two values.
Also like a recommendation to confirm the
obtained numerical results until now, it can be make one
numerical measurement of gap size less than 1.8c case and
another for a gap size larger than 3.2c case.
In the considered cases of the present study,
although DES k-ω SST turbulence model is a good choice
for three-dimensional flow field around high-lift
configuration, here the application of this model is shown
to capture the two-dimensionality of flow physics well.
Because of the relatively good correspondence between
experimental data of pure wing airfoil, Abbott, [11] and the
configuration with the slotted flap for the obtained
aerodynamic characteristics, it supposes the proper choice
of methodologies including differencing scheme and grid
resolution. Consequently, it can be deduced that the use of
DES k-ω SST hybrid model capture relatively well
unsteady flow field around the configuration of wingslotted flap for 2-D computation.
But in the future work to fulfill the purpose i.e.
optimal gap size, it is recommended the investigation to be
focus on the three-dimensional computations. The last
recommendation is in order to see if the present numerical
approach is applicable for the problems of high-lift system
as wing-slotted flap configurations aerodynamics and more
specifically optimization of the gap size.
In order to investigate in details the flow field
around that type of configuration wing-slotted flap, it is
advisable for the next stages of this study to be considering
flap deflection.
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Резюме:
Целта на изследването е да се види какво е влиянието на
разстоянието между процепа на крилото и задкрилката
върху аеродинамичните характеристики на крилен
профил на ултра-лек самолет, когато задкрилката е
прибрана. Приложени са три числени модела на крило с
крилен профил NACA 2412, при три различни дължини
на процепа, чиято дължина е представена като проценти
от дължината на хордата на крилния профил.
Използвана е ПП ANSYS FLUENT, като са решени
Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) уравненията и
е използван
Detached Eddy Simulation (DES)
турбулентен модел.
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Abstract:
This paper presents a mathematical model of the integrated engine and aircraft longitudinal dynamics based on
the theory of linear and nonlinear systems. The dynamics of the engine was represented by a linear, time variant model
near a nominal operating point within a finite time interval. The linearized equations were expressed in a matrix form,
suitable for the incorporation in the MAPLE program solver. The behavior of the engine was included in terms of
variation of the rotational speed following a deflection of the throttle. The aircraft and engine models were incorporated
into a single state variable model.
Keywords: aerodynamics, aircraft engine, control systems, Laplace transform.

and g1 , g2 ,..... gn are nonlinear. If the system can be
linearized around a set of operating initial conditions,
the state variable model reduces itself to the form:

1. Introduction
In general terms, a generic n-th order dynamic
system with multiple inputs and instrumented with
sensors providing measurements for the output
variables can be described by the following system of
differential equations [1]:
x 1t   f 1x 1t ,x 2t , ...... x nt , u 1t , u 2t  .... u m t 

x 2t   f 2x 1t ,x 2t , ...... x nt , u 1t , u 2t  .... u m t 

..........
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......
x  2t   f nx 1t ,x 2t , ...... x nt , u 1t , u 2t  .... u m t 
y 1t   g 1x 1t ,x 2t , ...... x n t , u 1t , u 2t  .... u m t 

y 2t   g 2x 1t ,x 2t , ...... x n t , u 1t , u 2t  .... u m t 

..........
 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
y lt   g lx 1t ,x 2t , ...... x n t , u 1t , u 2t  .... u m t 

(1)
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Using the superimposition of the effects associated
with the linearity of the system, the Laplace transform
of the i-th output of the system is given by

where x1 t , x2 t , x3 t , ......... xn t  are the state
variables, u1 t , u2 t , u3 t , ....um t  are the system
inputs and y1 t , y2 t , y3 t , .... yl t  are the system
outputs. For nonlinear dynamic systems with multiple
inputs and multiple outputs, the functions f1 , f 2 ,..... f n

 Y s  
 Y s  
 Y s  
  U m s  
  U 2 s   .... i
Yi s    i   U 1 s    i
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(5)

2. State variable modeling of the aircraft longitudinal
dynamics

1
T t   a T t   T t 
b

The starting point for the development of the state
variable model of the aircraft longitudinal dynamics is
the set of longitudinal equations

Thus, the following augmented longitudinal state
variable model can be introduced featuring T as an
additional state variable and  T as an additional input

u   X u  X Tu u  X    g cos1   X   E
E

 
U1  Z u u  Z   Z   g sin1   Z q  U1   Z  E  E
 



  M u  M Tu u  M   M T   M    M q  M  E  E



 X u
u  
   Z u
  
q    M u
  
   0
  
T   0




This system of equations can take the form

 xlong  Along  xlong  Blong  ulong


 ylong  Clong  xlong  Dlong  ulong

(6)

where xlong represents the set of longitudinal state
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f
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ulong   E  .

Therefore, the longitudinal state equations take the
form [2]

(7)

The eigenvalues of Along are coincident with the
roots of the longitudinal characteristics equation,
associated with the short period and the phugoid
modes.

0

0

0    E 
  T 
0

a
b 

(12)

The transfer function from the input variables fuel
flow, W f s  , and the exit nozzle area Sa , to the output

3. Dynamic engine model

variable, LPC rotational speed N1s  and HPC

The dynamics of an engine can be represented
by a linear, time variant model near a nominal
operating point within a finite time interval.
For most cases, the engine response can be
modeled using the following transfer function

rotational speed N2 s  , for a two-spool engine with
Ga  90 k g / s ; T3*  1500 K ;  C1  4;  C 2  7;
I1  9.9 k g  m 2 ; I 2  11.43 k g  m 2 ; n1  9000 rot / min;
n2  11000 rot / min;

(8)

are

where T is the thrust, T is the throttle deflection and
a, b are essentially constants whose values depend on
the characteristics of the propulsion system [3].
Rearranging the above relationship we have
T s 1  s b  a T s 

X q

The set of equations for the two-spool engine has
the following form [4]:

column. If only  E is considered as a longitudinal
control surface, ulong reduces itself to a scalar,

T s 
a

 T s  1  s b

X 

4. Numerical results

variables and ulong is known as the longitudinal input

u 
u 
 
 
   A     B
long
long   E 
q 
q 
 
 
 
 

(11)

N1 s  
N 2 s  

(9)
The

or

1.3 s  2.95W f  3.65 s  6.27 S a
1.10 s 2  4.99 s  5.60

2.51s  5.87 W f

 3.32 S a

1.10 s  4.99 s  5.60
2

responses

of

the

rotational

speeds

n1t   n1 / n1 and n2 t   n2 / n2 to an impulse input
s T s  

1
aT s   T s 
b

(Dirac function) and to a unit step input (Heaviside
function) for W f and Sa are presented in Figures 1-6.

(10)

Taking the inverse Laplace transform we get
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Figure 1. Step response of the LPC rotational
speed to the nozzle area input
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Figure 5. Impulse response of the LPC rotational
speed to the nozzle area input.
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Figure 2. Step response of the HPC rotational speed
to the nozzle area input
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Figure 6. Inpulse response of the HPC rotational
speed to the nozzle area input

8

The responses of the aircraft to the throttle input are
presented in Figures 7-11.
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Figure 3. Impulse response of the LPC rotational
speed to the fuel flow rate input

Figure 7. Velocity impulse response
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Figure 8. Angle of attack impulse response

Figure 4. Impulse response of the HPC rotational
speed to the fuel flow rate input
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behavior or performances of these systems. For an
aircraft engine the experimental validation is
expensive, so the first step in this study is the
simulation of the virtual model of constructive
elements, like combustion chamber.
The classical linear compensation is adequate only
to govern the engine close to a fixed operating point, as
defined by the current inlet conditions and desired
thrust set point. Aside from nonlinearity and parametric
changes in the engine, critical variables must be
maintained within safety ranges. Linear compensation
is the basic building block of standard aircraft engine
control system. Parametric changes and nonlinearity
are addressed with gain-scheduled linear compensators
while limit protection logic schemes are used to
override the active linear regulator when a critical
variable approaches its safety limit. Even with constant
control gains, limit relaxation is reflected in faster
responses, and conversely, the main output response
will become slower if limits are made more restrictive.
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Figure 9. Angle of attack step response.
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Nomenclature

Figure 10. Pitch angle impulse response.
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The naming convention for the symbols
representing engine models and control laws follows
the convention defined as: T  - total temperature [K];
p - total pressure N / m 2 ;  - pressure ratio; G and
m - mass flow rate kg / s  ; c p - specific heat at
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constant pressure J / kg  K  ; HPC – high pressure
compressor; LPC – low pressure
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Figure 11. Pitch angle step response.

Conclusions
There are two ways of obtaining faster thrust
response: redesigning the regulators for larger closedloop bandwidths and relaxing the protective limits on
variables which tend to peak as thrust response is made
faster. Among the variables displaying such behavior
are turbine outlet temperature which peaks during
acceleration, stall margin which tends to undershoot
during acceleration and combustor pressure which
tends to undershoot during deceleration.
In order to approach new constructive solutions
for complex systems like the aircraft engines, it is
necessary to use software codes to study the

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ НА ДВИГАТЕЛЯ И НАДЛЪЖНАТА ДИНАМИКА НА САМОЛЕТА
К. Ротару, Р. И. Еду, М. Андрес-Михайла и М. Иваница, Военна академия, Букуреш, Румъния
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
ЕФЕКТИВНОСТТА В ПОДГОТОВКАТА НА АВИАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ
ГЕННАДИЙ МАКЛАКОВ
Кировоградска летателна академия на Националния авиационен университет, Кировоград, Украйна
gmaklakov@mail.bg

Резюме: Разгледани са методологически и психофизиологически аспекти на системите за виртуална
реалност (СВР), използвани за подготовка на авиационни специалисти. Определени са дидактическите
компоненти, определящи ефективността в използването на СВР в професионалното образование.
Показани са психологическите ефекти, които се проявяват у обучаемия, намиращ се във виртуална
реалност. Описани са дидактическите и педагогическите прийоми за формиране на навици и умения за
адекватно реагиране в екстремни ситуации. Предложените методи с успех могат да се използват за
обучение на оператори, работещи в критични сфери на дейност (морски, воден, железопътен,
автомобилен транспорт и др.), за предотвратяване на произшествия и аварийни ситуации.
Ключови думи: професионално образование, виртуална реалност, авиационни специалисти.

позволява да разширим разбирането си за
същността на виртуалните пространства и на тази
база да постигнем по-висока ефективност в
подготовката на авиационни специалисти чрез
рационално използване на дидактическите и
психологическите особености, които притежава
виртуалната реалност.

1. Въведение
Процесът на професионална подготовка на
авиационни специалисти има важна особеност: да
формира и утвърждава навици и умения за
поведение в условия, представляващи заплаха за
живота им, или опасност за други хора, намиращи
се наблизо (авиодиспечери, летателни екипажи и
т.п.). За формиране на такива навици и умения
днес е особено перспективно прилагането на
обучаващи системи за виртуална реалност (СВР).
СВР успешно се използват практически
във всички сфери на човешката дейност, като
започнем от развлекателната индустрия и стигнем
до военното дело. Те намират все по-широко
разпространение и
като
средство
за
професионалното
обучение
на авиационни
специалисти.
Справедливо е обаче да отбележим, че
методологическите и психофизиологическите
аспекти
при
създаването
на
СВР и
взаимодействието на човека с виртуални
пространства тях са слабо разработени. Тук има
множество нерешени въпроси - особено що се
касае до безопасността при „потапяне” на човека
във виртуалния свят.
В настоящата статия предлагам подход, който

2. Психолого-дидактически особености на СВР
В
професионалното
обучение
на
авиационни специалисти използването на СВР
до голяма степен е обусловено от богатата
функционалност на тези системи и високата им
сигурност. Важно е също така обучаемият във
виртуална среда да работи под наблюдението
на специалисти (инструктори) както от сферата
на авиацията, така и на медици и психолози.
Дидактическите
и
психологическите
възможности на СВР в професионалното висше
образование не са разкрити докрай и не са
изучени. Някои от тях обаче можем да
формулираме, анализирайки съставните елементи
и общите принципи на виртуалните технологии.
Терминът «виртуална реалност» (ВР) е
въведен в началото на 70-те години на миналия век
от Джарон Ланир (Jaron Lanier). Съществуват
различни определения за СВР, акцентиращи
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вниманието
върху
философските,
психологическите или техническите аспекти на
това явление.
Ние определяме СВР като високо развита
форма на компютърно моделиране, реализираща
илюзията за непосредствено влизане и присъствие
на ползвателя в реално време в изкуствен свят и
позволяваща той да действа в нея непосредствено
с помощта на специални сензорни устройства,
които свързват движенията му с аудиовизуални
ефекти. При това зрителните, слуховите,
осезателните и моторните усещания на
ползвателя се заменят с техни имитации,
генерирани от компютъра. Следователно ВР
създава представа, ме присъстваме в реална
триизмерна виртуална среда (не в средата, в
която реално съществуваме в дадения момент)
и
че
можем
успешно физически да
взаимодействаме с нея.
Необходимо
е
да
отбележим,
че
виртуализацията се явява естествен и необходим
механизъм за нормално изучаване и мислене, за
придобиване на знания, разбиране и обяснение, а
също и предсказване на явления от околния свят.
Ако разглеждаме процеса на обучение като
формиране на система от знания, умения и навици
за действие в определени ситуации, то тогава
можем да твърдим, че виртуалността е един от
неговите основополагащи принципи.
Обръщането
към въображението на
обучаемия като към механизъм за пораждане на
виртуален свят при традиционната форма на
обучение се случва винаги, щом преподавателят
започне да описва някакви процеси или явления.
Да определим компонентите, на които се
основава възникването на ефекта на ВР:
- създаване
на
високоинформативно
триизмерно
цветно
изображение,
позволяващо
човек
комфортно
да
възприема динамично изменящи се
обемни
сцени
от
виртуалното
пространство;
наличие на ефективна обратна връзка, т.е.
възможност обучаемият да получава при
контакт с виртуалната среда обратни
сигнали под формата на адекватни
перцептивни отговори (тактилни, звукови,
обонятелни и др.);
- възможност активно да се въздейства
върху състоянието на виртуалната среда и
върху процесите, протичащи в нея, при
пълно отразяване на резултатите на
въздействие в информационните потоци,
които постъпват у човека по зрителен,
тактилен, звуков и други канали.
Следва да подчертаем, че пълноценен ефект

от възникването на ВР може да бъде постигнат
само тогава, когато всички изброени компоненти
бъдат реализирани едновременно в интерактивен
режим на системата човек-компютър.
За съжаление в днешно време компютърните
технологии не позволяват в пълнота да се
реализират всички възможности на ВР.
Създаваните сега СВР би било по-правилно да
наречем «квази СВР» или «интерактивни 3D».
Но използването даже на такива системи
позволява да постигнем значително по-ефективно
обучение.
Отличителна особеност на СВР се явява
възможността за човека, попаднал във ВР, не само
да наблюдава и преживява, но и да действа
самостоятелно. От гледна точка на дидактиката
СВР позволява:
- да формираме известни начини за
създаване на виртуални образи у човека,
което дава възможност на преподавателя
да работи
с по-дълбоки психически
реалности;
- да интензифицираме учебния процес,
значително
да
активизираме
познавателната дейност на обучаващите
се, да повишим нейния стимулиращ
компонент;
- да предадем общата структура на
изследвания обект и в случаите, когато
словесното описание е недостатъчно;
- да
повишим
ефективността
при
изработване на умения и навици в
различни ситуации, които са възможни в
бъдеща професионална дейност;
- да
повишим
качеството
на
професионалната подготовка на бъдещите
специалисти за сметка на формалнологическото отразяване на причинноследствените връзки във функционирането
на обекти във виртуалните модели.
Един от важните аспекти в подготовката на
авиационни специалисти е формирането на
творческо мислене при решаване на технически
задачи и най-важното – търсене на оптимално
решение при критична (необичайна) ситауция и
адекватно реагиране на нея. За реализирането на
такава концепция съществена помощ могат да ни
окажат СВР, по-точно провеждането на обучение
във виртуален свят (виртуално пространство).
Технологиите ВР могат да служат като мощен
инструмент за разкриване евристичните и
творческите възможности на главния мозък, тъй
като помагат да се развиват интуитивните
способи
за
опознаване
на
реалността,
потенциално заложени в него. Експериментално
[2] е доказано, че при «потапяне» във виртуална
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среда протича по-интензивен обмен на
информация между дясното и лявото полукълбо на
мозъка. Това от своя страна интензифицира
интуитивното мислене и появяването на нови
идеи при анализиране на някакъв проблем и/или
голям обем данни (особено многомерни). При
това, следва да отбележим, възникването на
нови идеи се засилва още повече при
колективна работа (ефект на мозъчния щурм).
Особеност на СВР се явява възможността
активно да въздействаме върху състоянието на
виртуалната среда и върху процесите, протичащи в
нея, като резултатите от въздействието напълно се
отразяват в информационните потоци, които
постъпват у човека по зрителен, тактилен, звуков и
други канали. По този начин СВР е способна да
стимулира възприятията на обучаемите и да
развива творческото им мислене.
Непременно трябва да изтъкнем, че
ефектите, за които говорим,
се проявяват
напълно, само когато СВР създава пределно
достоверна ВР и осигурява висока степен на
„потапяне” на обучаемия във виртуалния свят. С
други думи - когато СВР въздейства върху
осезателните органи и съзнанието толкова силно,
че да се различи виртуалната реалност
от
истинската е практически невъзможно. В
резултат
на
това
се
проявяват редица
специфични ефекти. Един тях е възникването на
сугестивен фактор, който прави процеса на
обучение
по-ефективен,
способства
за
затвърдяване на навици и умения [1].
Сугестивният фактор позволява съществено да
повишим качеството на обучение и да реализираме
метода за интензивно обучение [1].
Естествено СВР е само средство. Основна
роля в обучението играе учебният контент
(интерактивни
конспекти,
мултимедия,
презентации и др.). Именно качеството на учебнометодическото обезпечаване в съвкупност със
съвременни компютърни технологии довежда до
съществено повишаване на резултативността на
образователния процес.
За развитие на творческите способности на
авиационните специалисти в Кировоградската
летална
академия
е
разработен
курс
«Активизиране на творческото мислене при
решаване на технически проблеми».
Целта на курса е:
- да покаже природата на креативността и
как
авиационните
специалисти да
управляват своята интелектуална дейност;
- да развие у авиационните специалисти
способност за творчески процес;
- да научи докторантите да продуцират
принципно нови идеи, които водят до ново

оригинално виждане на екстремни
ситуации;
- да формира готовност за приемане и
създаване на принципно нови подходи към
решаването на технически задачи;
- да покаже, че творческите способности са
вродени, свойствени на всички, но се губят
от болшинството хора под въздействие на
средата.
В курса са разгледани методите за
стимулиране на творческия процес, позволяващи
да се повиши неговата ефективност. Показана е
методология за оптимално търсене на технически
решения. В основата на курса са идеите на
Хенрих Алтшулер и неговите последователи за
теорията на творческото мислене при решаване на
инженерни задачи. Използвани са също фрагменти
от авторски курсове за магистри «Технология на
творческото мислене при вземането на
икономически решения» и за докторанти
–
«Технология на творческото мислене в научната
работа», четени от автора в различни вузове на
Украйна от 1995 година [3-5].
Курсът включва следните теми: системен подход
към решаването на научно-технически проблеми;
«идеален краен резултат» в научните изследвания;
теории и модели за вземане на решения при
технически задачи; методи за прогнозиране на
решенията на технически задачи; методи за
активизиране на творческото мислене за решаване
на технически задачи според Алтшулер;
математически методи за активизиране на
творческото мислене при решаване на технически
проблеми; семантични технологии за активизиране
на творческото мислене; психологически аспекти
при решаването на технически задачи; методи и
техники за повишаване на творческите
способности;
методи
за
индивидуално
активизиране на творческото мислене; методи за
групова работа при решаването на технически
проблеми.
Курсът допуска редовна или смесена (редовна
и дистанционна) форма на обучение. Някои
раздели на курса при подготовката на авиационни
специалисти в Кировоградската летателна
академия (в качеството им на експеримент за
проверка на правильности на приетия подход) бяха
реализирани като използвахме
квази СВР
«vAcademia» [6-7].
Курсът е ориентиран към авиационните
специалисти, но със съшия успех може да се
приложи за докторанти, интересуващи се от
проблемите на управлението на творческия процес
и стремящи се да повишат своя творчески
потенциал
и
ефективността
на
своята
професионална научно-изследователска дейност.
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3. Заключение
Системите за виртуална реалност създават
условия по-пълно да се използват вътрешните
психически
ресурси
на
човека,
което
съществено
повишава
ефективността на
електронното обучение.
С оглед на това, че е много важно да се
подобрява качеството на подготовка на
специалистите, работещи в човеко-машинни
(ергатични) системи, СВР намират все по-голямо
приложение в професионалното обучение.
СВР с успех могат да се използват за
обучение на оператори, работещи в критични
сфери на дейност (морски, воден, железодпътен,
автомобилен транспорт и др.) за предотвратяване
на произшествия и аварийни ситуации.
Методологическите
и
психофизиологическите аспекти при създаването
на виртуални пространства и взаимодействието на
човека с тях са слабо разработени. Решаването на
проблемите, свързани с ефективното и безопасно
използване на СВР в обучението, налага
съвместяване на усилията на специалисти с
различен профил: педагози, психолози, лекари,
кибернетици.

[4]. Маклаков
Г.Ю.
Дидактические
принципы
формирования творческого мышления при подготовке
специалистов в области новых информационных
технологий. // В кн.: Образовательная система как
технологический комплекс - шаг в XXI век. Сб. Статей
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THE USE OF VIRTUAL REALITY SYSTEMS TO INCREASE EFFICIENCY IN THE TRAINING
OF AVIATION SPECIALISTS
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Abstract: Methodological and psycho-physiological aspects of virtual reality systems (VRS) used for training aviation
specialists are discussed. The didactic ingredients determining the effective use of VRS in vocational education are defined. The
psychological effects that occur in the student, situated in virtual reality are displayed. Didactic and pedagogical practices for the
formation of habits and skills to adequately respond in extreme situations are described. The proposed methods can be
successfully used for training of operators working in critical business areas (sea, water, rail, road transport etc..), for prevention
of accidents and emergencies.
Key words: vocational education, virtual reality, aviation specialists.
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕТО НА ПОВЕДЕНИЕТО НА АВИАЦИОННИ
СПЕЦИАЛИСТИ В ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ
ГЕННАДИЙ МАКЛАКОВ
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Резюме: В доклада са анализирани условията, необходими за ефективна работа на операторите в
ергатични системи. Описано е как да изработим модел за поведението на човека в екстремални
ситуации, използвайки като база виртуална реалност. Моделът позволява да се оцени влиянието на
външните фактори върху психиката на оператора, която определя поведението му и вземането на
решения в екстремални ситуации. Предложената система за моделиране може да бъде използвана за
прогнозиране на поведението на операторите в критични сфери на дейност (морски, воден, железопътен,
автомобилен транспорт и др.) с цел предотвратяване на аварийни ситуации.
Ключови думи: екстремални ситуации, виртуална реалност, моделиране, авиационни специалисти.

човешкият фактор.
Проведените
изследвания в много
авторитетни
научни
организации
(Международната академия по проблемите на
човека в авиацията и космонавтиката, Москва;
Държавния научно-изследователски изпитателен
институт по авиационно-космическа медицина,
Москва; Института за космически изследвания и
технологии при Българската академия на науките,
София и др.) дават основание да се предположи с
голяма степен на вероятност възникването на
изменено състояние на съзнанието (ИСС) у
авиационните
специалисти,
попаднали
в
екстремални ситуации [1, 2].

1. Въведение
Краят на ХХ и началото на ХХI век се
характеризират с възникване на нова ситуация в
развитието на човека и човечеството, а именно:
- техниката се усложнява и усъвършенства и
едновременно с това се появяват още
неизучени
(или малко изучени)
технически проблеми и нарушения, които
неизбежно създават
предпоставки за
увеличаване на вероятностния риск от
аварии;
- способността на човека да предотвратява
авариите все по-забележимо изостава от
ускореното развитие на съвременната
техника
и
нейните
нарастващи
възможности.
Като резултат от изоставането все повече
нещастни случаи и аварии стават по вина на
човека, а не на техниката. Особено забележима е
тази тенденция във високотехнологичните
производства (системи за управление на
въздушния и наземния транспорт, атомни
електроцентрали, химически производства и др.),
изискващи особено внимание от обслужващия
персонал. И така,
в ергатичните системи
(системите «човек - машина») най-уязвимото звено
става човекът или както е прието да се нарича –

2. Моделиране на базата на виртуална реалност
Изучаването на ИСС е изключително сложна
задача. Сложността на проблема се определя с
теоремата на Гьодел за непълнотата [3]. Съгласно
тази теорема системата не може да
изучава
друга система, организирана по-сложно от нея.
Това означава, че мозъкът е толкова неизмеримо
сложен, та днес човек няма никакъв шанс да узнае
как точно той
функционира. Както показват
съвременните изследвания на психофизиолозите,
съзнанието на човека трябва да разглеждаме от
позицията на квантовата механика. А това
означава, че възниква още един съществен
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използваме вътрешните психически ресурси на
човека, което води до съществено повишаване на
ефективността на професионалната дейност.
Елементите на моделиране на ИСС частично
са реализирани в системата за изследване на
човека като управляваща система в Института за
космически изследвания и технологии при БАН
[4].

проблем: как да минимизираме влиянието на

изследователя («наблюдателя») върху обекта
на изследване (съзнанието).
Един от ефективните пътища за решаване
на тази задача е моделирането. Именно то се
явява най-добър метод за изучаване и
прогнозиране на поведението на авиационни
специалисти (летци, авиодиспечери и др.) в
екстремални ситуации. Моделирането се
извършва на базата на системите за виртуална
реалност (СВР).
Следва да отбележим, че самото понятие
«виртуална реалност» се трактува като високо

За да осъществим процеса на моделиране,
е необходимо първо да решим задачата за
измерване (регистриране) на ИСС.
За
решаването й допускаме следното:
1) Регистрирането на ИСС може да става
само чрез съответни корелати, при това
винаги в рамките на определена грешка;
2) Психиката и соматиката са тясно свързани.
Всяко изменение на психическите
функции намира съответно отражение в
изменение на функционирането както на
отделни подсистеми, така и на организма
като цяло.
Тогава от (1) и (2) следва, че: за регистриране
на ИСС е целесъобразно да използваме
показателите за функционирането на човешкия
организъм като саморегулираща се (адаптивна)
кибернетична система.
Регистриране на ИСС извършихме чрез
статистическо-информационен
РЕГ-метод
(СИРЕГ-метод), който авторът на тази статия
разработи още през 1997 г. и усъвършенства до
2013 г. [6].

развита форма на компютърно моделиране,
реализираща илюзията за непосредствено влизане
и присъствие на ползвателя в реално време в
изкуствен свят и позволяваща той да действа в нея
непосредствено с помощта на
специални
сензорни устройства, които свързват движенията
му с аудиовизуални ефекти.
Експериментално
е доказано [4, 5], че
системите за виртуална реалност създават условия
по-пълно да изучим състоянието на съзнанието.
Важно е да отбележим, че за разлика от истинската
реалност виртуалната реалност притежава
свойството обратимост. В системите за ВР имаме
възможност не само с детайлна точност да
възстановим който и да било момент от
протичащото действие; можем също така да
върнем човека в абсолютно всяко временно
състояние. С други думи, ВР може да моделира
(възпроизведе) информационен поток с каквато и
да е сложност. А това означава, че във ВР няма
нищо, което да е необратимо за човешкото
съзнание.
Например, ако известно състояние на
съзнанието е позволило човек да изпълни някаква
работа, изискваща необикновена сложност и
прецизност в екстремална ситуация, то всичко това
той може да повтори с изключителна точност
нееднократно. При това външният наблюдател
(психолог, лекар) може да оцени равнището на
ИСС. Това дори можем да наречем своеобразна
«манипулация» на времето. За целта ще ни е
необходима единствено определена настройка на
системите за ВР. По този начин комбинацията
аудио-, видео- и кинестетична информация в СВР
позволява не само да изучаваме ИСС, но и да
оказваме въздействие върху съзнанието на
ползователя, формирайки у него съответни навици
и умения да действа адекватно в екстремална
(аварийна) ситуация.
И така, системите за ВР ни дават възможност
не само да изучаваме ИСС по пътя на
моделирането, но и създават условия по-пълно да

2. СИРЕГ-метод за регистране на ИСС
В основата на СИРЕГ-метода лежат следните
допускания:
- работата на функционалните системи на
организма се осъществява не само на
веществено и енергетично равнище, но и
на информационно;
- биохимичният
състав
на
кръвта
достатъчно
пълно
отразява
функционирането на психосоматичните
структури на човека. Реологичните
характеристики на кръвта отразяват
състоянието на съзнанието.
Като изхождаме от тези приети допускания,
ще представим организма на човека като
биосистема – «черна кутия», на входа на която
постъпват предизвикващи смущения въздействия
(вербални, невербални и др. въздействия от
околната или вътрешната среда). Изисква се да се
намери показател, определящ нивото на ИСС.
Методът за оценка на ИСС се реализира по
пътя на комплексна оценка за устойчивостта на
хомеостазата на организма. Тази оценка се
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извършва въз основа на показателите на
централната и регионалната хемеодинамика, като
се вземат предвид риологичните характеристики
на кръвта и еластичността на стените на различни
сегменти от кръвоносните съдове. По получените
параметри
определихме
степента
на
неопределеност
във
функционирането
на
биосистемите чрез използването на Шеноновото
определение за ентропия.
Приемането
и
обработването
на
информацията у човека се осъществява с помощта
на универсалния код на р-пропорциите (р-кодове
на Фибоначи), в чиято основа лежат параметрите
на златното сечение. Именно с помощта на този
код се осигуряват оптимални параметри за
системите на организма, отговарящи за обработка
на информацията. По този начин нивото на
хармоничност
във
функционирането
на
биосистемите е целесъобразно да се оценяват с
помощта на параметрите на златното сечение. И
така, постулира се следният израз: «в общия
случай максималното (Hmax) и текущото (Ht)
значение на ентропията на биосистемата трябва да
се отнасят едно към друго чрез инвариантите на
златното сечение». Ако представим значението на
параметрите на златното сечение във вид на
действителните корени Х1, Х2, ..., Хр+1 (р>0) на
уравнението: Хр+1 + Хр = 1 , то съотношението
между максималното и текущото значение на
ентропията ще се изрази във вида:

отвътре,
например,
по
пътя
на
симулацията (хипервентилация, прием на
лекарствени препарати, медитация и др.).
- Съществува
оптимален
режим
за
функциониране на психосоматичните
структури на човека. Ще наречем този
режим «хармоничен» (естествен в реални
условия на поведение на човека, при
обикновено състояние на съзнанието, този
режим може да се различава от
хармоничния).
- ИСС може да бъде както с положителен
знак (вдъхновение, душевен подем,
озарение и др.), така и с отрицателен
(депресия, агресивност и др.).
Практическите аспекти в моделирането на
ИСС е целесъобразно да бъдат исползвани в
следните области:
- прогнозиране на поведението на човека в
сложни ергатични системи (авиационен и
космически персонал, оператори на
атомни и електрически централи, опасни
химически производства и др.);
- повишавене
на
ефективността
на
подготовката на авиационни специалисти
по проблемите на човешкия фактор;
- обучение на операторите на сложни
ергатични системи да управляват своето
психическо състояние в екстремални
ситуации;
- разработване на методи за профилактика и
възстановяване на работоспособността на
персонала в сложни производства;
- контрол върху психическото състояние на
човека при професионално обучение в
системите за виртаулна реалност;
- провеждане на научни изследвания в
областта на психологията и психиатрията
за изучаване на психическите състояния на
човека.

Ht=( Х1, Х2, ..., Хn) Hmax ,
където  - опeратор на множество решения на
изходното уравнение.
В най-простия случай (р=1) могат да се
използват следните значения на параметрите на
златното сечение: 0,618 и 0,382.
Нивото на ИСС оценявахме като степен на
отклонение на
реално функциониращата
биосистема от нейното хармонично състояние. Поподробно този метод е изложен в няколко статии
[8-10].

5. Заключение

За предотвратяване на авиационни
произшествия и повишаване нивото на
безопасност на полетите е необходимо
наличие на методи за изучаване на ИСС на
човека.

4. Изводи

Моделирането на
поведението на
авиационните специалисти в екстремални
ситуации на основата на ВР позволява да
формулираме следните теоретични изводи:
-

Един от ефективните методи за това се явява
моделирането на поведението на авиационните

ИСС
се
формира
посредством
информационно
въздействие
върху
психосоматичните структури на човека,
изменящо
обикновения
режим
на
функциониране на целия организъм. То
може да се осъществява както отвън
(стрес, кислороден глад и др.), така и

специалисти в екстремални ситуации чрез
използване на виртуална реалност. За
регистриране на ИСС е удобно да се използва
статистическо-информационният
РЕГ-метод,
който притежава висока информативност и
сигурност.
27

Предложената система за моделиране може да
бъде използвана за прогнозиране, оценка и
контрол на функционалното състояние на човекаоператор на сложни ергатични системи (морски,
воден, железопътен, автомобилен транспорт и др.)
с цел предотвратяване на аварийни ситуации.
Методът за моделиране е подходящ за
разработването на оптимален план за лечебнопрофилактични
дейности,
насочен
към
стабилизиране на емоционалното състояние на
хора, преживели екстремални ситуации.
За ефективното изучаване на ИСС е
необходимо да се обединят усилията на учени от
различни страни и научни области (психолози,
биофизици, медици, кибернетици и т.н.).
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Abstract: The report is an analysis of the conditions necessary for the effective work of operators in ergatic systems. It
describes how to construct a model of human behavior in extreme situations using virtual reality as a base. The model allows to
evaluate the impact of external factors on the psyche of the operator, which determines his/her behavior and decision-making in
extreme situations. The proposed modeling system can be used to predict the behavior of operators in critical business areas
(sea, water, rail, road transport etc.) to prevent emergencies.
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Abstract:
The paper presents initial study of the adaptation of aviation turbo engine for purposes of distributed energy
generation. For main assumptions it has been created mathematical model of heat conversion processes showing division
of energy streams for each devices. All calculations were performed for GTD 350 polish turbo engine as gas cycle part
with two heat exchangers working for steam cycle. The combustion temperature was reduced in order to achieve longer
life of operation.
Keywords: aerodynamics, helicopters, GTD-350 turbo engine, combined cycle, radial turbine.

presents initial study attempting to show benefits of
combined cycle in relation to DEG.
The main idea of project is to adopt specific
propelling devices at the lowest investment outlay to
achieve reasonable efficiency, reliability and low
electricity production cost. The main engine is
inactivated turbo engine after TBO (Time Between
Overhaul) that can no longer be used in aviation but is
still in good technical condition to be used on the
ground for civil purpose. For longer component life we
decided to reduce inlet turbine temperature. Heat from
exhaust gases and compressor is absorbed in heat
exchangers for steam cycle. Remaining thermal energy
is used for heating domestic water, Fig. 1.

1. Introduction
Nowadays it’s hard to imagine living without
electricity and hot water. Producing these goods
consumes huge amount of all kinds of fuels where
some of them are simply not renewable. Therefore it’s
crucial to control its use as wisely as possible. Poland
energy system mainly consists of huge power plants.
Most of them are situated in lower parts of the country
where most coal is being extracted and distributed to
other regions. It has been estimated than the power
transmission losses are about 12 % which means that
about 18 TWh out of 150 TWh produced are lost
every year, [4]. Another issue is making access to
DHW easier and more available. The solution to both
matters mentioned above might be distributed energy
generation. Unfortunately it is not commonly seen in
Poland but the situation is still improving.
Main profit of small- and micro-power plants is
consuming the products (heat and energy) at its place
of origin. Distributed energy generation can meet the
needs of smaller settlements and give some relieve to
national energy system from constantly rising energy
demand. Sadly the investment expenses are enormous
and payback period is not optimistic. Towns with a
population of up to 2000 cannot cope with it and for
companies it is not economically justified. The article

Fig. 1. Combined cycle
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decrease the maintenance intervals of hot gas parts and
cause corrosion of exhaust system. Such serious
modification needs separate research work to be
carried out. Increasing air excess ratio λ2 would
definitely need too much changes of gas turbine.
Recovering heat by heat exchanger is the most
reasonable solution. The main input data assumptions
for the calculations are:
- constant air flow mair = 2.1 kg/s
- constant compressor static pressure ratio π = 6.05
- inlet compressor temperature tc.in = 20 oC
- inlet gas turbine temperature reduced to tt.in = 800 oC
- different fuels - same heat flow rate for combustion
- outlet heat exchanger (HE) temperature tout = 60 oC
- 0,3 bar pressure loss on air HE and 0,1 on gas HE
- 0,2 bar pressure loss on distance between compressor
outlet and gas turbines inlet
- outlet pressure from gas HE pout=1,013 bar
- turbine and compressor isentropic efficiency η = 82%
- mechanical efficiency ηm = 98 %
- rounds of compressor nc = 96 % , rounds of gas
turbine ngt = 97 % (lowest be).

2. GTD 350 design features
Out of several popular constructions GTD 350
(Fig. 2) gas turbine has been chosen.
This turboshaft engine was designed in the
beginning of 1960s in USSR and then modified and
produced by polish PZL company until 1990s. More
than 11 000 engines were produced for Mi-2
helicopter in various versions. The air compressor is
situated in the front of the engine and consist of 7 axial
and 1 centrifugal stages. The air for combustion is
delivered by diffuser. In combustion chamber gas
stream is changed by 180 degrees and directed to gas
turbine. Gas turbine has 1 stage powering air
compressor and two stages that runs helicopter
propeller. Power transmission is carried out by a pair
of gears. At 97 % rpm of propelling turbine power
output is 294,2 kW. Ball and roller bearings are used
in every shaft. Main advantages of gas turbines in
comparison to piston engines are:
- bigger fuel flexibility
- fast start-ups
- large amount of high temperature heat
- simple cooling and lubricating system
- non-frictional work resulting in longer time
between service
- high efficiency in combined cycle
- mild characteristic.

The results obtained from fuel energy stream and
excess ratio factors calculations for main assumptions
are presented in Tab. 1.
Table 1. Fuel properties for initial conditions
 tad
A/F
Wd
be

Fuel
kg/kg MJ/kg kg/m3 kg/kWh  oC
Kerosene 15,6 43.15 800
0,486 3,46 965
LPG
15,5 45.20 541
0,474 3,64 931
Ls (gas)
9,3
28.90 0,965 0,741 3,90 922
where: A/F air to fuel ratio,
Wd  heating value,
  density,
be  fuel consumption,
 air excess ratio,
tad  adiabatic combustion temperature

If we include air heat exchanger that cools fluid to
a temperature demanded for turbine inlet to 800 oC the
values at certain cycle stages after analyzing
thermodynamic states would be approximated to
values in Tab. 2. It is easy to notice how big
differences in temperature can be seen on specific
points.

Fig. 2. GTD 350 gas turbine cross-section, [3]

3. Main assumptions and calculation results
Preliminary calculations of the combined cycle
allows to estimate heat rate from each component and
receive desired fluids parameters and output power.
Three fuel types which are taken under consideration:
Kerosene Jet-A1, liquefied propane butane (LPG),
nitrogen-rich natural gas (Ls), Tab. 1. To extend the
life cycle of the blades reducing inlet temperature to
the gas turbine is a necessity. This can be obtain by
cooling air, applying bigger air excess factor or lower
the fuel flow. It is also possible to lower the
temperature by injecting water to the combustion
chamber. This might be interesting solution but it can

Table 2. Temperatures at stages of gas cycle
Fuel
Kerosene - tad
LPG - tad
LPG - 800 oC
Ls - tad
Ls - 800 oC
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t.air Δtair
o
C oC
255 0
255 0
255 157
255 0
255 147

tair.c
o
C
255
255
98
255
108

tt.in
o
C
965
931
800
921
800

ttp
C
718
582
711
584
o

tt.out
o
C
634
603
510
594
525

tout
o
C
60
60
60
60
60

primary feature is its rotation speed in the range of
10.000÷200.000 rpm so this type of unit needs
dedicated turbine generators. In papers [8]÷[11] have
been presented conceptual designs of inflow turbine,
in cooperation with the ORC technology (Organic
Rankine Cycle). A particular disadvantage of this type
of turbine is a difficult multistage structure. Relatively
high losses in the reversing channel and complication
housing development in most cases result in using
single-stage construction. The power rise is achieved
by increasing mass flow rate of fluid or increase the
rotating speed of the rotor. More electric energy can be
also obtained by a bigger enthalpy drop that is limited
by the occurrence of supersonic flows which
significantly reduce the efficiency of the machine.

where: tair – outlet temperature from compressor
Δtair – temperature difference in heat exchanger
tair.c– temperature of air for combustion
tt.in – inlet temperature for compressor turbine
ttp – inlet temperature for propelling turbine
t.t.out – heat exchanger inlet temperature
t.out– heat exchanger outlet temperature.

Using the data in the previous tables, using the
enthalpy differences, we obtain the overall division of
the energy streams presented in Tab 3.
Table 3. Energy streams

Fuel
LPG - tad
LPG - 800 oC
Ls - tad
Ls - 800 oC

Ncomp
kW
571,8
571,8
571,8
571,8

Qair
kW

Npt
kW

Qheat.recovery
kW

0,0
355,9
0,0
333,1

289,6
177,3
294,8
148,9

1324,2
1083,7
1317,2
1132,9

5. Electric energy and domestic hot water
consumption
According to Central Statistic Office [7] (GUS)
data from 2009 annual consumption of electric energy
for one household equals 2304 kWh. Average
household is inhabited by 2,9 people and this makes
2.18 kWh for one person a day. In comparison to other
countries this value place Poland in the lower half of
the table, [5]. When it comes to the usage of hot
domestic water, according to regulation of department
of infrastructure consumption is between 140 and 160
dm3/day, [6].
Presented solution is able to produce about 718 m3
of domestic hot water at temperature of 55 oC a day
which means that it can meet the demand for about
4490 people. Daily energy production equals 15.3
MWh a day. This makes 7033 households able to
receive requested electrical energy. losses, own
consumption and efficiencies other than turbines are
not included in these assumptions and the real values
would be lower. Of course it is also important to notice
that the day demand for those goods is variable and
depends on time of day and the season. In Fig. 3÷4
shows demand for DHW and energy load profile for
Poland.

where: Ncomp – compressor power,
Qair – power of air heat exchanger,
Npt – power of propelling turbine,
Qheat recovery – power of exhaust gases heat exchanger

4. Steam turbine selection
Selection of steam turbines with power below 1
MW depends on several factors: design (rotating
speed, thermodynamic parameters of fluid),
technology and above all economics. Axial units for
these conditions are constructed in the range of
600012,000 rpm.
The use of synchronous generator might require the
inclusion of an additional reduction gear in the unit.
Obtaining power of any value is achieved by the
specified number of steps dictated by the enthalpy
drop. Low-power condensing units (low superheated
steam parameters) can be equipped with the air
condenser that greatly simplifies operating costs and
the whole construction. To its disadvantage
condensing turbines include large number of steam
path components, special requirements for production
and repairing. It means that this type of machine is the
most prevalent in both thermal and professional power
plants. Suggested parameters for steam cycle have
been put in table 4.
Tab. 4 Parameters of water for steam cycle
hin
tin
pin
hout tout pout
m s h
kJ/kg oC MPa kJ/kg oC MPa t/h % kJ/kg
3197 400 5 2387 65 0,025 2,07 80 810
When it comes to distributed power generation
radial turbines are beginning to play more significant
part. Outflow turbines are preferred for binary power
plants and geothermic. Inflow turbines are dominating
in the automotive and aerospace industries. The

Fig. 3. Daily demand for DHW, [12]
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maintenance staff. There are still some industries that
produce replacement parts after over a dozen years
after the end of production MI-2 helicopter. To sum
up, after more than 50 year of its premiere this
construction is still in the game, maybe not in the air
but on the ground it still can do some good.
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Fig. 4. Daily load of polish power system, [13]
6. Summary
Performed calculations demonstrate how disastrous
influence have pressure and specific volume drop on
turboengine output power. Attempt to reduce the
combustion temperature result in too high changes on
the turbine part. Even though the heat stream is
recovered in steam cycle it still makes enormous
difference. Perhaps smaller, low flow resistance air
cooler with lower flow resistance combined with
water/steam injection and condensing boiler would be
more reasonable solution. Despite a smaller enthalpy
drop, more significant mass flow will be provided. It
should be remembered that all changes in original
design will affect the way that machine works. This
paper shows what direction should be chosen.
Estimates presented in this paper show that this
cycle can be applied to the minor town of about 3.500
inhabitants or a single district in a bigger city while
being independent source of domestic hot water. It is
also possible for this unit to work only as an addition
to a larger heating system to complement deficiencies
at daily peaks. To achieve better efficiency of the
whole system it is also possible to connect more
turboengines in order to achieve more intense mass
flow for Rankine cycle. Steam turbines efficiencies
strongly improve with the mass flow and power
increase.
Moreover, this will lower the investment cost per 1
kW of installed power. There is also no significant
increase in the size of the construction. However,
everything depends on provided circumstances such as
fuel source availability, demand for hot domestic
water, quantity of turboengines possessed and funds at
disposal. When it comes to valuation the most
significant part of the budget would be absorbed by
steam cycle part and exhaust gas recovery boiler.
Aviation gas turbines can be easily purchased at a
price similar to the piston engine. The popularity of
GTD 350 works to the advantage and significantly
affects access to spare parts as well as trained
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Abstract:
A method for synthesizing of plate finite elements is proposed. It can be used to describe plates with variable thickness, stiffeners, holes and other special features.
Starting point is usually a 3D finite element model of desired component. Sometimes this model is combined with other types of finite elements, such as classical beams, plates and shells. This allows describing of
complex structures like airplane fuselages and wings, helicopter rotor blades.
Using deformation and vibrating modes that are typical for plates, the transformation matrix is synthesized. This matrix is then used to transform stiffness matrix and mass matrix of model into matrices with much
smaller size. These matrices then can be used in static or dynamic analysis as a usual plate element. Simple example is shown and results are discussed.
Keywords: finite elements, component mode synthesis, plate element.

sub-structuring technique for synthesis of plate
component with small number DOFs while the
number of boundary nodes can be large. Synthesized element (fig. 1) can have not only quadrilateral shape but also triangular, pentagonal and others
shapes. Techniques for improving dynamical properties of the element are also provided.

1. Introduction
Sub-structuring is well known technique in finite element analysis for modeling part of the given
structure. This part of the structure, also known as
substructure or component, has reduced number of
degrees of freedom (DOFs). The reduction of DOFs
can be as much as hundred or thousand times. Usually component retains boundary nodes and DOFs
that are common between component and the rest
of the structure, while internal nodes and DOFs are
removed. Generated in this way components can be
used for solving large problems or in multibody
dynamic simulations.
However, in practice there exist problems for
which existing sub-structuring techniques are not
very efficient. For example in modeling of thin
walled structures, the number of boundary nodes
and DOFs of the component can be very large. Because stiffness and mass matrices of components
are dense matrices, the solution of the whole problem can be inefficient.
If the shape of the structure or component is
close to beam or plate it is possible further to reduce DOFs of the component and size of its matrices. The goal of present work is to introduce new

z

1

4

2

y

3
x

Figure 1. Quadrilateral plate element.

2. Existing sub-structuring techniques
Sub-structuring techniques usually define relation between displacements in original structure
and synthesized component. Nodes in original
structure can be divided into boundary nodes that
lie on the boundary of the structure and internal
nodes - all other nodes.
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Displacements of boundary and internal nodes
can be regarded as a linear combination of modes

u   ui q i ,

component in addition to deformation modes
Craig-Bampton method uses l vibration modes [2]:
 v1 
v 2 
v m 
1
0
0
 
 
 
q1   0 , q 2   1 ,  , q m   0 ,
 
 
 


  
 0 
 0 
 1 
,
1 
l 
0
0
 
 
q m1   0 ,, q ml   0 ,
 
 


 0 
 0 

(1)

i

where u is vector of displacements of size n, q i are
modes and n is the total DOFs of the original structure. Modes q i determine properties of the synthesized component. They form so called reduced basis. Different sub-structuring techniques use different sets of modes. Multipliers ui can be regarded as
displacements of component. The number of modes
is equal to the number of DOFs of the component.
By combining modes into columns of matrix Q,
equation 1 can be expressed in matrix form as

u  Qu .

where i is the ith vibration mode. Vibration modes
are obtained from the solution of the eigenproblem
for original structure with fixed boundary DOFs.
By increasing the number of vibration modes, it is
possible to achieve more appropriate results for dynamic problems [3].

(2)

Matrix Q is called transformation matrix. It relates
displacements in two different bases – original and
reduced.
Equations of motion in original basis is usually
expressed as linear system of ordinary differential
equations that can be write in matrix form as
  Ku  R ,
Mu

3. Synthesis of plate component

(3)

The proposed method for synthesizing plate
component also uses deformation and vibration
modes. Nodes in the original structure are divided
into internal nodes and dependent nodes. Dependent nodes are boundary nodes that lie on plate sides,
but their displacements depend on displacements in
master nodes (fig. 2). Master nodes are nodes in the
synthesized component at the corners on the middle
plane of the synthesized plate element. Displacements of boundary nodes on particular side depend
only on displacements of master nodes at both ends.
In this way continuity of displacements between
elements can be achieved easily.
Dependence between displacements of master
nodes and boundary nodes can be defined in different ways but in the proposed method it is assumed
that they are compatible with deformations in classical beam finite element and Kirchhoff plate theory. This allow the synthesized element to be coherent with classical beam end plate elements in the
structure. The synthesized element can also be used
with synthesized beam elements proposed by author
in [4-6].
Master nodes may exist in initial structure or
may not. Usually master nodes have 6 displacements (fig. 2) - 3 linear displacements (u, v and w)
and 3 rotations (φx, φy and φz), but they can be cut
down. Synthesized in this way plate element has so
called drilling DOF that miss in classical plate elements. This drilling DOF is usually used in modeling of shell structures with plate elements. If it is
undesirable it can be removed from synthesized

where M and K are mass and stiffness matrices and
R is load vector. By using traditional technique for
finite elements when basis is changed, matrices and
load vector can be expressed in reduced basis by
K  Q KQ , M  Q MQ , R  Q R ,

and equations of motion in reduced basis are
  Ku  R .
Mu

(4)

Static condensation method uses m boundary
DOFs in all boundary nodes [1]. Every mode is represented by column qi in matrix Q and is equal to
displacements due to unit displacement in one
DOF:
 v1 
v 2 
v m 
1
0
0
 
 
 
q1   0 , q 2   1 ,  , q m   0  .
 
 
 


  
 0 
 0 
 1 

(6)

(5)

In equation 5 vector v i contains displacements
of internal nodes due to unit displacement at ith
boundary DOF. Because modes correspond only to
deformation of original structure, they can be called
deformation modes. Deformation modes are also
known as constraint modes. Static condensation
gives good results for static problems but is not
suitable for dynamic problems.
To improve dynamic properties of synthesized
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plate by removing rotational DOF φy from master
nodes.
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 xi  H1 x1  H 2 x 2 ,

(12)

 yi  N1 ' w1  N 2 ' y1  N 3 ' w2  N 4 ' y 2 ,

(13)

 zi  N1 ' v1  N 2 '  z1  N 3 ' v2  N 4 '  z 2 ,

(14)

L

xi
z

where prime means differentiation about x, xi, yi, zi
are coordinates of i-th point and all shape functions
are evaluated at point xi.
Let the total number of DOFs of master nodes
is m. By using above formulas displacements in
every boundary node corresponding to unit displacement along j-th DOF of master nodes can be
calculated and they form vector wj, 1≤ j ≤ m. For
every vector wj of boundary nodes displacements
corresponding vector vj of internal nodes displacements can be calculated. Displacements of internal
and boundary nodes form deformation modes of the
structure

Figure 2. Defining displacements on plate side by two
master nodes.

Displacements of every boundary node that
lies on specific side of the synthesized plate depend
on displacements of master nodes 1 and 2 at both
ends (fig. 2). Displacement in x direction and rotation about axis x of i-th boundary node depend linearly on corresponding displacements in master
nodes if node lie on the line 1-2. Other displacements and rotations in i-th node depend on displacements and rotations in master nodes according
to classical beam finite element. If i-th node doesn't
lie on the line 1-2 Kirchhoff plate theory conditions
are applied additionally.
For defining dependence of displacements
usual shape functions H1 and H2 for truss element
interpolation and N1–N4 for beam element interpolation are used:

H1 ( x) 

,

x
1 x
, H 2 ( x)  ,
L
L
2

v 
v 
q 1   1 ,  , q m   m  .
w1 
w m 

Every mode qj contains displacements in all nodes
of initial structure that are caused by unit displacement along j-th DOF of master nodes. In the table 1
are shown deformation modes for rectangular plate
with 4 master nodes and m=24 total number of
DOFs. It is modeled with brick elements and mesh
size is 8x10x2.
Improving of dynamical properties can be done
by using technique analogous to Craig-Bampton
method: boundary nodes are fixed and vibration
modes are calculated for internal nodes only. In this
way l additional modes are added to matrix Q

(7)
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In the table 2 are shown first 8 vibration modes
for the same plate model.
Because deformation modes are calculated for
nonzero displacements of boundary nodes and vibration modes are calculated for zero displacements
of boundary nodes they are mutually orthogonal.

After accounting all conditions displacements
of i-th node can be expressed as
 yi N1 ' v1  N 2 '  z1  N 3 ' v2  N 4 '  z 2   ,

(15)

(9)
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Table 1. Deformation modes for rectangular plate component.
node 1

node 2

node 3

node 4

u

v

w

φx

φy

φz

plates with holes (a), plates with stiffeners (b),
plates with variable thickness (c), plates with number of sides different from 3 and 4 (d) and many
others. There is only one constraint - response of
the initial structure must be close to the response of
the equivalent Kirchhoff plate.

In the proposed method for synthesizing plate
components there is no constraints over the number
of plate sides and type of the finite elements used
for modeling of initial structure. This allows modeling of special type plate like structures (fig. 3):
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Table 2. Vibration modes for rectangular plate component.

mode 1

mode 2

mode 3

mode 4

mode 5

mode 6

mode 7

mode 8

a)

b)

c)

d)

realistic modeling of plate like structures.
To compare results original problem from
fig. 4 is solved by using the same 27 nodes brick
elements and mesh size 32x20x2.
Results that are included in comparison are
vertical displacements of nodes 3 and 4 caused by
point load in node 4 and first 16 natural frequencies. After comparison with original problem errors
for different component models are shown in table
3.
From results it can be seen that:
- errors in static problems don't depend on the
number of vibration modes;
- errors in static problems can be decreased by
improving initial model for component;
- for dynamical problems and coarse mesh of
initial model adding of small number of vibration
modes can decrease drastically errors;
- for dynamical problems and better model
adding of small number of vibration modes can improve dynamical properties of synthesized element.
To investigate how properties of initial structure influence properties of synthesized element the
same problem is solved with brick elements without
degenerated plate option, i.e. model is not so close
to plate theory. In the synthesized component zero
strains constraints in the z direction are automatically applied to the boundaries. Results for the

Figure 3. Examples of possible initial structures for
synthesizing plate component.

4. Example

0,3

2

1

3

4

4 mm

Example of rectangular plate clamped at one
side and loaded with force in corner is used to
demonstrate and to investigate properties of proposed method (fig. 4). The plate is modeled with 8
synthesized plate elements with sizes 0,1 m x 0,15m
(fig. 5).
For synthesizing plate element initial structure
for the component is modeled with 27 nodes brick
elements and different mesh sizes and vibration
modes are investigate. The brick element uses the
so called degenerated plate option - strains in z direction are zero and their properties allow more

m
0,4 m

Figure 4. Clamped rectangular plate.

Figure 5. Finite element model of clamped rectangular plate.
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Table 3. Errors in calculating displacements and frequencies for different mesh sizes and internal vibration
modes with 'degenerated plate' option.
ε, %
mesh size
vibr. modes

w3
w4
f1
f2
f4
f8
f16

2x2x2
0
10,3
-11,3
-3,3
-15,5
-30,0
-35,0
-67,3

1
10,3
-11,3
-3,3
-15,4
-30,0
-34,9
-65,8

3x4x2
2
10,3
-11,3
-3,3
-15,4
-30,0
-34,9
-65,1

4
10,3
-11,3
-3,3
-15,4
-30,0
-34,8
-64,8

8x10x2

0

1

2

8

0

1

2

8

4,6
-9,4
-0,5
-6,9
-3,2
-15,7
-36,2

4,6
-9,4
-0,5
-6,9
-3,2
-15,3
-32,2

4,6
-9,4
-0,5
-6,9
-3,1
-15,2
-31,2

4,6
-9,4
-0,5
-6,9
-3,1
-15,1
-30,9

3,4
-8,3
-0,1
-5,3
-0,7
-11,9
-31,2

3,4
-8,3
-0,1
-5,3
-0,6
-11,4
-26,0

3,4
-8,3
-0,1
-5,3
-0,6
-11,1
-24,3

3,4
-8,3
-0,1
-5,3
-0,6
-11,0
-23,7

Table 4. Errors in calculating displacements and frequencies for different mesh sizes and internal vibration
modes without 'degenerated plate' option.
ε, %
mesh size
vibr. modes

w3
w4
f1
f2
f4
f8
f16

2x2x2
0
15,1
-0,8
-570
-642
-754
-786
-1016

1
15,1
-0,8
-6,6
-18,2
-35,9
-40,9
-76,1

3x4x2
2
15,1
-0,8
-6,6
-18,2
-35,9
-40,9
-75,4

4
15,1
-0,8
-6,6
-18,2
-35,9
-40,8
-75,1

8x10x2

0

1

2

8

0

1

2

8

7,6
-2,3
-2,5
-8,3
-6,0
-18,4
-40,1

7,6
-2,3
-2,5
-8,3
-6,0
-18,1
-35,8

7,6
-2,3
-2,5
-8,3
-6,0
-17,9
-34,8

7,6
-2,3
-2,5
-8,3
-6,0
-17,9
-34,6

4,6
-5,6
-0,9
-5,8
-1,8
-12,9
-32,4

4,6
-5,6
-0,9
-5,8
-1,8
-12,4
-27,1

4,6
-5,6
-0,9
-5,8
-1,7
-12,2
-25,5

4,6
-5,6
-0,9
-5,8
-1,7
-12,0
-24,9

Plate Finite Elements, Proc. 10th Jubilee National
Congress on Theoretical and Applied Mechanics,
13-16 September 2005, Varna, pp. 198-201.

same errors are shown in the table 4. It can be seen
that errors are increased.

[5] Iliev V., Use of component modal synthesis in
flexible multibody dynamics, Mechanics of Machines, № 68, 2007, pp. 28-31 (in bulgarian).

5. Conclusions
The method for synthesizing plate element
from plate-like structures is proposed and the number of nodes in the synthesized element can be
much less than in initial structure. Results show
good approximation of static and dynamic properties of initial structure. It can be used together with
classical beam and Kirchhoff plate elements and
with synthesized beam components.
Synthesized plate element can be used in linear
and nonlinear static and dynamic analysis and in
multibody dynamic simulations.

[6] Iliev V., Synthesis of Curvilinear Beam Finite Element, Proceedings of BulTrans-2011, Sozopol, 2730 September 2011, pp. 236-241.
КОМПОНЕНТЕН МОДАЛЕН СИНТЕЗ НА
КРАЕН ЕЛЕМЕНТ ПЛАСТИНА
Валентин Илиев, Катедра "Въздушен транспорт", Технически университет -София
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Abstract:
Weather radars have become an invaluable tool for real time measurements of meteorological quantities such as
precipitation rate and wind velocity. For meteorological products to be as accurate as possible, the amount of uncertainty
in each estimated quantity must be minimized. A well-controlled calibration process must be used to reduce the
influence of imprecisely known radar system parameters on the uncertainty of the formed estimates. There are different
calibration methods. This work concerns design of active, external, calibrator for use with weather radar. It presents
simulation tool and some initial investigation of the calibration potential capabilities obtained by means of Monte Carlo
simulation analysis.
Keywords: weather radar, calibration, signal processing, simulation.

external active calibration system is the most reliable,
independent and thorough means of calibration [2].
This work concerns design of active, external,
calibrator for use with weather radar. MATLAB
simulation tool is developed for investigation of
Receiver Operational Characteristics (ROC) of the
weather radar for signals received from external
source. The results can be used to derive characteristics
of the potential calibration precision for external active
system.

1. Introduction
Pulsed weather radars produce estimates of
reflectivity, mean radial velocity and velocity spread
using echo signal samples from a wide variety of
weather targets. Estimates are derived from the
parameters of the modified echo signal (amplitude and
frequency/phase) scattered from the target back in the
direction of the radar. For meteorological products to
reflect weather conditions as accurately as possible, the
uncertainty of each estimate must be minimized, or
accurately characterized. If radar system parameter
accuracies are not precisely known, the reflectivity
estimate will be biased and thus, assessments of true
conditions could be either misleading or masked. A
well-controlled calibration process is therefore critical
to reduce reflectivity bias due to imprecise knowledge
of the radar system parameters. A well calibrated radar
should produce, under optimal measuring conditions,
accurate base data, i.e. correct estimates of location,
reflectivity, radial velocity and velocity dispersion of
suitable test targets. The calibration is applied to the
radar antenna positioning system and to the radar
transmitting and receiving chain. There are different
calibration methods, such as: solar and celestial
radiative flux transfer, lunar reflectivity, rain gauge
comparison, radar calibration targets, transponder [1].
Compared to other calibration methods, use of an

2. Software simulation tool
Before Monte Carlo runs, input parameters that
describe the radar system, simulation scenario and
input parameters of the tested algorithm are assigned.
Then target and environment signatures are generated
and complex matrix representing the in-phase (I) and
quadrature (Q) channel signals is formed.
The complete algorithm consists of program files
which represent separate functions with their own input
and output parameters. Each program file can be
started independently and irrespective of the other files,
but preliminary initialization of its global parameters is
necessary. The list of global parameters includes the
basic parameters of the signals and the processing
algorithms that influence most the authenticity of
results.
After execution of the complete algorithm
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collection of data for each set of SNR is carried out.
These data are processed in block for statistical
analysis of the ROC. The so obtained results are
graphically depicted. An option for 2D and 3D
graphical presentation of the results achieved by the
execution of the modelled sequence of processing
algorithms is also provided.

noise, ie it is uncorrelated and normally distributed in
each channel. Since the I and Q channels are
orthogonal and have the same dispersion (receiver
sensitivity), the noise amplitude is Rayleigh
distributed.
Amplitudes of two types of point targets
(occupying the central range cell), namely fast
fluctuating (Swerling II) and slow fluctuating
(Swerling III) targets are simulated. The first model is
often used to estimate the lower bound of the
capabilities of different signal algorithms. The second
model has a better probability of detection
characteristics and more realistically presents reflective
nature of the external active calibrator. The amplitudes
of the signals are exponentially correlated within the
pulse train. The correlation coefficient depends on the
target signal bandwidth and the pulse repetition period.
The amplitudes of reflections from ground and sea
surface are presented statistically as discrete lognormal
random field with two-dimensional density function.
For the convenient, model of Gaussian field is first
realized. Then non-linear transformation of its values is
performed. This approach has been developed in detail
by V. Behar [3]. The model of the Gaussian two
parametric field is described in [4]. This model is based
to the correlation properties of field. Since the field is
assumed uniform and anisotropic, its correlation
function is product of distance and azimuth correlation.
It is exponential and depends on the size of the range,
the pulse repetition period and of the corresponding
correlation coefficients, which have different values in
the modeling of the signals reflected from the sea and
that - from ground.

3. Models of radar signals and algorithms
Calibration of the receiving channel requires the
measuring and adjusting of the receiver parameters.
For this purpose the active calibrator must be able to
reliably simulate a known reflectivity and to produce a
known Doppler shift for radial velocity simulation.
For evaluating the quality of different methods and
means during the calibrator development, real data
must be used, but the optimal approach is the initial
investigation of their potential capabilities by Monte
Carlo simulation method which corresponds to modern
technology for the design of digital information
systems. It comprises: simulation of radar signals;
simulation of Doppler processor algorithms; data
collection and analysis of the signal probabilistic
characteristics.
3.1. Models of received signals
In this work the complex envelopes of the additive
sums of reflected (according to chosen scenario)
signals and thermal noise of the receiver are modeled.
These envelopes represent in-phase and quadrature
signal channels.The signals are sampled in range by M
resolution cells. The samples for each range resolution
cell are modelled as a train of K pulses. The so
obtained signals are arranged in a
matrix. The
useful signal is placed in central range cell.
Phases of the reflected signals are modeled as a
sum of uniformly distributed random phase and phase
which depend of the pulse sequence number, simulated
radial velocity, wavelength and pulse repetition
frequency.
The amplitudes of the reflected signals are modeled
as the product of three multipliers. The first is the
realization of random variable with distribution
corresponding to the modeled reflector. The second
multiplier is recalculated for each range cell depending
on the signal-to-noise ratio (SNR), signal-to-clutter
ratio (SCR), receiver sensitivity, maximum detection
range, length and number of the range cell. The third
multiplier modulates the amplitude in order to simulate
the antenna beam pattern. A major problem in
modeling of radar signals is adequate choice of
distribution of the random amplitude. This work is
based on realizations of random variables with
distribution functions described in the specialized
literature as a representative for the radar signals of
interest.
The receiver noise is modeled as white Gaussian

3.2. Algorithms for pulse Doppler processing
Algorithms for pulse Doppler processor which
realizes moving target detection are modeled. Part of
Doppler filtering algorithms operate in the time domain
and using them clutter can be rejected. There are nonadaptive (pulse canceller) and adaptive rejection filters
of different orders. The pulse canceller is used for
rejection of clutter with radial velocity close to zero
and is widely known as binomial compensator. Figure
1 presents the normalized frequency response of first
order pulse canceller and Power Spectral Density
(PSD) of the signal containing the reflection from
immobile (0 channel) and moving (34 channel)
objects. The adaptive rejection filter realized
multisegment version of Burg’s algorithm [5]. It uses
reference window of pulse trains from at least two
range cells. Burg’s algorithm carries out a linear
prediction of the disturbance based on the fact that the
clutter can be modeled as low-order autoregressive
process. The adaptive filter is used for rejection of one
or more clutter sources with previously unknown radial
velocities. Figure 2 presents the normalized frequency
response of the third order adaptive rejector and PSD
of the signal containing the reflection from moving (17
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channel) clutter and moving (38 channel) target.

Fig. 1. Frequency response of first order pulse canceller and
PSD of the signal containing the reflection from immobile (0
channel) and moving (34 channel) objects

Fig. 4 Signal matrix PSD after adaptive clutter rejection.

Thus automatically, coherent integration is
performed and the Doppler frequency of the target (its
radial velocity) is estimated. To use the FFT the
number of filters is determined as number of power 2,
nearest to pulse train length. The outputs of FFT
processor are combined in weighted triples to reduce
sidelobe responses. Specifically the output of each
filter is combined with the pair of adjacent filters by
using weights of relative values of 0.23, 0.54and -0.23
(Hamming windowing in the frequency domain). This
processing reduces sidelobe responses, but is
characterized by a slight reduction and enlargement of
the central peak.
A target present or absent decision is made for each
range cell by adaptive thresholding, incorporating CellAveraging Constant False Alarm Rate (CA-CFAR)
technique. Each Doppler channel magnitude is
compared to the adaptive threshold. This threshold
equals the total sum of the reference range cells
magnitudes multiplied by a constant which depends on
the designed false-alarm probability and the number of
reference cells. Figure 5 presents adaptive thresholds
formed for testing range cell and PSD of the tested
signal.

Fig.2. Frequency response of third order adaptive rejector and
PSD of the signal containing the reflection from moving (17
channel) clutter and moving (38 channel) target

Figures 3 and 4 present PSD of the modeled signal
matrix before and after third order adaptive clutter
rejection. The clutter and target central frequencies are
located in frequency channels with numbers 17 and 38
respectively.
After clutter rejection, the residual signal spectrum
becomes similar to that of white noise. Due to the easy
hardware implementation the matched filtering of the
signal in noise environment is configured using a Fast
Fourier Transform (FFT) as a Doppler filter bank.

Fig. 5. Adaptive thresholds formed for testing range cell and
PSD of the tested signal

Fig. 3. Signal matrix PSD before adaptive clutter rejection.
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Figure 6 presents signal power at the CA-CFAR
output. Eight reference cells (surrounding each test
cell) formed the adaptive thresholds. The probability
of false alarm for each doppler channel is - .

average power.

Fig. 7. Detection probabilities

5. Concluding remarks
The above presented simulation tool is convenient for
point target detection probability analysis. If the external
active target with known reflectivity is used for weather
radar calibration, this tool can be useful for potential ROC
achievement. Based on these characteristics and theoretical
models the potential calibration precision can be estimated.

Fig. 6. CA-CFAR target detection

Some results produced using the above presented
software tool are presented below.
4. Indicative results
The main objective of the developed software is a
simulation analysis of the ROC. Figure 7 shows
detection probability characteristics for Swerling II and
Swerling III types of target fluctuation in the case of
unmoving ground clutter and clutter-to-noise ratio
. The simulated target radial velocity is 13.5
m/sec. The signal-to-noise ratio varies from
to
. For each SNR value simulation experiments is
performed 1000 times, then collected data are
statistically processed.
The simulated radar parameters are: receiver
sensitivity -112 dB; average power of the internal noise
110 dB; antenna eamwi th .5 wavelength 0.10 m;
pulse length μsec pulse repetition frequency 500 Hz.
These parameters yield an unambiguous range of
approximately 300 km and detection of targets with
maximum radial velocity of 26 m/s. The range cell
length is 150 m. Range window of 9000 m (60 range
cells) is simulated. It is supposed that antenna beam is
oriented towards the active target and the number of
pulse hits is 50.
First order nonadaptive rejection filter is realized.
FFT with 64 frequency channels is used as matched
filter bank. A CA-CFAR processor realizes the target
detection with
false alarm probability, using 8
reference range cells. In all performed simulations
(their total number is 1680000) false alarm is reported
in only 3 of them.
As would be expected, for Swerling II the SNR
needed to achieve a certain probability of detection
(greater than approximately 0.2) is higher than for
Swerling III. However, for a detection probability less
than 0.2, it is not so, due to the fact that in some
realizations Swerling II signal power is greater than the
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Abstract:
This work contains information on the EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), its
architecture and functions. In this work, using real data for one year, the EGNOS performance is tested. This data is
collected at the EGNOS Monitoring Station placed by Eurocontrol in Technical University of Sofia. The results confirm
that the designed new algorithms are very promising and allow availability improvement without breaches of the
integrity.
Keywords: Global Positioning System, European Geostationary Navigation Overlay Service, Satellite Based
Augmentation System, Approach Procedure with Vertical Guidance, Horizontal/Vertical Protection Level,
Dilution of Precision, Safety Index, Position Error, Misleading Information.

high level of reliability necessary for the calculation of
the user location. Therefore, wide-area differential
systems SBAS (Space Based Augmentation System)
are used to improve the accuracy in determining the
coordinates of the objects.
Currently 3 satellite-based augmentation systems
(SBAS) are fully functional: The American WAAS
(Wide Area Augmentation System), the European
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay
Service) and the Japanese MSAS (Multi-functional
Satellite Augmentation System).
Wide-area systems such as the Indian GAGAN
(GPS Aided Geo Augmented Navigation), the Chinese
SNAS (Satellite Navigation Augmentation System),
the Russian SDCM (System for Differential
Correction and Monitoring) and the Canadian
CWAAS (Canadian Wide Area Augmentation
System) are in the process of development. [7] [8]

1. Introduction
The global positioning, or determining the exact
location of an object, is a technology for selfpositioning of the user receiver using signals from
artificial Earth satellites. A Global Positioning System
is a satellite navigation system for determining the
PVT (position, velocity and time) with accuracy of 1
nanosecond at any point of the Earth and orbit in real
time.
At the present time the American GPS (Global
Positioning System) and the Russian GLONASS
(GLObal NAvigation Satellite System) are fully
functional. The main difference between GLONASS
and GPS is in the orbital structure and the separation
of the signals. [11] [13]
An alternative to GPS and GLONASS is Galileo –
a global navigation satellite system projected by the
European Union and the European Space Agency. The
Indian IRNSS (Indian Regional Navigational Satellite
System), the Japanese QZSS (Quasi-Zenith Satellite
System) and the Chinese BD (BeiDou Navigation
Satellite System) regional satellite navigation systems
are in the process of development.
The accuracy and the confidence level of the
information obtained from an independent GNSS
(Global Navigation Satellite System) do not satisfy the

2. Composition and functioning of EGNOS
The EGNOS system includes 3 major segments:
space, ground and user. The space segment consists of
geostationary satellites and its main function is the
propagation of the EGNOS signal. The ground
segment is a network of ground stations, with the aid
of which the production of the EGNOS signal and the
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management of the whole system are observed. The
user segment represents receivers located on objects
that use the services of EGNOS.

availability. In this case the number of visible satellites
can be reduced due to incomplete configuration of the
space segment and defects when passing through
rough terrain, because of high trees, buildings and
engineering constructions.
Integrity. The potential possibility for interruption
of the EGNOS integrity is called Safety Index – the
ratio between the true Positioning Error and the
corresponding Protection Level: SI = PE / PL. When
SI > 0.75 the case is treated as a potential possibility
for Misleading Information, and when SI > 1.00 the
situation is anomalous.
Continuity. Currently the probability of interruption
of EGNOS system in the central Europe is satisfactory
and represents about 10-4. [4] [15] [6]
4. Error Extraction Algorithm
This paper presents an original method for
improving the performance of EGNOS called Error
Extraction (EE). Its primary purpose is to achieve
improving of the accuracy and availability of the
system without loss of integrity. In this work the
parameters of the EGNOS system (accuracy, integrity,
availability and continuity) before and after the
application of the Error Extraction algorithm are
experimentally evaluated using real data from EGNOS
collected by EGNOS Monitoring Station.
In Bulgaria there are two Monitoring Stations that
compile and analyze data system for the needs of
EDCN (Eurocontrol EGNOS Data Collection
Network). One of them is placed in the Air Traffic
Services Authority of Burgas, the other is placed at the
Technical University of Sofia. In Sofia it operates with
the Pegasus software version 4.6.0 and a Septentrio
PolaRx2 reciever. [9]
PEGASUS (Prototype EGNOS Analysis System
Using SAPPHIRE) is a software package, which is an
important means to control the characteristics of
EGNOS. It includes the algorithms for analysis of the
positioning characteristics, autonomous control of the
integrity and availability of the GNSS signals. It
evaluates HPL (Horizontal Protection Level) and VPL
(Vertical Protection Level). HPL and VPL are
calculated to protect users from potential deterioration
of the system, which may result in HPE (Horizontal
Position Error) and VPE (Vertical Position Error)
exceeding certain levels called HAL (Horizontal Alert
Limit) and VAL (Vertical Alert Limit) determined by
ICAO, respectively. [5]
The calculation of xPL with the Error Extraction
Algorithm is a combined approach that includes zero
noise and systematic error and is very promising. In
this approach the boundaries of the two errors are
combined to give the composite xPL (1): [2]

Fig. 1
Architecture of the European Geostationary
Navigation Overlay Service
The EGNOS system consists of:
– 3 satellites in geostationary orbit;
– 39 ground stations RIMS (Ranging and Integrity
Monitoring Stations) that receive the GPS signal and
make comprehensive monitoring and measurement of
distances;
– 4 MCC (Master Control Centers) which process
data from the ground stations and include CCF (Central
Control Facility) and CPF (Central Processing Facility);
– 6 ground stations for navigation messages NLES
(Navigation Land Earth Stations) which transmit the
signal to GEO satellites after it has been generated;
– 2 auxiliary installations PACF (Performance
Assessment and Check-out Facility) and ASQF
(Application Specific Qualification Facility) which
constitute the ground segment of the system.
The territory of Bulgaria is fully covered by
EGNOS. By using EGNOS, the positioning accuracy is
improved to a few meters, and notification of impaired
integrity reaches users in 6 seconds. [1]
3. Performance indicators of EGNOS
The main parameters of the EGNOS system are
accuracy, integrity, availability and continuity.
Accuracy. The requirement for 95% accuracy is
accepted as a criterion for the normal operation of the
system. The situation is anomalous if the 24 hour 95%
horizontal error exceeds 16 meters and the vertical
error exceeds 20 meters. GLONASS and GPS have
practically the same accuracy.
Availability. It is required no less than 99% system
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xPL

xPLnoise

xPLbias

integrity of the system. On May 2014 it reaches almost
100% (99.9% exactly).

(1)

With the Error Extraction Algorithm we achieve
the primary purpose: reducing of the conservatism of
the xPL levels without sacrificing integrity. [3] [10]
5. Results
The main task is to determine the xPL (Horizontal
and Vertical Positional Levels) so that the error can
exceed these levels with probability of less than 10-7
vertically and 10-9 horizontally.
The availability of the system for APV-I
(Approach Procedure with Vertical Guidance) for
January 2012, July 2013 and May 2014 given by the
ESSP (European Satellite Services Provider), is
presented in Fig. 2, Fig. 3 and Fig. 4. [12]

Fig. 4
Sofia, May 2014, 99.9%

January 2012
Fabruary 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
September 2012
October 2012
November 2012
December 2012

Availability of the
EGNOS, %
95%
99%
99.6%
99%
99.6%
99.6%
99.6%
99.6%
99.6%
99.6%
99.6%
99%

July 2013
May 2014

99.6%
99.9%

Date

Fig. 2
Sofia, January 2012, 95%

Table 1
Availability of the system for APV-I (Approach
Procedure with Vertical Guidance)
for Sofia, given by the ESSP
(European Satellite Services Provider)
Comparative diagrams of the availability of the
EGNOS system for APV-I (Approach Procedure with
Vertical Guidance), APV-II and CAT-I (Precision
Approach Flight Phase Category I) for the period of
one year are presented on figures 5-7. The data is
taken from the daily reports of Delft University of
Technology (DELFT – The Netherlands), Eurocontrol
Experimental Centre (Bretigny – France), Pansa
Warsaw (Warszawa – Poland) and Technical
University of Sofia (SOF2 – Bulgaria), in rates. [14]

Fig. 3
Sofia, July 2013, 99.6%
The availability of the system for APV-I for Sofia
during the discussed period is characterized by high
stability. From February 2012 onwards the availability
of the system does not fall below 99% and in most
months it reaches 99.6% which indicates preserved
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Delft
University of
Technology
Eurocontrol
Experimental
Centre
Pansa
Warsaw
Technical
University of
Sofia

APV-I

APV-II

САТ-I

99.261%

98.202

46.848

99.702

98.589

27.566

98.897

95.889

25.718

98.816

85.026

5.610

The values of the availability for APV-I, APV-II
and CAT-I, calculated according to the old algorithm,
are 98.816%, 85.026% and 5.61%, respectively. The
same values of the availability for APV-I, APV-II and
CAT-I, calculated according to the new algorithm are,
as follows: 99.809%, 99.018% and 88.431%. These
values testify to a significant improvement of the
availability of the system.
It should be noted that the availability of the APVI, calculated according to the new algorithm, is more
than the required 99% and approximates to 100%
accuracy of the system.
Conclusion

Table 2
Comparison of the system availability
at Delft University of Technology, Eurocontrol
Experimental Centre, Pansa Warsaw and Technical
University of Sofia for APV-I, APV-II and САТ-I
for the period of one year

The existing global satellite positioning systems do
not provide the required accuracy, availability,
integrity and continuity. With the launch of the
European wide-area differential correction system
EGNOS, conditions for the implementation of the
GPS technologies has improved significantly.
The conducted experiments confirm that the
designed new algorithms based on the Error Extraction
methodology are very promising. They allow
reduction of the standard deviation of the error and
significantly improve the availability of the European
Geostationary Navigation Overlay Service for
Bulgaria.

The values of the availability for APV-I, APV-II
and CAT-I for the Technical University of Sofia,
calculated according to the old algorithm, are
remarkably lower than those for the Delft University
of Technology, Eurocontrol Experimental Centre and
Pansa Warsaw. That demonstrates the need for a
significant improvement of the availability of the
system.
Table 3 presents a comparison of the values
calculated by the old and the new algorithms for the
TU-Sofia for the period of one year.

Max SI (hor)
Maximum Horizontal Safety Index
Max SI (ver)
Maximum Vertical Safety Index
APV-I
Approach Procedure with Vertical
Guidance I
APV-II
Approach Procedure with Vertical
Guidance II
САТ-I
Precision Approach Flight Phase
Category I
P (disc.)
Probabilities of discontinuity

OLD

NEW

0.165

0.303

0.175

0.391

98.816

99.809

85.026

99.018

5.610

88.431

0.129

0.148
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СРАВНЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АЛГОРИТМИ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ НА ЕГНОС
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Резюме:
В настоящата публикация е представена информация за EGNOS (Европейската геостационарна служба
за навигационно покритие), нейната архитектура и основните функции. В тази работа е представен анализ на
реалните данни на системата EGNOS, събрани за периода от една година. Тези данни се събират от EGNOS
мониторна станция, която е разположена от Евроконтрол в Технически университет – София. Извършените

експерименти потвърждават, че проектираните нови алгоритми са многообещаващи и позволяват
значително подобряване на достъпността на системата EGNOS без нарушаване на нейният
интегритет.
Ключови думи: Глобална система за позициониране, Европейската геостационарна служба за
навигационно покритие, спътникова система за повишаване на прецизността, подход за кацане с
управление по вертикала, хоризонтално/вертикално ниво на защита, влошаване на точността,
индекса на защита, позиционна грешка, подвеждаща информация.
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Fig. 5
Comparative diagrams of availabilities for APV-I
(Approach Procedure with Vertical Guidance I)

Fig. 6
Comparative diagrams of availabilities for APV-II
(Approach Procedure with Vertical Guidance II)

Fig. 7
Comparative diagrams of availabilities for CAT-I
(Precision Approach Flight Phase Category I)
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Abstract:
This work contains information on the European Satellite-Based Augmentation System that provides regional
satellite-based augmentation services. This report presents an overview of the EGNOS, its main functions and
advantages, composition and parameters, and the investigation of the state of EGNOS Approach with Vertical guidance.
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Monitoring), proposed by Russia;
WAGE (Wide Area GPS Enhancement), operated
by the United States Department of Defense for use by
military and authorized receivers;
CWAAS (Canadian Wide Area Augmentation
System);
SNAS (Satellite Navigation Augmentation
System), proposed by China;

1. Introduction
The Global Positioning System is a space-based
satellite navigation system that provides location and
time information in all weather conditions, anywhere
on or near the Earth where there is an unobstructed
line of sight to four or more GPS satellites. [1] [2]
The accuracy and confidence level of the
information obtained from an independent GNSS
(Global Navigation Satellite System) does not satisfy
the high level of reliability necessary for the
determination of the user location. Therefore, widearea differential systems SBAS (Space Based
Augmentation System) are used to improve the
accuracy in determining the coordinates of the objects.
Currently fully functional SBAS are:
EGNOS (European Geostationary Navigation
Overlay Service), operated by the European Space
Agency;
WAAS (Wide Area Augmentation System),
operated by the United States Federal Aviation
Administration;
MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation
System), proposed by Japan.
SBAS in the process of development are:
GAGAN (GPS Aided Geo Augmented
Navigation), operationalized by India;
SDCM (System for Differential Correction and

Fig. 1
Areas of action of
WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN and SDCM
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Starfix DGPS System and OmniSTAR system
(a commercial systems), operated by Fugro;
StarFire (a commercial navigation system),
operated by John Deere. [3] [4] [5]

3. The European SBAS: composition and parameters
EGNOS is divided into four functional segments.
Ground segment. It is composed of the following
stations/centers which are mainly distributed in Europe
and are interconnected through a land network:
Thirty nine Ranging and Integrity Monitoring
Stations (RIMS) receive the satellite signals and send
this information to the MCC centers. The EGNOS
extension program envisages the deployment of 7
additional RIMS.
Four Master Control Centers (MCC) receive the
information from the RIMS stations and generate
correction messages to improve satellite signal
accuracy and information messages on the status of the
satellites (integrity). The MCC acts as the ―brain‖ of
the EGNOS system.
Six Navigation Land Earth Stations (NLES)
receive the correction messages from the CPFs for the
upload of the data stream to the geostationary satellites
and the generation of the GPS-like signal. This data is
then transmitted to the European users via the
geostationary Satellites.
Two auxiliary installations PACF (Performance
Assessment and Check-out Facility) and ASQF
(Application Specific Qualification Facility).

2. The European SBAS: description and main
functions
EGNOS, the European Geostationary Navigation
Overlay Service, is the European SBAS and has been
deployed to provide regional satellite-based
augmentation services to aviation, maritime and landbased users in Europe.
EGNOS provides a cost effective alternative
equivalent to ILS CAT I, offering similar performance
yet without the need for infrastructure installation and
maintenance. It is a very valuable navigation aid
mainly to small and medium-size airports, increasing
safety and accessibility to those aerodromes. [6]
EGNOS helps to increase passenger safety thanks
to allowing instrument approach procedures that are
safer than non-precision approaches. For airlines it
helps to make fewer delays, diversions and
cancellations due to bad weather conditions or poor
visibility at airports that are not equipped with groundbased navigation aids. For such airports EGNOS
increases capacity as separation between aircrafts can
be reduced; increases accessibility as planes can land
even in bad weather/poor visibility conditions; reduces
costs compared to the installation and maintenance of
ground-based navigation aids as EGNOS only requires
an approach procedures for the runway. [7]
The European Satellite Services Provider (ESSPSAS) is the central coordinator and the end-to-end
responsible of the EGNOS operation and service
provision. ESSP is organizing on a yearly basis the
EGNOS Service Provision Workshop for EGNOS
users and stakeholders, the perfect place to receive
updated information on the EGNOS system and
services, implementation information and success
stories and to collect feedback from users and
interchange ideas and experiences among EGNOS
users in different domains.
The services currently being provided by EGNOS
are:
EGNOS Safety of Life Service (SoL). This service is
intended for applications where human life could be at
a stake if the positioning system does not meet
stringent integrity requirements.
EGNOS Data Access Service (EDAS). This is the
provision of EGNOS data through the Internet.
EGNOS Open Service (OS). Applications that have
not met the safety requirements by the EGNOS SoL
service are considered to be Open Service
applications. [8] [9] [10]

Fig. 2
The network deployment of EGNOS
EGNOS support segment. In addition to the
previously mentioned stations/centers, the system has
other ground support installations that perform the
activities of system operation planning and
performance assessment.
Space segment. It is composed of three
geostationary satellites: two Inmarsat III satellites and
one Artemis satellite from the European Space
Agency.
User segment. It is a set of EGNOS receivers
developed for various types of users. [11] [12]
Currently EGNOS offers full coverage (APV-1
99%) over Austria, Belgium, Denmark, France,
Germany, Luxemburg, Netherlands, Slovenia,
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EGNOS performance parameters are usually
described in terms of accuracy, integrity, availability
and continuity. Although the concept of position
accuracy is easy to understand, the other three notions
are frequently misunderstood. The definitions of these
terms are:
Accuracy. The GNSS position error is the
difference between the estimated position and the
actual position. For an estimated position at a specific
location, the probability should be at least 95 percent
the position error is within the accuracy requirement.
Integrity. It is a measure of the trust which can be
placed in the correctness of the information supplied
by the whole system. Integrity includes the ability of a
system to provide timely and valid warnings to the
user (alerts) when the system must not be used for the
intended operation (or phase of flight).
Continuity. It is the capability of the system to
perform its function without unscheduled interruptions
during the intended operation. It relates to the
capability of the navigation system to provide a
navigation output with the specified accuracy and
integrity during the approach, assuming that it was
available at the start of the operation.
Availability. It is characterized by the portion of
time the system is to be used for navigation during
which reliable navigation information is presented to
the crew, autopilot, or other system managing the
flight of the aircraft. [14]

Switzerland, Croatia, Bosnia and partial coverage over
Czech Republic, Finland, Hungary, Ireland, Italy,
Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, United
Kingdom, Norway, Montenegro and Serbia. [13]

Fig. 3
EGNOS implementation status in European Airports

Table 1
List of Airports with EGNOS-based procedures
(operational airports till May 1, 2014)

4. Benefits of EGNOS LPV for the current
navigation aids
LPV stands for Localizer Performance with
Vertical guidance. It is an Instrument Approach
Procedure that provides lateral and vertical guidance
based on GPS augmented by EGNOS (SBAS). The
main advantage of this kind of procedures is to enable
ILS like approaches (down to 250 ft minima) with a
limited ground infrastructure (runway lighting).
Therefore, EGNOS provides the benefit to extend the
ability to perform instrumental approaches of almost
ILS Cat I minima to runways where the installation of
an ILS is not cost effective or technically feasible, as
well as to provide an inexpensive backup to runway
ends already equipped with an ILS. The benefits of
this kind of procedures to the airlines is particularly
significant to those operating from/to medium sized or
light traffic aerodromes where an ILS is not available
or cost effective due to both, the decreased number of
flights cancelled or delayed and the commercial
opportunities derived of an extended operational
availability of the aerodromes.
Using EGNOS for instrument approaches can bring
the decision height down to as low as 250 feet (about
75 meters), which is close to ILS Cat I. This means
that the pilot can take the aircraft down "blind",
without visual contact to the ground, to as low as 250
feet above ground. A future version of EGNOS will

The EGNOS coverage area is Western Europe, but
could be readily extended to include other regions
within the broadcast area of the geostationary satellites
such as Africa, Eastern European countries and
Russia. EGNOS is the first element of the European
satellite-navigation strategy and a major stepping-stone
towards Galileo, Europe's own future global satellite
navigation system.

Fig. 4
Plans by 2018 (>440 LPV planned by 2018)
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allow for 200ft minima which is equivalent to
Instrument Landing System Cat I. [15]

the number of samples with valid and available APV-I
navigation solution. A single continuity event occurs if
the system is available at the start of the operation and
in at least one of the following 15 seconds the system
becomes not available.
Figure 7 presents the EGNOS APV-I Continuity
for the period April 2012 – March 2013 for Europe:

5. Investigation of the state of EGNOS Approach with
Vertical guidance (APV-I) for the period April 2012 –
March 2013 and for May 2014 for Sofia given by
ESSP
EGNOS APV-I Availability. It is defined as the
percentage of epochs in a month/in the period in which
the Protection Level is below Alert Limits for this APV-I
service (HPL<40m and VPL<50m) over the total period.
Figure 5 presents the EGNOS APV-I Availability
for the period April 2012 – March 2013 for Europe:

Fig. 7
EGNOS APV-I Continuity Risk,
April 2012 – March 2013
Figure 8 presents the EGNOS APV-I Continuity
for May 2014 for Europe:
Fig. 5
EGNOS APV-I Availability, April 2012 – March 2013
Figure 6 presents the EGNOS APV-I Availability
for May 2014 for Europe:

Fig. 8
EGNOS APV-I Continuity Risk, May 2014
APV-I continuity between April 1st 2012 and
March 31st 2013 is reported as the number of single
continuity events in a time-sliding window of 15
seconds over the total number of available samples in
the period. The result is presented as the probability
per 15 seconds of occurrence of one discontinuity
event.
The continuity of the system for APV-I for Sofia for
the period April 2012 – March 2013 is about 2.5x10-4.
The continuity of the system for APV-I for Sofia on
May 2014 is about 10-4.
EGNOS APV-I Integrity Event. It is defined as an
event when the Navigation SE (System Error) is

Fig. 6
EGNOS APV-I Availability, May 2014
The availability of the system for APV-I for Sofia
for the period April 2012 – March 2013 reaches
99.6%. The availability of the system for APV-I for
Sofia on May 2014 reaches 99.9%.
EGNOS APV-I Continuity Risk. It is defined as the
result of dividing the total number of single continuity
events using a time-sliding window of 15 seconds by
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greater or equal to the corresponding PL (Protection
Level) for APV-I.
No integrity event has been identified for any
receiver of the monitoring network for the period April

and VSI for each second when accumulating
measurements from the different EGNOS stations of
Europe for May 2014:

2012 – March 2013 and for May 2014.

Safety Index is defined as the relation between
Navigation System Error versus Protection Level
(assuming PA algorithms to compute xNSE and xPL)
for each second. In case of ratio xPE/xPL is over 1; it
indicates that a Misleading Information situation has
occurred.

Fig. 11
EGNOS APV-I Horizontal Safety Index, May 2014

Fig. 9
EGNOS APV-I Horizontal Safety Index,
April 2012 – March 2013

Fig. 12
EGNOS APV-I Vertical Safety Index, May 2014
HSI and VSI are <0.75 so there is no potential
possibility for Misleading Information. These
histograms have considered that Protection Level is
below APV-I Alarm Limit.
EGNOS APV-I Accuracy. It is reported as the 95th
percentile of the Horizontal and Vertical Navigation System
Error over the month, at the monitored sites when the APV-I
service is available (HPL<40m and VPL<50m).
The APV-I accuracy values in meters for all
stations in Europe for the period April 2012 – March
2013:
HNSE 95% – 1.3 m, VNSE 95% – 2.3m.
The APV-I accuracy values in meters for Sofia
station for May 2014:
HNSE 95% – 1.2 m, VNSE 95% – 2.4m,
99.97% of samples with APV-I service available.
These results represent a very good level of
accuracy. [16] [17]

Fig. 10
EGNOS APV-I Vertical Safety Index,
April 2012 – March 2013
Figures 9 and 10 provide the histogram for HSI
(Horizontal Safety Index) and VSI (Vertical Safety
Index) corresponding to the RIMS sites located inside
the APV-I for the period April 2012 – March 2013 for
Europe.
The Horizontal and Vertical Safety Indexes remain
below 0.4 for all stations throughout the whole period,
which represent a very good integrity margin.
Figures 11 and 12 provide the histogram for HSI
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[4]. Международный комитет по глобальным
навигационным спутниковым системам (МКГ),
Oбсуждениe возможностей применения глобальных
навигационных спутниковых систем (ГНСС) в
интересах людей во всем мире, 2008.

Conclusion
The past years of EGNOS Service Provision have
demonstrated ESSP excellent service performance.
The continued trend of implementation of EGNOS
Approach procedures by Air Navigation Service
Providers confirms the need for the EGNOS service
and its availability in Europe. Additional Air
Navigation Service Providers have signed the EGNOS
Working Agreement with ESSP, the first essential step
on the way towards implementation of EGNOS
Approach procedures. The number of registered users
of the EGNOS Data Access Service (EDAS) confirms
the eagerness of Europe to develop ―added value
services‖, based on EGNOS data.
The availability of EGNOS to aviation means that
aircrafts will be able to use satellite technologies to
establish their vertical positioning during approaches.
The established results support the claim: nowadays
EGNOS performance is stable with high quality of the
accuracy and integrity.

[5]. Interoperability Working Group 22, Global SBAS
Status, Report of Special Meeting, 2012.
[6]. Schaad, D., EGNOS and WAAS — missing their
potential in remote regions? The example of Greenland,
Elsevier, 2012.
[7]. Mastracci, C., Fromm, H., European GNSS/GALILEO
Status, Elsevier, 2004.
[8]. ESA, The present – EGNOS, Documentation, 2011.
[9]. ESA, EGNOS navigation system begins serving
Europe’s aircraft, News, 2011.
[10]. ESA, EGNOS: Future and Evolutions, Navipedia,
2013.
[11]. ESSP, EGNOS in the European PBN implementation
strategy, World ATM Congress, 2014.
[12]. Vassilev, B., Vassileva, B., The Satellite Navigation
System EGNOS - Monitoring and Analysis of its Safety
Parameters, Information Technologies and Control Bulgarian
Academy of Sciences.
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ЕВРОПЕЙСКАТА SBAS:
АЛТЕРНАТИВАТА НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА КАЦАНЕ
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Резюме:

В настоящата работа е представена информация за Европейската геостационарна служба за
навигационно покритие. В тази публикация е направен обзор на EGNOS, разгледани са основните
му функции и предимства, състав и параметрите на системата. Извършено е изследване на
състояние на EGNOS при подход за кацане с управление по вертикала.
Ключови думи: Спътникова система за диференциялна корекция, Европейската геостационарна
служба за навигационно покритие, Европейският доставчик на спътникови услуги, подход за кацане с
управление по вертикала, интегритет, достъпност, непрекъснатост, точност.
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ВТОРИЧЕН ИЗТОЧНИК ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИРОСКОП
НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
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Резюме:
По техническо задание на френска фирма е синтезиран вторичен електрозахранващ източник за
жироскоп, който захранва безконтактно и без предаване на механично усилие високооборотен двигател,
намиращ се на подвижна каретка. Спазено е условието за захранване на двигателя и измервателния блок на
жироскопа при свобода на завъртане на оста от 0° до 270°. Предаването на информацията от датчика
(подвижната каретка) към борда се извършва от два широкоъгълни инфрачервени канала, също захранени от
вторичния електрозахранващ източник.
Ключови думи: вторични електрозахранващи източници, вторични електрозахранващи системи,
проектиране на импулсни захранвания, електрическа мощност, ефективност на електрозахранващия
източник, контрол на захранващата система, контрол на полета

Оптимални резултати дава комбинацията от
спътникова
и
жироскопична
система.
Например от 2010 г. смартфоните имат
триосеви вибрационни жироскопи, чийто
дрейф се компенсира от магнитометър. В
системите за стабилизация на автомобилите
широко
се
прилагат
микромеханични
жироскопи. Предмет на изложението ще бъде
механичен, роторен жироскоп с една степен на
свобода.

1. Въведение
Жироскопът (в превод от древногръцки
език се състои от две думи: кръг и гледам) е
устройство,
способно
да
реагира
на
изменението на ъгъла на ориентация на тялото
спрямо инерциалната координатна система.
Използва се за навигация в авиацията и
плавателните съдове. Изобретен е от Йохан
Боненбергер през 1817 г. Състои се от
въртящо се масивно тяло с карданно окачване.
През втората половина на 19 век е добавен
електродвигател за въртене на жироскопа. За
пръв път през 1880 г. жироскопът се прилага
за стабилизация на курса на торпедо, а през 20
век започва да се използва в самолети, ракети
и подводници.
Известни са
два
вида
жироскопи:
механични и оптични. Микромеханични
вибрационни жироскопи се използват в
мобилните устройства, при жиростабилизирани платформи на фотоапарати и
видеокамери. Автономните жироскопи за
разлика от спътниковите системи за навигация
работят под земята, под водата и в космоса.
При използване на два спътникови приемника
за измерване на ъгъла на наклона на самолета
се получава грешка от няколко градуса.

2. Изложение
На фиг. 1 е дадена функционална схема на
вторичен източник за електрозахранване (ВЕИ) на
жироскоп. Схемата се състои от два последователно свързани импулсни преобра-зувателя:
a) Първият (РRI) представлява понижаващ
DC/DC преобразувател, състоящ се от диода
D1, интегралния импулсен регулатор на
напрежение ИС, дросела Dr и диода D2 за
разреждане на енергията на Dr. Основната
функция на РRI е да стабилизира изходното
напрежение Vо с точност под 1%, когато
входното напрежение Vi се изменя в границите
от 6 до 34 [Vdc]. Диодът D1 служи за защита
от обратно включване на Vi. Изходното
напрежение се следи и стабилизира от
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Фиг. 1
ВЕИ за жироскоп
веригата за отрицателна обратна връзка по
напрежение (ООВН), която условно е
обозначена като сигнал Uq1. Елементите на
ООВН са подбрани така, че е 𝑉𝑜 =5 [Vdc]. За
този преобразувател е характерно, че
изходното напрежение 𝑉𝑜 е равно или помалко от входното 𝑉𝑖 (1):
𝐷
𝑇

𝑉𝑜 = 𝑉𝑖 = 𝛿. 𝑉𝑖 ,

𝑃𝑜𝑛 =

(1)

𝑉𝑖 −𝑉𝑜
𝑃𝑜 ,
𝑉𝑜

𝑃𝑑𝑖𝑛 = 𝑃𝑜

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑜 + 0,5

𝑉𝑖

𝐿

(2)

𝑉𝑜 . 𝑇,

1
12

�

𝑇.𝑅𝑜
𝐿

2

(1 − 𝐷)� }, (4)

𝑇𝑟𝑖𝑠𝑒
[1
2𝑇

𝑇.𝑅𝑜 2
� (1
2𝐿

+ �

− 𝐷)2 ]

(5)

Мощността 𝑃𝑎 , разсейвана в активното
съпротивление 𝑅𝑙 на намотката на дросела, се
определя от израза (6):

където 𝑃𝑜 е изходната мощност. Дроселът Dr
работи в режим на непрекъснат ток и
максималната стойност 𝐼𝑚𝑎𝑥 на тока през ИС (за
чипа L5973AD 𝐼𝑚𝑎𝑥 =2,3 [Арр]) се определя от
израза (3):
𝑉
(1− 𝑜 )

𝑅𝑑𝑠 {1 +

където 𝑅𝑜 е еквивалентното съпротивление на
товара, 𝑅𝑑𝑠 е съпротивлението сорс-дрейн при
отпушено състояние на мощния транзистор на
ИС (𝑅𝑑𝑠 се увеличава почти два пъти при
нарастване на температурата на канала от
25 °С до 100 °С и зависи от средния ток на
товара 𝐼𝑜 . За L5973AD границите на изменение
са 𝑅𝑑𝑠 = 0,25-0,50 [Ω]). Moщността 𝑃𝑑𝑖𝑛 ,
разсейвана в транзистора за времето на
превключване при нарастващ или падащ
фронт на импулса на напрежението (съответно
𝑇𝑟𝑖𝑠𝑒 и 𝑇𝑓𝑎𝑙𝑙 ), се изчислява от зависимостта (5):

където D<T е продължителността на времето
на отпушеното състояние на ИС, а Т е
продължителността на периода на импулсите.
За избраната интегрална схема L5973AD,
производител
STMicroelectronics,
𝑉𝑖 =4-36
[Vdc], Т=2 [µS], а коефицентът на запълване
на импулсите 𝛿 се изменя от 0 до 100 %. За
мощността 𝑃𝑑𝑟 на дросела Dr е в сила
формулата (2):
𝑃𝑑𝑟 =

𝑉𝑜 ³
𝑅𝑜² .𝑉𝑖

𝑃𝑎 = 𝑃𝑜

𝑅𝑙
𝑅𝑜

[1 +

1 𝑇.𝑅𝑜 2
� � (1 −
𝐿
12

𝐷)2 ]

(6)

б) Вторият преобразувател (SEC) също е от
типа DC/DC и се състои от генератор на
правоъгълни импулси Ген с фиксиран
коефициент δ = 0,5, усилвател на мощност УМ
(изграден от един NMOS и един PMOS
транзистор, свързани в схема на общ сорс),
трансформатор Тр (за галванично отделяне на
първичната и вторичната маса: gnd+6 V/+34 V и
gnd+5 V/+12 V), умножител на две Умнож.*2 и
последователен стабилизатор на напрежение ПСН
(за захранване със стабилизирано напрежение на
схемата за измерване и телеметрия, намираща се в
подвижната каретка). Напрежението +12 Vдв се
използва за захранване на електродвигателя на
датчика. За габаритната мощност на Тр се
използват изразите (8) и (9):

(3)

където 𝐼𝑜 е изходният ток, L e индуктивността
на дросела. На фиг. 1 вграденото токово
ограничение на ИС условно е показано чрез
сигнала Ifb1. При прегряване на L5973AD се
активира вградената термозащита, за да се
предотврати повреда. Средната мощност 𝑃𝑜𝑛 ,
разсейвана за един период по време на
отпушеното състояние на транзистора в ИС, се
определя от формулата (4):
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𝑃𝑔𝑎𝑏 = 0,5. 𝐿. 𝐼𝑚𝑎𝑥 ² . 𝐹𝑤𝑜𝑟𝑘
𝑃𝑔𝑎𝑏 = 0,5. 𝑎. 𝑏. 𝑐². 𝐵𝑚 . 𝑗. 0,3. 𝐹𝑤𝑜𝑟𝑘 ,
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където 𝐵𝑚 e максималната индукция, j –
плътността на тока, 𝐹𝑤𝑜𝑟𝑘 – работната честота.
Трансформаторът Тр е избран с форма на тороид,
за да може да се изпълни условието за завъртане от
0° до 270° между ротора и статора. Сечението на
ферита е Sf = a.b, а площта на сечението на
намотката е S0 = π.c²/4, където а = Ф1-Ф2, b е
височина, с = Ф2 (Ф1 и Ф2 са съответно външен и
вътрешен диаметър на тороида). Съгласно
механичните ограничения на жироскопа е
използван тороид с максимален диаметър Ф1 и
максимално сечение Sf с цел намаляване на
намотките. Избран е феритен материал с висока
относителна магнитна проницаемост µr = 2000
също с цел минимизиране на броя навивки на
първичната Np и вторичната Ns намотка. За
желания коефициент на трасформация Ktr се
получава (10):
𝐾𝑡𝑟 =

𝑁𝑠
𝑁𝑝

=

𝑉𝑠
𝑉𝑝

=

(12−2.0,2)/2
2,5

= 2,9
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SECONDARY POWER SOURCE
FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE GYROSCOPE
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Karina KALAGIREVA

Space Research and Technology Institute,
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Department of Aeronautics,
Technical University of Sofia, Bulgaria

pgramatikov@space.bas.bg

karina@tu-sofia.bg

Abstract: A secondary power supply for a gyroscope is designed following a technical assignment by a French
company. The power supply unit powers a high speed electrical motor placed on a moveable carriage wirelessly and
without mechanical strain. The condition for motor and measurement unit power supply with 0-270 degree axis
rotation is met. The moveable carriage sensor data is transmitted to the board via two wide-angle infrared channels also
powered by the secondary power supply unit.
Keywords: secondary power sources, secondary power supply systems, switching power supply design,
electrical power, power supply efficiency, power supply system control, flight control
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Резюме:
В настоящия труд е изложена авторска експериментална разработка на първичен електрозахранващ
източник (ПЕИ) за безпилотен летателен апарат (БЛА) с тегло до 60 kg. Разработеното схемно и конструктивно
решение е изпитвано и проверено в условията на полети и експлоатация на БЛА. Проблемът с охлаждането на
ПЕИ-ГА (генератор-акумулатор) е решен по предложение на автора без загуба на тегло за охлаждаща
система, като преобразувателят е поставен във въздушния поток на витлото. Проблемът е решен от авторите за
стабилизация на зарядния изходен ток при диапазон на изменение на напрежението на 4 клетки литиевополимерна акумулаторна батерия (от 10,8 V до 17,4 V), когато входното трифазно нестабилно напрежение се
изменя от 15 Vac до 100 Vac (т.е. при изменение на оборотите на двигателя от празен ход до пълен форсаж от
1200 до 7500 r•min−1). След зареждане на акумулатора ПЕИ-ГА автоматично преминава от режим на
стабилизация на ток към режим стабилизация на напрежение, като тези процеси се визуализират за нуждите на
предполетната подготовка на БЛА.
Ключови думи: проектиране на импулсни електрозахранвания, разпределение на електроенергията,
електрическо захранване, първични електрозахраващи източници, ефективност на електрозахранванията, контрол на електрозахранванващите системи.

вата до няколко киловата. Изходното напрежение
на вторичните електрозахранващи източници
(ВЕИ) е постоянно или променливо и обикновено
е със стойност от 1 V до 1 KV. Основната задача
на ВЕИ е да адаптира параметрите на първичната
електрозахранваща система (ПЕС) до нужните
параметри, осигуряващи нормална работа на
бордната апаратура (БА) [1].

1. Въведение
Световният опит от използването на
безпилотни въздушни системи (БВС) показва, че
те са подходящи там, където условията на
експлоатация са екстремни и съществува
неприемлив риск при действие на пилотирана
авиация. С БЛА може да се разрешават задачи за
картографирането като: по-точна привръзка на
космически и наземни карти; получаване на
детайлни изображения на земни участъци [5].
Надеждността и ресурсът на бордното оборудване
трябва да е удовлетворителна за сравнително
краткото време на полет (в класа на БЛА до 300 kg,
то обикновено е до 24 часа). Затова при БЛА не е
актуална бордната резервация на електрозахранващата система, но се изисква голямо
отношение на изходната мощност към теглото и
висок КПД. В класа на импулсните електрозахранващи източници (ИЕИ) за БЛА до 300 kg се
работи обикновено с изходна мощност части от

2. Класификация на БЛА и ПЕИ
Първата класификация на БЛА в рамките на
това изложение е според приложението:
гражданско и военно. Втората класификация е
според теглото на БЛА, което е определящо за
общата мощност на ПЕС (табл. 1) и [2].
Съвременните БЛА условно се разделят на
няколко класа в зависимост от [1]:
– Стартовата маса: микро - (≤ 5 kg), мини (≤ 200 kg), миди - (≤ 1000 kg), макси (> 1000 kg) и
супермакси - десетки тонове;
– Продължителността на полет: до от 1 h, от
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3 h, от 6 h, от 12 h, от 24 h и т.н;
– Височината на полет: практически таван
до 1, 3, 9-12 кm и над 20 кm.
Eлектромеханичните системи за обезпечаване
на полета е добре да използват безчеткови
двигатели с висок механичен момент на въртене
[7]. Може да се използва система, основана на
трифазен синхронен двигател с постоянен магнит,
захранван от променливо-честотен инвертор,
включващ и два външни контура - позиционен и
скоростен [3]. Основната задача на ПЕС за БЛА е
да преобразува неелектрическата енергия в
електрическа (механичната енергия на двигателя с
течно
гориво,
химическата
енергия
на
акумулатора, а при някои нови БЛА - енергията на
слънчевата светлина). При БЛА до 300 kg
основният
енергиен
източник
заедно
с
акумулаторните батерии, първичните импулсни
преобразуватели, силовата автоматика, тоководещите кабели и конектори образува ПЕС, която
обикновено е с постоянно напрежение в диапазона
от + 6 V до + 36 V, съобразно използвания
акумулатор. Видовете ИЕИ според конструктивния признак имат (фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3):
– галванична връзка между вход и изход;
– трансформаторна връзка между вход и изход.
В това изложение обект на изследване са БЛА
за самолети с маса между 30 kg и 300 kg,
продължителност на полета до 24 часа (табл. 1).
Всеки допълнителен киловат мощност от
двигателя позволява увеличаване на стартовата
маса с 2.4 - 5.4 kg на БЛА [2]. Параметрите на
изследвания БЛА са: стартова маса около 70 kg;
планер и двигател до 18-19 kg; гориво около 25
литра; система за електрозахранване около 2.5 kg,
полезен товар 15 kg; комплект оборудване към
системата за управление около 18 kg. Двигателят
на „БЛА-60“ е двутактен, бензинов, с електронно
запалване, с обем 106 cm³, мощност 11 hp (8 kW),
ресурс 3000 h. Разходът на гориво е около 2 l/h. За
излитане и кацане се използва диференциален
режим на GPS (DGPS). Работната температура на
БА е: - 20 С / + 50 С. „БЛА-60“ тежи 60-70 кг,
според количеството гориво. При добри
метеорологични условия, полетът е до 23 часа, но
при вятър или силен дъжд, той е до 18 часа [6].

на ЕМС. Във втория вариант на ПЕИ-ГА
проходните кондензатори са разположени вътре в
кутия на фирма „Hammond“. Кутията е с размери
153х82 mm и има намалена височина до 41 mm.
Размерите на втори вариант на платката са 146х76
mm с габаритна височина 27 mm. За добро
охлаждане ПЕИ-ГА е разположен във въздушния
поток на витлото на БЛА. При първия вариант е
постигнато високо съотношение на обема към
средна изходна мощност равно на 1,445 cm³/W
(или колко cm³ са необходими за 1 W). Този
показател при космически ИЕИ е 52,37 cm³/W, а
при зарядно устройство за лаптоп той е 2,39
cm³/W. Трите фази (L1,L2 и L3) на генератора, се
подават към 6 диода от токоизправителя (ТИ).
Двупътно изправеното напрежение се филтрира
допъл-нително от кондензаторната батерия (КБ1).
Обратният преобразовател (ОП) се захранва от
диода D3, който както и D4 предпазва при обратно
включване на акумулатора. ОП чрез трансформатора (Тр) и еднопътният изправител (ЕИ)
захранва схемата за управление (СУ). Схемата за
обратна връзка и стабилизация на напрежението
(СОВСН1) стабилизира напрежението +12 Vb.
Силовата част на основния преобразувател (buck) е
изградена от: два ключови транзистора (КТ1и
КТ2), работещи паралелно; два дросела (Dr1и Dr1)
свързани последователно; диодите (D1 и D2);
резисторът R1 за токова защита и КБ2. Изходният
ток се следи от R2 и СОВСН2 с цел ограничаване в
режим на претоварване. Сигналът Isense се подава
към телеметрията. Съответно трите светодиода
(Led1, Led2 и Led3) служат за индикация на:
режим стабилизация на напрежение (СОВСН3);
режим токово ограничение и големина на
изходния ток. Сигналите Ustab и Istab са
развързани галванично чрез оптроните (ОР1 и
ОР2).
Последователният
стабилизатор
на
напрежение (ПСН) захранва СОВСН2 и СОВСН3.

Фиг.1 Понижаващ (buck) ИЕИ

3. Електрозахранване за нуждите на БЛА - 60 kg
На фиг. 5 е дадена функционалната схема на
преобразувател генератор- акумулатор (ПЕИ-ГА)
на „БЛА-60”. На фиг. 4 е показан ПЕИ-ГА (първи
вариант) за „БЛА-60”. Размерите на дуралуминиевата кутия са: 143х65 mm и височина 37
mm. Габаритната височина от страна елементи е 27
mm. Извън кутията има блок с конектори и
проходни кондензатори, добавени за подобряване

Фиг. 2 Обратноходов ИЕИ
60

първи и втори вариант са използвани при полети
на няколко „БЛА-60“ в България и чужбина.
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Фиг.5 Еднотактен прав ВЕИ-ГА
Приложение на ПЕИ-ГА за БЛА-60:
а) наземни резултати:
ПЕИ-ГА (ЛК-1, ЛК-2, ЛК-3, ЛК-4, ЛК-5 и ЛК-6)
успешно преминават наземни изпитвания.
б) резултати от въздушни полети: ПЕИ-ГА

Табл. 1 Сравнение на БЛА с тегло 1,7 - 436 kg
Размах на
крилата;
име на
БЛА
[m]
1,5m;
RQ-11
Брат
0,51;
Мини

Дължина

Тегло

Полезен
товар

Далечина

Време
на
полет

Скорост;
температура

Височина

[m]
0,96

[kg]
1,7

[kg]

[km]
10

[h]
1

[km/h]
95;

[m]
5000

1,40

3
3,75

0,3
0,60

50

0,5
1

72;
75;

3000
50-500
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Двигател

Навигация
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PRIMARY POWER SOURCES FOR UNMANED AIRIAL VEHICLE
Pavlin GRAMATIKOV

Boycho BOYCHEV

Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of
Sciences, Sofia, Bulgaria.България,
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Abstract:
This work is exposed original experimental development of primary power supply (PWS) for unmanned aerial vehicle (UAV)
weighing up to 60 kg. Developed schemes and constructive solution has been tested and verified in field conditions and
operation of UAVs. The problem with the cooling of the PEI-GA was resolved on the proposal of the author without weight
loss cooling system, the transducer is placed in the air stream of the propeller. Copyright is solving the problem of stabilization
of charging output current over a range of voltage variation of 4 cell lithium-polymer battery (from 10,8 V to 17,4 V), when the
input AC voltage is unstable varies from 15 Vac to 100 Vac (ie change of engine speed from idle to full afterburning thrust from
1200 to 7500 r•min−1). After charging the battery PEI-GA automatically move from stabilization to current stabilization mode
voltage, as these processes are displayed for the purpose of pre-preparation of UAVs.
Keywords: switching power supply design; distributed power; electrical power; primary power supplies; power supply
efficiency; power system control.
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GSM COMMUNICATIONS JAMMING - AN INTELLIGENT METHOD
VESELIN RADKOV
Department of Aeronautics, Techmical University, Sofia, Bulgaria
vradkov@aero.tu-sofia.bg

Abstract:
The GSM communications jamming is used in many cases in the reason of national security measures and for
government and political leader’s personal security and for prevention of terrorist attacks by distance managed bombs.
As usual the special radio-transmitters (Radio-Jammers) are used and these ones as general used brutal RF power force
jamming by covering the all GSM spectrum by jamming signal (barrage jamming). This one method requires hightransmitted power on wide RF diapason and in this reason the protected area is less than 100m in general. A new
jamming method is offered, based on changes of thin GSM signal structure in this paper. This one method allows more
energy effective Jammers to build and wider areas to be covered.
Keywords: jammer, intelligent, method, jamming, GSM, BCCH.

I. Introduction
Improvised explosive devices (IED) have been
used as long as explosive weapons have existed.
The principle of using explosives in a manner other
than they were originally developed for has been
used for sabotage, terrorism, insurgency and ad hoc
military uses is both well established and simple to
understand. The Radio Controlled IED (RCIED) are
using an RF module to initiate a device. RCIEDs
have advantage of flexibility; there is no physical
link between commander (terrorist people) and
device. In the reason GSM networks are worldwide
presented, in many cases as a RF controlled devise
is used a simple mobile telephone.
I. Radio jamming
Communication jamming devices were first
developed and used by military. Jamming is
performed by transmitting a signal to the receiver at
the same frequency band or sub-band as the
communications transmitter transmits. Jamming is
successful when the jamming signal denies the
usability of the IED (receiver).
The transmitter used to trigger the RCIED must
also be within range of the receiver. This will depend
on a number of factors, as explained below. The key
radio-parameters are:
- Frequency of operation;
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-

Transmitted power;
Transmit and receive antenna heights;
Antenna gain/loss;
Noice floor at the receiver;
Sensitivity of receiver device.
Because of the topology of the scenario, it is
likely that the transmitter and device receiver will be
within a few hundred meters of each other. The
exception to this can be where existing networks are
used, such as GSM mobile phone systems. In this
case, the BTS used to relay the trigger command may
be many kilometers away.
It is possible to identify the critical factors that
will affect performance of the RCIED’s
communication link
- Terrain effects will not normally vary
significantly within the operational range,
although of course there are exceptions to this;
- Atmospheric variations will in general be
negligible;
- Local clutter such as buildings or dense
vegetation may be dominant attenuation factor;
- Ground conductivity may be an important factor
within this regime, since the antennas will
typically be so low above local ground (as
general the RCIED’s antenna will be on the
ground or even under-ground);
- Local fading will be an important factor within
the nominal coverage range.

In terms of radio prediction and simulation it is
usually not possible to determine where precisely an
attack may occur and therefore from a device
suppression (i. e. jamming) point of view, a sitegeneral model approach is necessary. US forces
adopted a simple model with a correction for ground
conductivity [1]. This is used to represent both target
and jammer links. This one model assumes that the
jammer is for VHF communications links only, that
the effective Jammer to Signal Ratio (JSR) is
approximately 8:1 (linear terms) and that the links
have no or minimal intervening terrain [1].
The model provides two formulae, the first one to
determine the necessary jamming power:

H 
Pj  Pt K  t 
H 
 j

z

n

D 
. j  .
 Dt 

-

(1)

And the second, which determines the
maximum effective range of a jammer:

D j  Dtn .

Fig.1 US jamming model for different ground conditions.
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where:
Pj – minimum jamming power required;
Pt – effective power output by the enemy transmitter;
Hj - elevation of jammer above sea level;
Ht – elevation of enemy transmitter above sea level;
Dj – jammer-to receiver link distance, km;
Dt – enemy transmitter-to-receiver link distance, km.
K – jammer tuning accuracy:
=2 – for FM receivers in VHF range;
n – terrain and ground conductivity factor:
=5 – very rough terrain; poor conductivity.
=4 – moderately rough terrain; fair to good
conductivity;
=3 – rolling hills; good conductivity;
=2 – level terrain; good conductivity.
The performance of the power prediction model
is illustrated in Figure 1 for different categories of
ground conductivity [1]. The figure shows the power
required to jam a transmission link (enemy) of given
distances. The (enemy) communication link distance
is shown on the bottom axis. The jamming link
distance is a constant 10 km.
Notice that (1) and (2) are independent of
frequency and also of minimum receive sensitivity of
the enemy receiver. Also notice that for short ranges,
the jamming power is very high and probably
unreliasable. This is not unreasonable because if the
enemy communication devices are closer together,
the link is far more difficult to jam.
It must be noted that there are several caveats to
the use of this model [1]:
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Firstly, it assumes no significant obstructions
between transmitter and receiver;
- Clutter is not accounted for this model;
- The value produced is a nominal figure to which
fading characteristics must be applied;
- The model is fairly coarse.
The model is coarse because of describing and
analyzing a unique set of circumstances using actual
terrain and clutter values will result in a site-specific
model that can’t be generalized to different
scenarios.
If the jammer does not have the output power to
jam a wide band continuously, it can increase its
instantaneous jamming level by pulsed jamming. In
pulsed jamming, the jammer sweeps the wide band
jamming each narrow sub-band for a short period of
time. Usually a successful attack requires that the
jammer’s power is roughly equal to signal’s power
at the receiver’s place.
Classic jamming transmission is simply bandlimited noise (barrage jamming, denial jamming,
etc.). The objective is to inject an interference signal
into the communications frequency so that the actual
signal is completely submerged by interference.
In general the GSM jammer is a device that
transmit signal on the same frequency at which the
GSM system operates, the jamming success when
the mobile phones in the area where the jammer is
located are disabled.
The non-intelligent jammer is used to form a
restricted (protected) area (illustrated in Figure 2)
[2], and it is designed to block all mobile phones
operate in a certain frequency bands.

Fig.2 Protected area formed by GSM jammer.

As usual, the non-intelligent system jams the
whole downlink frequency band (barrage

jamming) even though the mobile phone uses only
a small portion of the band.
Following (2), it is easy to note the distance
has a strong inﬂuence on the signal loss. If the Dj
is doubled, the jammer has to quadruple its output
in order for the jamming to have the same effect.
So, the non-intelligent barrage signal jammers
have high energy consumption and low
effectiveness, and capable to form as usual
about 400 - 600m2 protected area.
II. Intelligent GSM jamming
II.1. GSM Air Interface.
If an active connection exist between the MS
and BTS the mobile terminal is said to be in
dedicated mode. If the MS is switched on but
remains passive to the network the terminal is said
to be in idle mode.
In the GSM network, the Base Transceiver
Station (BTS) is the actual RF transceiver using Um
air interface. In Um interface the physical channels
consist of all the available time-slots (TS) of a BTS,
i. e. each TS forms one physical channel. The total
number of TS is 8 (from #0 to #7).
On the other hand the GSM channels consist a
set of logical channels which each perform a special
task. There are twelve different types of logical
channels in GSM (Table 1), separated into 3
groups:

Fig. 3. A burst sequence at the Beacon frequency TS#0.

Most channels transmit their data on a normal burst.
In TS#0 at first a Frequency correction burst is
emitted, followed by Synchronization bursts. The
following 4 bursts set up a message from the
BCCH. The next 4 bursts set up a message from the
paging channel, and so on.

Table 1
Channel name
BCH

Logical Channel name
FCCH (Frequency Correction

Direction
BTS→MS

(Broadcast Control Channel)
Channels)

SCH (Synchronization Channel) BTS→MS
BCCH (Broadcast Control

II.2. Air interface Logical channels

BTS→MS

CCCH

Channel)
PCH (Paging Control Channel) BTS→MS

(Common Control

RACH (Random Access

Channels)

Channel)

II.2.1. Frequency Correction Channel
The FCCH is only required for the operation of
the radio subsystem and its only task is to carry
information for frequency correction of the MS. It
has no supplementary information about the BTS or
the network. The FCCH hence provides only
information about the existence of a cell using the
concerned frequency which enables the MS to
measure the signal strength. The so called
Frequency Burst is directly mapped on the TS#0,
there is no coding or the like, since there is no bitinformation to be broadcasted.

BTS←MS

AGCH (Access Grant Channel) BTS→MS
CBCH (Cell Broadcast Channel) BTS→MS
Dedicated Control

SDCCH (Stand-Alone Dedicated BTS↔MS

Channels

Control Channel)
SACCH (Slow Associated

BTS↔MS

Control Channel)
FACCH (Fast Association

BTS↔MS

II.2.2. Synchronization Channel
The SCH aims to help the mobile to
synchronize to a BTS. It provides a long training
sequence for synchronization and the Frame
Synchronization Element.
The Synchronization Information Element
consists hence of 25 Bits. These Bits are correction

Control Channel)

TCH

TCH (Traffic channel for

(Traffic Channels)

voice/data)

In the GSM technology standard each TS exists
either 51 times in a multi-frame 51 or 26 times in a
multi-frame 26.
There are lots of different ways of mapping
logical channels on a physical one. The physical
TS#0 is reserved for the common channels and
therefore this one is the most important.
The traffic channels are used for voice and data
load transportation so these ones are never mapped
on TS#0 of the beacon (BCCH) frequency.
The following logical channels are used in idle
mode:
FCCH - in search of a new beacon frequency;
SCH - in search of a new beacon frequency;
BCCH - while monitoring the system (GSM
network) information;
PCH - while monitoring whether there is call;
AGCH - waiting for the immediate assignment of a
channel;
RACH - sending a channel request to the GSM
network.
Asses to these channels is possible following
the burst sequence shown in Figure 3.

BTS↔MS
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coded and resulting in a 77 bit message which is
split up into two 39-bit sections emitted in a
synchronization burst.

the BCCH. This means there is one System
Information Message transmitted every 235,38ms.
II.2.4. Paging Channel
If a mobile is called, this call will be announced
to the network by sending a paging message
(Paging Request) on paging channel of the CCCH.
The mobile will subsequently send a Channel
Request on the RACH indicating in the
establishment cause field of this message that it has
received a paging message. This causes the network
to allocate a dedicated channel for this MS, which
will then send a paging response on the DCCH to
the network. After the usual authentication process
any data transmitted on this channel will be
ciphered. In a sequence step the actual call
establishment will be initiated by the network.

II.2.3. Broadcast Control Channel
When a mobile terminal is switched on, it
changes from status “MS - power off” to the initial
status “MS- power on” (idle), MS starts a "cell
selection procedure", as usual this is a BCCH.
There is a beacon frequency on this channel, i. e. a
distinguishing frequency in a cell.
In idle mode the mobile listens to the BCCH,
which is intended to broadcast regularly all
necessary information to the MS which it needs to
register in the system. The network will provide the
following information:
identification of the network, location area
and cell;
information for candidate cell measurement;
description of the control channel structure;
utilization of the RACH;
different supported options;
length of the message part belonging to
phase1 protocol;
BCCH scheduling (optional).
This data will be delivered in System
Information Messages.
Every System Information Message is wrapped
into a 23-byte-word. After these 23 bytes are
(correction) coded and interleaved. The word, now
extended to 456 bits plus 4*2 flag bits, is sent on
the four bursts of every multi-frame reserved for

II.2.5. Random Access Channel
RACH message has 4 octets length as this is
shown in Figure 4 and this one message contains
information about access permission to the network.
The RACH Control Parameters located consist
the cell barring access indicator (bit 2 in octet 2). If
this one bit is 0, the cell is not blocked, if bit state is
1, the cell is blocked for access and in this case MS
will be informed the cell is not in service nor for
incoming nor for originated call. In other words, the
all MS served by this channel (i. e. by this BTS)
will be out of functionality, nevertheless they are
turned on.

Fig. 4. RACH control parameters
Parameter’s meaning:
Max Retrains:
maximum number of access attempts;
Tx-integer:
number of time slots to spread access attempts;
Cell Barr Access: barring options indicator
RE:
call re-establishment
EC:
emergency call
AC Cn:
access control classes (from 0, 1, 2, 3 ……. to 15)

III. Method for intelligent GSM jamming
Following the Logical channels structure used in
GSM networks, an intelligent GSM jamming is
possible to be implemented by changing the system

information messages sent on the RACH.
The idea is to change the RACH message and
especially CELL-BARR-ACCESS bit from 0 to 1.
The BCCH has to be emitted in the modified version
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constantly and with a significantly bigger signal
strength than the BCCH version emitted by the BTS.
In general this is not serious problem in the reason
the distance between the jammer and RCIED will be
many times shorted than the distance between BTS
and RCIED.
The realization of this method will include
following jammer’s functions:
- receiving of the BCCH of BTS with the biggest
signal strength;
- extraction and decoding of the received BCCH;
- the ability to extract and to modify all RACH
messages;
- the ability to re-emit the modified and re-coded
RACH.
In this method the GSM jammer acts as a "retranslator" between the BTS and all MS located in
the protected zone. This means it either acts as the
BTS with the biggest signal strength in the protected
zone, taking over its "personality" i. e. making the
MS “believe” it is the real BTS itself.
The jammer must to have two separate antennas:
one for signal reception and one for the emission of
the modified signal. This is for two reasons. Firstly,
the cell phone jammer has to listen to the downlink
signal from BTS and to re-emit this one signal after
signal processing (i. e. modified signal) at the same
time. Secondly, the emitting antenna has to be
separated from the receiving one since it otherwise
would perturb its receiving signals.
The functionality of the method:
1.It firstly scans the frequency spectrum, looking for
the strongest BTS and then synchronizes to this BTS.
In the reason the jammer and RCIED will be close
each other, the strongest BCCH emission to the
jammer will also be the strongest one to any MS in
the protected zone.
2.Once synchronized to the BTS the jammer will
take one 51-multitrame, extract the BCCH and
change the System Information Messages (i. e.
RACH control parameters) to the desired “jamming”
values. There is one System Information Message
emitted every 0,235s (every multi-frame).
3.Change of the original RACH message by the fake

message. The BCCH messages that do not contain
the RACH will be simply forwarded.
4.Finally, both false/original BCCH will be emitted
on air by Transmitter working on separate antenna.
The aim is to omit a stronger signal than the served
GSM cell (BTS).
Conclusions
1.The method for GSM communications jamming
presented above is independent from any special
device or network feature and will hence work on
any GSM cell phone in any GSM network.
2.The presented method is very useful to build an
intelligent jammer device. In fact this one device will
be not a typical jammer, but nevertheless the final
result will be GSM services stoppage.
3. It is not necessary high output jamming power in
the reason of:
- the intelligent jammer will be very close to the
RCIED than served BTS;
- the intelligent jammer will emits power on
BCCH frequency only, not on wide GSM diapazon.
4.The disadvantages of this method are:
- the BCCH/RACH has to be modified and reemitted all the time. This disadvantage hence has to
be compensated by a good operation status control
strategy.
- if there protected area is covered by a few GSM
operators, it is must to have jammer for each operator
coverage.
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МЕТОД ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО СМУЩАВАНЕ НА GSM КОМУНИКАЦИИ
ВЕСЕЛИН РАДКОВ
Факултет по транспорта,Технически университет, София
vradkov@aero.tu-sofia.bg

Резюме:
В редица случаи в интерес на националната сигурност, както и за охрана на държавни и политически
лидери с цел предотвратяване на атентати с експлозиви с дистанционно задействане се прилага подавяне на
GSM комуникациите от силите за сигурност. Обикновено се изполват радиосмутители (Jammers) при което
защитаваната зона рядко е надхвърля 100м. В доклада е предложен метод, чрез който се въздейства върху
фината структура на GSM сигнала, което позволява създаване на енергетически ефективни смутители,
защитаващи по-големи пространствени зони.
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Abstract:
Аn addition and explanation to Kutta - Joukovski theorem is presented, its generalzation and application about a
real 3-dimensional fluid over finite wing.

Keywords: Robins - Magnus effect, lift, drag, Kutta - Joukovski theorem

1.

Увод

2. Ефект на Робинс - Магнус [1, 2]

Използвани са 2 теореми от механиката:
1. Импулсът на механична система p е
равен на импулса на масовия център на
системата p : p  pc  mv c .

При обтичане на въртящ се цилиндър с
напречен поток възниква подемна сила, фиг. 1.
При въртене на цилиндъра с ъглова скорост  и
пренебрегване на загубите на енергия за реален 3мерен флуид с малък вискозитет v  u  v ,

c

2. Реактивната сила R се определя от
реакцията
(противодействието)
на
 u , където m е
импулсния поток R  m
масовият поток и u е промяната на
скоростта му.

изменението на скоростта на въздушния поток е
u   r , а ефективният ъгъл на отклонението му:

  2 arcsin(u / 2 v)  2 arcsin( r / 2 v)
 u/v  r/v
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(1)

Въртящ се
цилиндър

Фиг. 2 [3, 4]

 е
Масовият поток (взаимодействащ с крилото) m
пропорционален на произведението от обтекаемата
площ на крилото Sw , скоростта на потока v и
масовата плътност на въздуха

 , m   v S w

( v  v   vC , от теорема 1). Ако S w се изрази
чрез площта на крилото в план S , се получава
m   v S w  C v S , където C е коефициент на
пропорционалност. Лесно се изчислява, чрез
сравнение с ефекта на Робинс-Магнус, че C   ,
по-подробно вижте т. 4. От теорема 2 за пълната
аеродинамична сила R се получава:

Фиг. 1 [4]


Масовият поток (взаимодействащ с цилиндъра) m
е пропорционален на произведението от
обтекаемата площ SC , скоростта на потока v и

R   m u.

масовата плътност на въздуха  ( v  v   vC , от
теорема 1). Пълната аеродинамична сила,
действаща на цилиндъра е:
R  m u , m   v SC   v 2r.l ,

u  .r

R | m u | 2r  v .l  2S  v r / 2, S  2rl.
2

При полет с постоянна скорост и пренебрегване на
загубите на енергия за реален флуид с малък
вискозитет - v  u  v , а u  2 v sin   2  .
Следва

(2)

R   v S 2 v sin   2   4 sin   2  .S

Тук SC е околната повърхност на цилиндъра, S площта му в план, а l - дължината му. Получените
резултати се потвърждават от експеримента и
константата на пропорционалност е точно равна на
1, т.е. m   v SC   v 2r.l . Това е аналог на
условието на Кутта-Жуковски и съгласува
теорията с експеримента, т.к. въздушният поток е
ограничен само вътрешно чрез площта на
обтичаното тяло (цилиндъра).

 v2
.
2

Векторът u се представя с перпендикулярна
успоредна на v компоненти:

и

u  v sin 

u  v  v cos   v(1  cos  )  2 v sin 2

 v 2
  .
2 2

Лесно се получава:

R  2 sin  2  . v 2 S ,

CR  4 sin( / 2)

    v 2 S   sin  , CL  2 sin 
L  mu

3. Крило в реален 3-мерен флуид

    2  v 2 S / 2,
D  mu

При дозвукови скорости въздушният поток
взаимодейства с цялата повърхност на летателния
апарат и се отклонява на ъгъл  , равен на
ефективния ъгъл на атака на крилото при голяма
разпереност , l  c .

(3)

CD   2

4.
Обобщена теорема на Кутта-Жуковски за
реален 3-мерен флуид
При
пренебрегване
на
профилното
съпротивление, обтичането на крилото може да се
замени с еквивалентно обтичане на въртящ се
цилиндър – фиг.3.
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v ' | v  u | (1  ).v
u  v'sin   (1  ).v sin 
u  v  v'cos   v[1  (1  ) cos ]
 v[1  (1  )(1   2 / 2)]

2r = c

  v  v(1  ) 2 / 2
   2(1  ) sin .S
L  mu

Фиг. 3 [4, 5]

v
  u / r  2 sin  / 2
r

R |  mu | 2S  v r / 2

v
2

   [2  (1  ) 2 ]S
D  mu

 v2
2

C pr  2
(4)
С Cpr е означено профилното съпротивление, а с

 4 sin( / 2).S  v / 2
2

 модула от относителното изменение на
скоростта по големина :  |  v | / v | v ' v | / v .

От сравнението на константата С за крило с голямо
удължение се получава C   .

CL  2 (1   ) sin 

(8')

CD  C pr   (1   ) 2

От установеното взаимно еднозначно
съответствие между обтичането на крило и въртящ
се цилиндър за циркулацията на скоростта се
получава:
  2r r  2 ru  4 r vsin  / 2

(8)
2

Зависимостите на CL и CD от ефективния ъгъл
на атака се потвърждават от експеримента, като те
зависят и от удължението на крилото AR  l 2 S ,
фиг. 5.

(5)

валидно и за двете обтичани тела.

R   vl

От (3) и (5) следва:

CD

CL

(6)

Този резултат е обобщение на теоремата на
Кутта - Жуковски [6, 7, 8] за обтичане на крило от
реален 3-мерен флуид с малък вискозитет.
Подемната сила е
L  R cos( / 2)   v 4 rvsin( / 2) cos( / 2).l
 2 2rl

v2
2

sin   2 S

v2
2

sin  , 2r  c

(7)

, където c е хордата на крилото. Теоремата не
отчита загубите на енергия и профилното
съпротивление. При отчитане на загубите на
енергия, v ' | v  u |  v (фиг. 4), а ъгълът между R
и L расте ′ > /2):


Фиг. 5 [9].
5. Вихри и преизчисление за крило с крайна
разпереност в реален 3-мерен флуид.
Около обтичаните тела в реален 3-мерен флуид
възникват вихрови движения, като вискозитетът е
от съществено значение за появата им. При
обтичането на крило с крайна разпереност в двата

Фиг. 4 [4]

70

му края възникват 2 отделящи се надлъжни вихара,
които зануляват едновременно в края на крилото
циркулацията и пълната аеродинамична сила (от
обобщената теоремата на Кутта - Жуковски).

форма на крилото в план, безразмерните
коефициенти  и  са равни на нула [15] .

Фиг. 9 [15]

R  R / (1  2(1  ) / AR)

Фиг. 6 [10]

    / (1  2(1  ) / AR)

Обтичането в реален 3-мерен флуид като начално
приближение може да се представи с елептично
разпределение на  и R по крилото.

CR  CR / (1  2(1  ) / AR)
CL  CL / (1  2(1  ) / AR), 0, 05    0, 25
Намалението на ефективния ъгъл на отклонение с
 може да се компенсира с увеличаване на
ъгъла на атака с  , което води до увеличаване на
челното съпротивление.

CD  CD  CL2 (1  ) / AR
Фиг. 7 [11]

Фиг. 9 ( Ap  S ) [16]

Фиг. 8 [12]

Надлъжните вихри в края на крилото водят до
пренос на въздух и намаляване на ефективния ъгъл
на отклонение на въздушния поток с  , с което
намаляват
пълната аеродинамична сила,
подемната сила и циркулацията.

6. Заключение
При обтичане на крило с крайна разпереност главен
фактор в преизчисляването е намаляването
на
ефективния ъгъл на отклонение на въздушния поток,
предизвикано от двата надлъжни вихара в края на
крилото. За изчисляването на  е неизбежно

   u/ v
  CR (1   ) /  AR, 0    0,16
За изчисляването на  се ползва точно същия

ползването на теоремата Кута-Жуковски, т.к. има
пряка връзка между циркулацията и интензитета
на двата надлъжни вихъра. Направено е важно
уточнение относно u , съобразено с реалното
отклонение на въздушния поток и пълната
аеродинамична сила, u е приблизително
успореден на u , фиг. 2. Това е една малка разлика
с великолепния класически линеен вихров модел
на Прантъл, втора разлика - тук се ползва
обобщената теорема на Кутта-Жуковски в реален
3-мерен флуид.

класически линеен вихров модел на Прантъл [13,
14] с безкраен набор от П-образни вихри, фиг. 9, с
допълнителното ползване на обобщената теорема
на Кутта-Жуковски в реален 3-мерен флуид и
важно уточнение относно u , съобразено с
реалното отклонение на въздушния поток, u е
приблизително успореден на u , фиг. 2.
Направените изчисления са за произволна форма
на крилото в план с тънак профил. За елептична
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Граници на приложимост. При хиперзвукови
и свръхзвукови скорости физическата картина е
напълно
променена.
Летателният
апарат
изпреварва предизвиканите във въздуха смущения,
няма обтичне и вихри, като при дозвуковите
скорости. Тук ползването на теоремата на КуттаЖуковски не се прилага. Но изчисленията могат
успешно да бъдат направени по предложената в
началото схема. Въздушният поток след
взаимодействие с летателния апарат се отклонява
 (взаимодействащ
на ъгъл  . Масовият поток m
напречно с летателния апарат)
е равен на
произведението от напречната площ S  , скоростта
на потока v и масовата плътност на въздуха
 ( v  vC  v , от теорема 1),

Литература:

m   v S    v S  sin  .

Фиг. 10 [17]

Векторът u е перпендикулярен на долната
(плоска) повърхност. От теорема 2 за пълната
аеродинамична сила се получава:
R   m u, u  v  sin  .
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Резюме:
Представен е алгоритъм за неавтоматизирано откриване на конфликти във въздушното движение.
Abstract:
A manually handled air traffic conflict detection algorithm is presented.
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d = λ.x02 ,



Откриването на конфликти е най-важната
задача на управлението на въздушното движение
(УВД). Тя осигурява безопасността на полетите.
Едни от най-ценните инструменти на
съвременните автоматизирани системи за УВД
са средствата за автоматично откриване на
конфликти във въздушното движение (ВД).
Освен чрез тях ръководителите на полетите (РП)
трябва да умеят да откриват конфликти и без
автоматизация. Един алгоритъм за това е
представен в настоящата работа. Цялата задача
за откриване на конфликти във ВД със
съответните термини и означения е представена
и решена в [1].
2. Опростяване на формулите
Задачата за откриване на конфликти между
две
въздухоплавателни
средства
(ВС)
предполага, че са известни пътните скорости V1 и
V2 на ВС и началните разстояния x10 и x20 до
пресечната точка на траекториите им. Лесно се
изчисляват:

1 

(2)

sin 
V
 const (3), m  2  const (4),
V1
m 2  2m cos  1
m  cos 
τ* = k.∆τ, k = m.c, c  2
. (5)
m  2m cos   1
За прилагане без изчислителна техника тези
формули могат да се опростят.
Крейсерските скорости на транспортните ВС
на едно и също полетно ниво са в ограничен
диапазон. Да приемем, че V2 е по-голяма или помалка с до 30 %**, от V1 , т.е.
0,7V1 ≤ V2 ≤ 1,3V1 и 0,7 ≤ m ≤ 1,3 .
(6)
От (6) може да се приеме в първо приближение,
че m ≈ 1 и след заместване (5) се получава:
с ≈ 0,5 k ≈ 0,5m и τ* = k.∆τ . (7)
По-подробното изследването на зависимостта
(5) на с от α показва, че за ъгли на пресичане на
траекториите по-големи от около 600 (α > 600),
при каквото и да е m в границите (6), величината
с е почти постоянна:
0,4 ≤ с ≤ 0,6 → с ≈ 0,5 .
(8)
Това означава, че за α > 600 формулата k ≈ 0,5m е
достатъчно точна. За α ≤ 600 величината с добива
стойности в по-широки граници от (8).
Може да се направи следното обобщение:
2.1. Прогнозното време до МРС се изчислява
по формулата τ* = k.∆τ:
_________
**Всички означени с две звездички стойности
подлежат на уточнение от експерти.

1. Увод

x
x10
,  2  20 , ∆τ = τ2 – τ1, x02 = V2. ∆τ (1)
V1
V2

В [1] са изведени формулите за изчисляване
на минималното разстояние на сближение (МРС)
d на ВС и прогнозното време до МРС τ*:
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2.1. а) Когато α > 600, константата k се смята
на ум като половината от m, т.е. k = 0,5m ;
2.1. б) При съпосочни полети с α ≤ 600 ,
константата k се изчислява по формулата k = mс.
В случаите 2.1.б) е удобно k да се взима от
таблица (Таблица 1), където с е изчислена
предварително за различни α и m и k = mс.

1 

2 

x20
.
V2

3. ВС, чието време е по-малко и ще
пристигне първо в т. О се нарича ВС1.
4. Пресмята се разликата ∆τ = τ2 – τ1 .
5.1. Ако ∆τ ≥ 1 min се минава на 7.
5.2. Ако ∆τ < 1 min се прогнозира конфликт
(поради 3.2.).
6. Ако ∆τ < 1 и τ1 < 1 min конфликтът е
близкосрочен (поради 3.3.).
7. Изчислява се x02 = V2.∆τ.

3. Близкосрочни конфликти
За да няма конфликт МРС d от (2) трябва да е
по-голямо от безопасния минимум за
хоризонтална сепарация s, т.е.

s
d = λ.x02 > s , откъдето x02 = V2.∆τ >


x10
V1

8. Изчислява се m 

(9)

V2
.
V1

9. От Таблица 1 по α и m се взима (взимат):
- λ и се пресмята k = 0,5m (случай 3.1.а)
или
- λ и k (случай 3.2.1.б)
10. Изчислява се прогнозното време до

Ако s = 5 NM ≈ 9 km и приемем като най-лош,
но правдоподобен случай [2] λ ≈ 0,9**, V2 ≈
700**km/h, след заместване в (4) може да се
определи, че за да няма конфликт е необходимо:
∆τ > 0,86 min ≈ 1 min.
(10)
3.1. Ако ∆τ < 1 min се прогнозира конфликт.
Потенциалните конфликти могат да се
разделят на:
- близкосрочни, с времев хоризонт до 2 min;
- средносрочни, с времев хоризонт над 2 min.
Близкосрочните конфликти изискват спешно
решение.
От Таблица 1 може да се види, че рядко k > 1.
Когато k < 1 и ∆τ < 1 min, то τ* = k.∆τ е също под
1 min. Ако в тези случаи и τ1 < 1 min, то пълното
прогнозно време до МРС τd = τ1 + τ* е под 2 min и
е необходимо спешно решение. Накратко:
3.2. Ако ∆τ ≤ 1 min и τ1 < 1 min конфликтът е
близкосрочен и е необходимо спешно решение.

МРС τ* = k.∆τ.
11.1. Ако k ≥ 0 се минава на 13 (поради 3.1.
и 3.2. от [1]).
11.2. Ако k < 0 се проверява:
12.1. Ако k < 0 и τ1 ≤ |τ*|, конфликт няма,
край на алгоритъма (случай 3.3.а от [1]).
12.2. Ако k < 0 и τ1 > |τ*| ВНИМАНИЕ:
минималното отстояние е след началната
позиция, но преди позицията за изчисление
(случай 3.3.б от [1]).
13. Изчислява се минималното разстояние
на сближение d = λ.x02 .
14.1. Ако d > s конфликт няма, край на
алгоритъма.
14.2. Ако d ≤ s се прогнозира конфликт.
15. Изчислява се пълното прогнозно време
τd = τ1 + τ*.
16.1. Ако τd < 2 min, конфликтът е
близкосрочен.
16.2. Ако τd ≥ 2 min, конфликтът е
средносрочен.

4. Алгоритъм за откриване на конфликти от РП
Целта е да се прогнозира без специални
автоматизирани средства ще има или няма да
има конфликт между две ВС като се използва
само радарната картина и една предварително
изготвена таблица (Таблица 1). Алгоритъмът е
описан по стъпки и е представен графично на
Фигура 2.
1 Определят се от обзорната информация:
- пътните скорости V1 и V2 на ВС;
- ъгълът α на пресичане на траекториите
(по-малкият ъгъл между векторите на
пътните им скорости);
- началните разстояния x10 и x20 от ВС

до точката О на пресичане на
траекториите.
2. Изчисляват се времената, за които ВС
достигат от началната позиция до т. О:
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α
m

150

300

450

600

750

900

1050

λ\k
0,7

0,95

1

0,97

-1,35

-0,42

-0,01

0,18

0,84

0,99

0,99

0,94

-1,41

-0,21

0,14

0,29

0,97

1

0,96

0,91

-0,83

0,13

0,32

0,4

0,99

0,97

0,92

0,87

0,89

0,9

0,87

0,82

1,74

0,85

0,66

0,59

0,74

0,83

0,82

0,78

2,3

1,1

0,79

0,67

0,61

0,76

0,77

0,73

2,43

1,29

0,91

0,74

0,8

0,9

1,1

1,2

1,3

1350

1500

1750

λ

0,7

1

1200

0,91

0,82

0,71

0,58

0,45

0,3

0,15

0,87

0,78

0,67

0,55

0,42

0,29

0,14

0,83

0,74

0,64

0,53

0,4

0,27

0,14

0,79

0,71

0,61

0,5

0,38

0,26

0,13

0,75

0,67

0,58

0,48

0,36

0,25

0,12

0,72

0,64

0,55

0,45

0,35

0,24

0,12

0,68

0,61

0,53

0,43

0,33

0,22

0,11

Таблица 1. Таблица за определяне на числото λ (λ и k) по α и m

5. Заключение
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Алгоритъмът за откриване на конфликти между ВС без автоматизация се свежда до едно поглеждане в таблица и проста аритметика.
Действията могат да се извършат на ум, без помощни средства. Едно практическото апробиране на алгоритъма на тренажор за РП може да потвърди и подобри алгоритъма, както и да определи точността на приблизителното пресмятане.

[1] Петров П. Г., Геометричен метод за
откриване на конфликти във въздушното
движение, BulTrans-2014, Созопол, 2014.
[2] EUROCONTROL, Air Navigation System
Safety Assessment Methodology, 2004.
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1

Начало: α, V1, V2, x10, x20

2 τ1 = x10/V1 , τ2 = x20/V2
не
3

τ1 < τ 2

ВС1↔ВС2

да
4

Δτ = τ2 – τ1
да (конфликт)

5

Δτ<1min

не
τ1<1min

не

9

7

x02 = V2Δτ

8

m = V2/V1

α, m → λ, k
α, m → λ, k= 0,5m
10

да

Близкосроч.

конфликт

τ* = kΔτ

да
12
не

τ1>|τ*|

k<0
не

11

да
13

d = λ.x02

Няма
конфликт

d≤s
да
15

τd = τ1+ τ*

16

не
τd < 2min

14
конфликт

Средноср.
конфликт

Фигура 3. Алгоритъм за откриване на конфликт
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Резюме:
Анализиран е един геометричен метод за откриване на конфликти във въздушното движение.
Получените формули и зависимости могат да се приложат в алгоритми и компютърни програми за
автоматизация.
Abstract:
An analysis of a Geometrical Conflict Detection Method is presented. Obtained formula and dependencies may
be used in algorithms and automation software tools.
Ключови думи: въздушно движение, конфликт
Keywords: air traffic, conflict

бъдат в положение на минимално отстояние.
Времето τ* = t*– t0 се нарича прогнозно време до
МРС.
Търси се минималното разстояние на
сближение d между ВС и прогнозното време до
МРС τ*. Ако s е безопасния минимум за
хоризонтална сепарация, конфликт ще има когато
d ≤ s.
y
tн

1. Задача
Основна цел на обслужването на въздушното
движение (ОВД) е да не се допусне сблъсък на
въздухоплавателните средства (ВС). Затова те
трябва да бъдат раздалечени (сепарирани) на
разстояния, които са по-големи от приети норми
(безопасни минимуми). Нарушаването на тези
норми се нарича конфликт.
Положението в пространството на две
приближаващи се въздухоплавателните средства,
при което разстоянието между тях е минимално, се
нарича минимално отстояние. Разстоянието
между ВС при минимално отстояние се нарича
минимално разстояние на сближение (МРС, d).
Разглеждат се две ВС с означения ВС1 и ВС2,
които летят с постоянни пътни скорости V1 и V2 в
хоризонтална
равнина
по
праволинейни
траектории, пресичащи се в точка О под ъгъл α. В
началната позиция в момента tн , разстоянията от
местоположенията на ВС до т. О са съответно x10 и
x20. Разглежда се за удобство позиция за изчисление
в момента t0 (t0 > tн), когато ВС1 е в т.О, а ВС2 е на
разстояние x02 преди нея и се движи по абсцисната
ос на правоъгълна координатна система с начало в
т. О (фиг. 1.). В определен момент t* двете ВС ще

х10
t0 ВС2

tн
х20

α

t0
О

ВС1

х

х02

Фигура 1. Позиция за изчисление
2. Решение
Ако разглеждаме ВС1 и ВС2 като точки с
координати (х1, y1) и (х2, y2) в правоъгълната
координатна система хОу, то разстоянието между
тях е:
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l  ( x2  x1 )2  ( y2  y1 )2
В позицията за
координати на ВС са:

изчисление

приближават едно към друго.
Формулите (10), (11) показват, че τ* > 0,
когато с > 0, а тогава и k > 0. Следователно:
3.1. Когато k > 0, ВС се приближават едно
към друго.
Ако τ* = t* – t0 = 0 то t* = t0 , т.е. ако τ* = 0
моментът t* на минимално отстояние съвпада с
началния момент t0 на позицията за изчисление.
3.2. Когато k = 0, ВС са на минимално
разстояние едно от друго в позицията за
изчисление и след това се раздалечават.
Ако τ* = t* – t0 < 0, то t* < t0 , което означава,
че моментът t* на минимално отстояние е бил
преди t0.
Формулите (10), (11) показват, че τ* < 0,
когато с < 0, а тогава и k < 0. Следователно:
3.3. Когато k < 0, прогнозното време до МРС е
отрицателно и ВС са на минимално отстояние
преди началния момент на разглеждането.
Знаменателят в израза за с от (10) е винаги
положителен, защото
m2 – 2m cos α + 1 = (m – cos α)2 + sin2α > 0. (12)
Следователно, с < 0, k < 0 и τ* < 0, когато
числителят на с от (10) е отрицателен, т.е.
m < cosα < 1.
(13)
Граничният случай m < cosα = 1 няма практическо значение, защото означава α = 0, V1 > V2, а
това е движение на ВС точно едно след друго
при нарастваща дистанция между тях.
Условието за отрицателно прогнозно време до
МРС (13) е изпълнено, когато
V1 > V2 и α < arccos m < 900.
(14)
При отрицателно прогнозно време τ* са
възможни два случая.
3.3.а) Ако пълното прогнозно време до МРС
τd е отрицателно (или нула), ВС са били на
минималното отстояние преди (или в) началната
позиция в момента tн и вече се раздалечават.
Конфликт във времето след tн в този случай е
невъзможен.
За да бъде τd = τ1 + τ* ≤ 0 е необходимо τ* < 0
и τ1 ≤ |τ*|, т.е.
k < 0, τ1 ≤ |τ*|.
(15)
3.3.б) Ако τ1 > |τ*|, τd > 0 и ВС са на
минимално отстояние след началната позиция,
но преди позицията за изчисление, т.е. след
момента tн, но преди t0 .
Този случай заслужава специално внимание,
защото ВС рано, още преди t0, се доближават
максимално и конфликт може да настъпи скоро,
след време τd = τ1 – τ*. Условията за това са две:
k < 0, τ1 > |τ*| .
(16)
Представеният анализ за настъпването на
минималното отстояние по отношение на
моментите t0 и tн може да се направи и по

(1)
началните

х1(t0) = 0, y1(t0) = 0 ; х2(t0) = – x02, y2(t0) = 0

Нека t е текущото време и τ = t – t0. Текущите
координати на ВС са:
х1(τ) = V1.τ.cos α, y1(τ) = – V1.τ.sin α ;
х2(τ) = – x02 + V2.τ , y2(τ) ≡ 0.
След заместването им в (1) за текущото
разстоянието между ВС се получава:

l ( )  ( x02  V2  V1 cos  )2  (V1 sin  ) 2 (2)
Функцията l(τ) има минимум lmin= d = l(τ*),
когато производната ∂l/∂τ = 0 за τ = τ*. След
диференциране на (2) по τ и приравняване на
производната на нула за прогнозното време до
МРС се получава:

* 

x02 (V2  V1 cos  )
V2  2V1V2 cos   V12

(3)

Ако τ1 и τ2 са времената, за които ВС1 и ВС2
достигат от началната позиция до т. О, то:

1 

x10
x
,  2  20 , ∆τ = τ2 – τ1, x02 = V2. ∆τ (4)
V2
V1

Пълното прогнозно време до МРС, отчетено от
момента tн , е
τd = τ1 + τ*.
(5)
Заместването на (3) в (2) дава формулата за
изчисляване на МРС:
d = λ.x02 ,
(6)
в която участват константите:



sin 
 const ,
m  2m cos  1
V
m  2  const .
V1
2

(7)
(8)

Когато разглеждането е от началната позиция на ВС [4]:

d = λ.(x20 – m x10) .

(9)

3. Анализ на прогнозното време до МРС
Изразът (3) за прогнозното време до МРС може
да се запише във вида:
x
m  cos 
V
(10)
 *  c 02 , c  2
,m 2 ,
V1
m  2m cos   1
V1
а след заместване на x02 = V2.∆τ – в по-удобната
форма:
τ* = k.∆τ,
k = m.c = const.
(11)
Прогнозното време до МРС е величина със
знак.
Ако τ* = t* – t0 > 0, то t* > t0 , което означава,
че моментът t* на минимално отстояние е след
началния момент на разглеждането и ВС се
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отношение
на
пресечната
точка
на
траекториите.
Да сравним времето ∆τ от (4), за което ВС2
достига т.О от позицията за изчисление, с
прогнозното време до МРС τ* от (10). При
V1>V2, m < 1 и може да се покаже, че c < 1, при
какъвто и да е ъгъл α. Тогава:

 

с отчитане на (10) следва, че с > 0, k > 0 и τ* > 0.
3.5. Когато пътната скорост на ВС1 е помалка от тази на ВС2 (V1 < V2), при каквито и да
са ъгли на пресичане на траекториите, в
положението на минимално отстояние ВС1 (или
и двете ВС) е (са) след пресечната точка на
траекториите.

x02 x02
x

 c 02   * , т.е. ∆τ > τ*. (17)
V2
V1
V1

4. Анализ на числото λ
От константата λ зависи съществено МРС d,
съгласно (6) или (9). Ето защо е важно да се знае
как числото λ се променя при различно
съотношение на скоростите на ВС (т.е. при
различно m) и различна геометрия на срещата
(ъгъл α).
Ъгълът на пресичане на траекториите е помалкият ъгъл между векторите на пътните
скорости на ВС и има стойности от 00 до 1800
(00 ≤ α ≤ 1800). В този интервал sinα ≥ 0, т.е.
числителят в (7) е неотрицателен, а
знаменателят е положителен поради (12).
Следователно λ е винаги неотрицателно число.

Неравенството ∆τ > τ* означава, че минималното отстояние настъпва преди ВС2 да е
достигнало т.О.
Неравенствата (17) и (14) могат да се изкажат
както следва.
3.4. Когато пътната скорост на ВС1 е поголяма от тази на ВС2 (V1 > V2):
а) минималното отстояние настъпва преди
ВС2 да е достигнало пресечната точка на
траекториите, какъвто и да е ъгълът α ;
б) при съпосочни полети, когато α < arccos m
< 900, минималното отстояние може да настъпи
преди и двете ВС да са достигнали пресечната
точка на траекториите.
Когато V1< V2, m >1.Тъй като винаги cosα ≤ 1,

1,2
1
m=0.7

ламбда

0,8

m=0.8

0,6

m=0.9
m=1

0,4

m=1.1

0,2

m=1.2
m=1.3

0
0

50

100

150

ъгъл на пресичане алфа (градуси)
Фигура 1. Зависимост на λ от α и m
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200

Да изследваме зависимостта на λ от m и α.
Диференцирането на (7) по m дава:

Тази несигурност се намалява чрез въвеждане на
един безопасен буфер, наречен праг на
сработване S ≠ s на автоматичния откривател.
Той може да зависи от прогнозното време  до
МРС, т.е. S = S(). Правилото за взимане на
решение при автоматично прогнозиране на
конфликти е:
ако d ≤ S алармирай за предстоящ конфликт.
Прагът на сработване S() се избира
експериментално.
Когато се използват вероятностни модели на
грешките при прогнозиране на траекториите на ВС
може да се изчисли вероятността pк МРС да бъде
по-малко от нормата за сепарация [1]. Ако Р е
избрана прагова стойност, решаващото правило е:
ако pк ≥ Р алармирай за предстоящ конфликт.
Чрез теоретично определяне на праговата
стойност Р може да се постигне желан компромис
между взаимно противоречивите основни
показатели на качеството на автоматичния
откривател на конфликти: вероятност за правилно
откриване и честота на лъжлива тревога [2].
Заедно с аларменото съобщение на РП се
предоставят местоположението на конфликта,
позивните на ВС, за които се отнася и прогнозно
време до МРС.


sin  (m  cos  )

3
m
(m 2  2m cos   1) 2

 0 , т.е
Числото λ е най-голямо, когато
m
m = cos α ,

α = arcos m ,

m≤1

(18)

След заместване на (18) в (7) за
максималната стойност на λ се получава:
λmax = 1 , когато m ≤ 1 .
(19)
При m = 1 (V1 = V2),

  cos



2

и мак-

симумът λmax = 1 е при α = 0.
Може да се покаже, че
λ<1
при m > 1.
(20)
В този случай λ има максимум при α = arccotg m.

От (19) и (20) може да се направи
следният извод.
4.1. Числото λ е неотрицателно и никога
не надвишава единица:
0≤λ≤1.

(21)

5. Автоматично откриване на конфликти
Координатите на ВС се измерват непрекъснато
от обзорната подсистема на системата за ОВД. От
измерените данни със средствата на оценяването и
филтрацията могат да се оценят пътните скорости
на ВС V1 и V2 , ъгълът на пресичане на
траекториите α и др. С получената информация се
изчисляват текущите разстояния l между всяка
двойка ВС в зоната на отговорност по формула (1),
МРС по формула (9) и прогнозното време до МРС.
По-лесно се открива автоматично вече настъпил (реален) конфликт. Ако l е текущото разстояния между ВС1 и ВС2, s е безопасният минимум за хоризонтална сепарация, то решаващото
правило на автоматичния откривател е:
ако l ≤ s алармирай за настъпил конфликт.
По-сложно е автоматичното прогнозиране
на (потенциални) конфликти. След като е
изчислено МРС d, логично е то да се сравнява с
нормата за сепарация s. Предсказването на
конфликт се основава на прогнозирането на
траекториите на ВС. Задачата се усложнява от
неточни текущи измервания на параметрите на
движението, неточно пилотиране и навигация,
маневри по инициатива на пилота или РП,
непредвидени промени на скоростта и посоката
на вятъра и т.н. В резултат на всичко това,
предсказването на конфликта става все понесигурно с нарастване на прогнозното време.

5. Заключение
В настоящата работа е изследван един
геометричен метод за откриване на конфликти във
въздушното движение. Получените формули и
извършеният анализ могат да се използват за
съставяне на алгоритми както за автоматични
откриватели на конфликти във въздушното
движение, така и за решаване без автоматизация на
тази основна задача на РП.
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Резюме:
В настоящата работа е разработен симулационен модел на системата FANS (ADS-B/CPDLC). Осъществена е визуализация на реален въздушен трафик, на базата на системата ADS-B, с включване на виртуално ВС. За
целта са използвани полетен симулатор и подходяща софтуерна библиотека. Симулирана е цифрова комуникация
“Ръководител полети – Пилот” на базата на CPDLC, като е разработен интерфейс за визуализация на обмена на
текстови съобщения.
Ключови думи: симулация, визуализация, въздушен трафик, цифрова комуникация, текстови съобщения
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Abstract:
This paper presents simulated model of the FANS (ADS-B/CPDLC) system. А visualization of a real air traffic on
the basis of the ADS-B system is realized, and a virtual aircraft in the real traffic is included. For this purpose a flight
simulator and software library is used. Communication “Controller – Pilot” on the basis of the CPDLC is simulated. An
interface (airborne and on ground) for a visualization of the text messages is realized.
Keywords: simulation, visualization, air traffic, data link communication, text massages

1. Въведение
Традиционните системи за комуникация
и управление на въздушното движение (УВД)
използват аналогови радиосистеми, работещи
в УКВ и КВ честотни диапазони, първична и
вторична радиолокация. ICAO, в партньорство с Boeing, Airbus and Honeywell, разработват нова концепция и технологии за бъдещето
на въздушната навигация и УВД – FANS (Future Air Navigation Systems) [1, 3]. Те се бази-

рат на цифрови комуникационни и навигационни системи, осигуряващи повишаване на
ефективността на полетите и безопасно намаляване на сепарационните минимуми.
ADS-B е метод за наблюдение на въздушното пространство, предназначен да замени или допълни традиционния радарен обзор. Използването му позволява всяко ВС да
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определя, с помощта на СНС и/или ИНС, своето положение в пространството и автоматично да го предава към УВД и към другите
ВС, поддържащи системата. Осигурява се и
предаването на допълнителна информация за
скоростта, курса, височината и вертикалната
скорост на ВС [1].
CPDLC е технология за директна двупосочна комуникация между УВД и ВС във вид
на текстови съобщения. Тя намалява претоварването на комуникационните канали, вероятността за неразбиране на гласовите команди
и умората на пилотите и ръководителите на
полетите, като повишава безопасността и
ефективността на УВД [3,6].
Целта на настоящата работа е създаване
на симулационен модел, на базата на FANS
(ADS-B/CPDLC), демонстриращ възможностите на перспективните средства за цифрова
комуникация, навигация и обзор на въздушното пространство. Разработеният модел и
софтуерни приложения дават възможност за:
- визуализация на реален и симулиран
(чрез въвеждане на виртуално ВС) въздушен
трафик, на базата на ADS-B;
- симулация и визуализация на обмен
на текстови съобщения УВД-ВС, на базата на
CPDLC.
2. Структура на моделиращия комплекс
Структурата на моделиращия комплекс е
представена на Фиг. 1. Тя може да бъде разделена на „наземна“ и „бордна“ част, като на
всяка от тях има компютър (PC1 и PC2 съответно).
Радиоприемникът miniADS-B осъществява разпознаване, приемане, усилване и демодулиране и на приетите от реалните ВС сигнали. Демодулирането на сигналите се заключава в идентификацията на единици и нули по
метода на динамичното прагово напрежение
[8]. Разработените софтуерни приложения
осъществяват декодиране на информацията за
местоположението, височината, скоростта,
вертикалната скорост и курса на ВС.

Фиг. 1
Визуализация на въздушния трафик на
базата на ADS-B
За визуализация на въздушното движение е
разработено софтуерно приложение с интерфейс (Фиг. 2), което приема декодираните
данни на порции от 14 бита. Всяко съобщение
има като уникален параметър 24-битовия адрес на транспондера. Създаването на нов
обект върху дисплея става след идентифицирането на адреса. Унищожаването на обект
става след изчезване на съобщението със съответен адрес, за време по-голямо от зададеното
в предварителните настройки.
Обектите се нанасят върху карта на света
(GraphicEx), като се изчертават изминатите
траектории. Определянето на точната позиция
на ВС става след получаване на пълния вектор
на състоянието (3Dпозиция, скорост, курс,
вертикална скорост). Протоколът на ADS-B не
позволява получаването на пълния вектор от
едно съобщение [7]. За получаването му в желан момент от време (моментът на изобразяване) се използва т.н. „минимална техника“
(minimum technique), съгласно изискванията
на документа EUROCAE ED102 [10]. Тя се
заключава в екстраполиране на данните за позицията на ВС, след получаване на съобщението, с данните за неговата скорост и курс.
3.
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Фиг. 3
Координатите на ВС, получавани чрез
ADS-B приемника, са в геодезична координатна система. За изобразяване на ВС върху
бордния дисплей е необходимо да се премине
към координатна система с начало центърът
на масата на виртуалното ВС и концентрични
окръжности , определящи зоните около него, с
радиуси 30/60/90 NM. За целта е разработен
метод и софтуерно приложение на C# - Visual
Studio [11] за транслация и ротация на координатната система. На Фиг. 4 е показано синтезираното изображение върху бордния дисплей
на две реални ВС с изобразени стойности за
височината (FL) и курса.

Фиг. 2
4. Визуализация на въздушния трафик на
борда на ВС
За симулирането на борден дисплей, изобразяващ въздушната обстановка, се използват
данните от ADS-B приемника и параметрите
на движението на виртуалното ВС, на чиито
борд е дисплеят. Тези параметри са аналогични на параметрите на реалните ВС и се получават с помощта на софтуерния продукт на
Microsoft – “Flight Simulator X” [12] и софтуерна библиотека “SimConnect” [13] (Фиг. 3).
Разработен е и обект, използван от УВД и бордното приложение за обработка и обмен на
данните, необходими за осъществяване на симулацията.
Данните, предавани от бордното приложение към УВД приложението, представляват
симулация на кодираните данни, постъпващи
от mini-ADS-B приемника. УВД приложението предава към бордното приложение декодираните данни за реалния трафик. Този двупосочен обмен на информация между двата
компютъра се осъществява посредством UDP
протокол. Това дава възможност за едновременно изобразяване на реален и виртуален
въздушен трафик върху дисплеите на УВД и
върху бордния дисплей.

Фиг. 4
5. Симулация на цифрова комуникация
на базата на CPDLC
За демонстриране на пълния потенциал на
FANS-B е разработен CPDLC модел, работещ
съвместно със симулационния модел на ADSB. Той включва 14 интерактивни менюта, с помощта на които реализира управление на обмена на текстова информация (Фиг.5).
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Меню 1
MCDU Main

Меню 2
Data Link
Aps

Меню 3
CPDLC
Log on

Фиг. 6
Разработени са модел и софтуерно приложение на УВД диалогов дисплей (Фиг. 7). При
създаването на тези модели е използван софтуерният продукт на Microsoft – “Visual Studio”и езика C#. [11].
За осъществяване на симулиран обмен на
съобщения е необходимо да се инициализира
връзката между ВС и УВД, чрез изпращане заявка (CR1) и получаване на отговор (CC1).
Предаваните съобщения (към ВС – UpLink и
от ВС – DownLink) се състоят от текстови елементи, описани в Global Operational Data Link
Document (GOLD), на ICAO [9].

Меню 4
CPLDC
logged

Меню 5
CPDLC
Main

Меню 6
ATC Log

Меню 7
REQ/REP

Меню 8
ALT/SPD/DI
R

Меню 9
MONITORING

Меню 10
WX DEV

Меню 11
VERIFY MSG

Меню 12
FACILITY

Меню 13
VERIFY MSG

Меню 14
VERIFY MSG

Фиг. 5
Фиг. 7

Менютата са логически свързани с двупосочни връзки, позволяващи преминаване от
едно меню към друго, като работата с модела
максимално се доближава до работата с реалната система. За интерфейс на системата се използва опростен графичен модел на MCDU на
FMS, включващ дисплей с 14 реда и 12 бутона
за избор на ред - 6 от ляво и 6 от дясно на дисплея (Фиг. 6).

6. Реализация на FANS-B симулация
За проверка работоспособността на разработените модели и софтуерни приложения са
направени две симулации. И в двата случая се
осъществява визуализация на реалния трафик
и на изображението на виртуалното ВС върху
УВД дисплея и върху бордния дисплей.
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Първата симулация е на полет на виртуално ВС от летище Пловдив до летище София,
на фона на реалния трафик. Въведеният в FMS
полетен план съдържа информация за двете
летища, 4 навигационни точки (WP1 – WP4),
NDB WAK и ILS на летище София. В резултат
на симулацията на дисплеите се визуализират
реалният трафик и съвместения с него полет
на виртуалното ВС.
Втората симулация е на полет на виртуално
ВС от летище Скопие до летище София, като
задачата е едновременно с изобразяване на
трафика, да се симулира CPDLC връзка. Симулацията започва при навлизане в българското
въздушно пространство, като:
- екипажът на ВС инициализира заявка
за CPDLC връзка;
- УВД – София приема заявката и изпраща отговор за потвърждение;
- екипажът изпраща заявки за промяна
на различни полетни параметри – скорост, височина, курс;
- УВД отговаря с разрешение или забрана на получените заявки.
Текстовите съобщения се изобразяват
върху разработените борден и наземен графични интерфейси.
И в двете симулации са реализирани различни откази на бордните и наземните системи, поддържащи ADS-B/CPDLC. Демонстрирани са необходимите оперативни процедури при прекъсване на връзката. Използвани
са алгоритми за автоматично диагностициране, отговарящи на изискванията на ICAO,
представени в документите GOLD [9] и EUROCAE ED102 [10].

Разработените и работещи заедно със системите приложения показват, че те, частично
или цялостно, лесно се интегрират с различни
бордни или наземни системи.
В частност разработените симулационни
модели могат да бъдат използвани:
- като помощни средства при изучаване на функциите, процедурите и настройките на ADS-B, видовете текстови съобщения
и процедурите за обмен на информация на
CPDLC;
- като процедурен тренажор при обучение на летателен и наземен персонал;
- за разработване и усъвършенстване
на оперативните процедури при отказ на системите;
- при разработване на методи и алгоритми за откриване и решаване на конфликти
във въздушното пространство.
Литература
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7. Заключение
Разработеният симулационен модел успешно демонстрира възможностите на системите ADS-B и CPDLC и предимствата им, в
сравнение с традиционните подходи и технологии за комуникация и УВД. Резултатите от
реализираните симулации подсказват за широката гама от възможности на тези перспективни системи.
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Abstract:
In the aircraft conceptual design phase it is often necessary to analyze an airfoil aerodynamics. If a new airfoil is
introduced or one with unknown properties, the designer or the researcher has to find a method for such
calculations. In the early phases of aircraft design usually low-fidelity methods are used such as panel methods
with additional boundary layer considerations. Development of CFD methods allow us to conduct such
calculations fast enough if only the solution is automated. However most of the times it is a hands-on-computer
solution. The present paper offers a fully automated solution – airfoil geometry input, grid generation and
processing of the airfoil flow field that can be used in aircraft design or airfoil analysis.
Keywords: airfoil, aerodynamics, CDF, aircraft design.

1. Introduction
The aim of the present study is to develop a
methodology for high-fidelity determination of
aerodynamic properties of a wing airfoil for the needs
of the conceptual design phase. Provided that a new
airfoil is introduced or one with unknown properties
the designer or the researcher must find a method for
such calculations. In the early phases of aircraft design
usually low-fidelity methods are used such as panel
methods
with
additional
boundary
layer
considerations. Development of CFD methods allow
us to conduct such calculations fast enough if only the
solution is automated. However most of the times it is
a hands-on-computer solution. Hence a fully
automated CFD solution is proposed based on ANSYS
package that computes the Navier-Stokes governing
equations for determination of airfoil aerodynamics.
The initial problem was derived from the Aviation
Museum in Plovdiv, Bulgaria where the goal was to
identify the original airfoil of First World War airplane
DAR-1 (Fig. 1) provided that there was no reliable
information. There were some sketches of the original
airfoil but not the geometry and the airfoil
aerodynamic characteristics.

Fig. 1 Replica of DAR-1
2. Methodology
The general methodology does not differ from the
typical solution of a CFD problem [2]. However in
order to create an automatic solution a Replay Script is
created. When the script is started it will repeat each of
the steps of the solution. The script itself has to be
created manually once and then played for different
geometries.
Initially the geometry must be defined and
imported into the preprocessor. Then the
computational domain is defined. In this study ICEM
CFD is used for geometry and grid generation. Figure
2 shows the imported geometry, usually from a text
file, containing airfoil points coordinate and the
computational domain.
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Fig. 2 Airfoil geometry and computational domain
Then the mesh has to be generated. There are
different types of approaches for the type of the mesh
when an airfoil is considered. In this case structured Hgrid is chosen and modeled. The grid contains
different blocks – for the boundary layer, the outer
flow, the nose of the airfoil. The size of the elements
of each blocks and edge and the size distribution is
chosen empirically. The final mesh is shown on Fig. 3.

Fig. 4 Replay script
Similar Replay script is generated for the FLUENT
solution as well. Once generated, the script can be
played and the solution is obtained.
In order to analyze the accuracy of the solution
comparison with two classical NACA airfoils is made.
Fig. 5 shows the pressure distribution over the
NACA 2412 airfoil at zero angle of attack.

Fig. 5 Pressure distribution
3. Results and discussion
In order to estimate the accuracy of the proposed
methodology NACA 4412 and NACA 2412 are
analyzed. These classical airfoils are chosen because
experimental results from published NACA reports are
available at different Reynolds numbers [3].
Figures 6 to 8 show the dependence of the lift
coefficient (Cl), the drag coefficient (Cd) and the pitch
moment coefficient (Cm) on the angle of attack (AOA)
for NACA 4412. Respectively Fig. 9 to 11 shows
these dependencies for NACA 4212 airfoil. The
Reynolds number is Re = 6.106.
Comparison of CDF and experimental data for the
lift coefficient show acceptable accuracy. The
maximum lift coefficient is achieved at approximately
the same angle of attach for NACA 4412. For NACA
2412 the maximum lift coefficient is outside the scope
of change of AOA.

Fig. 3 Computational mesh
The mesh could be generated for similar airfoils if
only the number of the defining points is the same and
the distribution law is the same. If so the Replay Script
is started and the mesh is created. Some parts of the
Replay Script are given on Fig. 4.
The next part of the solution – the processor –
involves FLUENT software for computation of the
flow field using preliminary assigned boundary
conditions and initial conditions. The boundary
conditions are: for the airfoil – wall boundary
condition; and pressure far field for the remaining
edges of the computational domain. The flow is
considered stationary, viscous and compressible.
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Fig. 6 Lift coefficient vs AOA (NACA 4412)

Fig. 9 Lift coefficient vs AOA (NACA 4212)

Fig. 7 Drag coefficient vs AOA (NACA 4412)

Fig. 10 Drag coefficient vs AOA (NACA 4212)

Fig. 8 Pitch moment coefficient vs AOA
(NACA 4412)

Fig. 11 Pitch moment coefficient vs AOA
(NACA 4212)

The results for the drag coefficient vary more at the
higher AOA (more than 8 deg). The reason may be
that the experimental results are obtained for finite
span wings rather than infinite span which are the
airfoils. There is a bigger difference for the pitching
moment coefficient, but the pitch moment derivative
Cmα (the slope of the curve) is similar for both NACA
2412 and NACA 4412 airfoils.

4. Choosing an airfoil for DAR-1
As it was mentioned earlier the goal of this study
from an engineer’s point of view is to choose a proper
airfoil for the design and construction of DAR-1
replica in the Aviation Museum in Plovdiv. The initial
information was based on the sketch of an existing
wing rib. Since the picture of the sketch is of very bad
quality it will not be published in this work. Instead of
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the sketch a figure with the measured points is given
(Fig. 12). This “original” airfoil is not previously
known but is expected to be an early Goettingen
airfoil. Thus the aim is to find and map the correct
Goettingen airfoil and to determine its aerodynamics
using the methodology and automated CFD analysis
from the previous chapters.

amongst all airfoils that is proposed to be used in
DAR-1 replica. The unknown before aerodynamic
properties are now calculated using the described
methodology.
Table 1

Fig. 12 Originial DAR-1 airfoil.
Amongst a great number of Goettingen airfoils that
were analyzed two of them map the original airfoil
very close. This was estimated by calculating the sum
of the squared differences for the points of the original
and the Goettingen airfoil. The smaller this sum is the
better the candidate airfoil maps the original. The
quantitative representation of this criterion is:
,
where

Table 2

(1)

.

Two of the candidate airfoils are shown on Fig. 13.
The first one is Gottingen GOE 282 and the second
one is GOE 388.

Figures 14 to 17 show the aerodynamic
characteristics of Goettingen GOE388 airfoil.

Goettingen GOE 282 (K=0,64)

Fig. 14 Lift coefficientt vs AOA (GOE 388)

Goettingen GOE 388 (K=0,72)

Fig. 13 Candidate airfoils for DAR – 1 replica
5. Conclusion

The dimensionless coordinates of the original and
candidate airfoils and their differences are given in
Table 1 and Table 2.

These results can be used in the conceptual design
phase of the replica airplane as well as for prediction
of airplane flight performance. In the Internet there is

As a result the Goettingen GOE 388 is the airfoil
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limited information about this arifoil. The airfoil
aerodynamics is predicted using panel methods and Xfoil. However the proposed methodology yields more
precise results since it consideres compressible viscous
flow.

Fig. 17 Drag polar (GOE 388)
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Fig. 15 Drag coefficient vs AOA (GOE 388)
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Fig. 16 Pitch momemnt coeff. vs AOA (GOE 388)
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МОДЕЛИРАНЕ ПОЛЕТА НА ХЕЛИКОПТЕРА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПАСИТЕЛНИ
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МАРИН ПЕТРОВ
Катедра “Въздушен транспорт”, Технически Университет, София, България
marinpetrov@abv.bg

Резюме: В настоящата работа се провежда изследване на параметрите на полета в зависимост
от изменението на релефа на местността. Определени са зависимостите на нормалното
претоварване от ъгъла на наклона на релефа и скоростта на полета. Определена е дистанцията за
изменение траекторията на полета и “пропадането” в зависимост от скоростта и ъгъла на
наклона на препятствието (релефа на местността). Представени са графиките на цитираните
зависимости и подходите за по-нататъшно изследване на проблема за маневриране на хеликоптера
при изпълнение на операции по търсене и спасяване в условията на планинско-гориста местност.
Ключови думи: хеликоптер, претоварване, търсене и спасяване
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Abstract: This paper presents research of the parameters of the flight depending on the change of the local
terrain. Defined are the dependencies of the normal overload of the inclination of the relief and the speed of
flight. The distance is determined about change the flight path and "fall" depending on the speed and angle of
the terrain. Presented are graphs of the cited dependencies and approaches to further research of the problem
of maneuvering on the helicopter in the performance of operations by search and rescue in a mountain.
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да маневрира в ограничено пространство ниско
над планинския релеф на голяма надморска
височина. При провеждане на спасителни акции
над скални венци, скални игли, ски писти, места
където не може да се кацне, е необходимо
хеликоптерът да зависва на определена височина и
пострадалия да бъде изтеглян с лебедка или
транспортиран на външно окачване. Рязката смяна
посоката и скоростта на вятъра (срез на вятъра),
навлизане в турболентна зона на подветрената
страна, силен гръбен вятър, рязко влошаване на
времето – мъгла, снеговалеж и др. могат в голяма
степен да застрашат безопасността на полета,
както и положителния изход на спасителната
акция. Съответно от пилота на хеликоптера се
изисква максимално точно маневриране на

1. Въведение
При спасителни операции в планински
условия, често се налага хеликоптерът да бъде
използван на предела на възможностите си.
Планинският релеф и надморската височина
определят специфични метеорологични условия, с
които трябва да бъде съобразен полета. Това
допълнително натоварва екипажа, който, ако не е
добре запознат със спецификата на полета в
планински
райони
може
да
застраши
безопасността на полета чрез взимане на грешни
решения.
При провеждане на спасителни операции по
издирване, както и при кацане на площадки
избрани от въздуха, често се налага хеликоптерът
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пределно-ниски височини и в непосредствена
близост с дървета, скали, тесни дерета и урви. При
това е необходимо да се поддържат в
предписаните
граници
параметри,
като:
вертикална скорост, минимална приборна скорост,
претоварване, обороти на носещия винт, обороти
на двигателите и температура на изходящите
газове, минимална безопасна височина и др.

На фиг. 1 е показан пример за определянето на
пропадането dH, като отклонение на хеликоптера
от теоретичната траектория, проведена за
изходната височина на полета, прекарана
еквидистантно на профила на местността над
която прелита хеликоптера.

2. Изложение
За разработване на експлоатационния полетен
план с цел изпълнение на операции по търсене и
спасяване (ТиС) с хеликоптер се анализира и
оценява информацията за метеорологичната
обстановка (МТО) (обща и зонална), летателните и
технически характеристики на хеликоптера,
квалификацията на екипажа, опасните зони от
релефа и др.
Необходимо е планиране както на автономен
полет, така и възможност за изменение на
полетните параметри по време на самата операция
по ТиС поради изменения в условията и ресурсите
на хеликоптера. Такова оперативно изменение на
полетния план е необходимо да бъде извършено за
относително кратко време, например за част от
минутата, така че пилотът своевременно да получи
измененията в полетния план.
Информацията за релефа на местността за ТиС
за такова високо ниво на планиране на полета е
необходима за оценка на маневрените способности
на хеликоптера. При предварително планиране на
нискополетната задача за ТиС основна роля имат
енергетическите възможности на хеликоптера.
Тези възможности е необходимо да бъдат оценени
предварително по приближени аналитични изрази.
Оценката
например
на
разполагаемото
претоварване при “облитане” на наклонените
повърхности на релефа (склонове, хребети, скални
стени, игли и др.), може да се определи
приблизително от израза:

n y 

V 2 . 2
2 g dH  V 

Фиг. 1 Зависимост на dH от наклона на релефа  =30
при V=110 km/h

0

На
фиг. 2 e показано изменението на
параметрите на полета при обхождане на
препятствията с ъгъл на наклона на релефа равен
на 300, изчислени за пълния модел на движението
на хеликоптера с всички негови нелинейности и
закъснения.

Фиг. 2 Зависимост на d и n y от наклона на релефа
при V=110 km/h

Изоставането на траекторията от «идеалната»
се обяснява със закъснението на хеликоптера като
изпълнително звено. При това, както се вижда понататък изоставането от «идеалната» траектория е
толкова по-голямо - колкото по стръмен е ъгъла на
наклона на релефа и по-висока скоростта на полета
(фиг. 4 – скорост на полета 140 km/h). Видно е, че
разстоянието за начало на изменението на
траекторията значително се увеличава с
нарастването на скоростта.

(1)

където: n y - вертикалното претоварване;
V – скорост на полета, ( m/ s );
 – ъгъл на наклона на релефа, (degree) ;
g – земното притегляне ( m / s 2 );
dH – т.н. “пропадане” на хеликоптера
(стойност на максималното отдалечаване на
траекторията на полета от оптималната,
превишаваща
релефа
с
постоянна
стойност(m));
 – времезакъснение на хеликоптера от
момента за начало на маневрирането.

Фиг. 3 Изменение на претоварването n y в

зависимост от дистанцията при V=140 km/h
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Фиг. 4 Изменение параметрите на полета при V=140
km/h
Фиг. 6 Зависимост на дистанцията за
изменение на траекторията от скоростта на полета
и наклона на релефа

Както се вижда от фиг. 2 и фиг. 4, колкото покъсно е началото на изкривяване на траекторията –
толкова по голям е необходимия запас от
претоварване за облитане на релефа (по-стръмна е
траекторията).
По-долу са представени зависимостите на
разполагаемия
запас
на
вертикалното
претоварване n y при зададена допустима

3. Заключение
В работата са разгледани проблемите и
особеностите за изпълнение на нискополетни
операции по търсене и спасяване с хеликоптер в
планинско-гориста местност. Получени са оценки
на претоварването при облитане на наклонени
повърхности на релефа и необходимите дистанции
за започване на маневрирането. Получените
резултати решават само част от общите проблеми
на нискополетните операции по ТиС в условията
на силно пресечен релеф. Необходимо е
допълнително разглеждане на въпросите с
облитане на препятствията на малки разстояния и
с “погасяване” на скоростта при облитане на
стръмни препятствия. Необходима е също и
оптимизация на траекторията с използване на
данните от цифровата карта на местността на
средни дистанции на търсене и спасяване с
хеликоптери в условията на планинско-гориста
местност.

стойност на «пропадането» dH на хеликоптера при
облитането на препятствията със зададен ъгъл на
наклона на релефа  (degree) и скорост на полета
V=110 km/h – Фиг. 3.
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Резюме: Целта на изследванията, представени в настоящия доклад, е да се извършат
хардуерни симулации (Hardware-in-the-Loop) с автопилот ArduPilot, да се оценят неговите
възможности за извършване на автономен полет, в т.ч. и кацане, и в последствие да се проведат
полетни изпитвания за постигане на автономно кацане в реални условия. Параметрите на полета са
анализирани и част от данните са представени в доклада. Полетните изпитвания за реализиране на
автономно кацане дават положителен резултат.
Ключови думи: ArduPilot, Ардуино, автономен полет, хардуерна симулация, безпилотен
летателен апарат, БЛА.

трудни мисии при сложни условия без намесата
на човек. Докато платформите за БЛА се
развиха много бързо през последните години,
технологиите осигуряващи висока степен на
тяхната автономност са все още слабо развити,
което създава пречки за по-широкото им
използване [4].
С
развитието
на
авиониката
и
миниатюризацията на използваните устройства
ще се увеличава степента на автономност на
UAV,
което
ще
позволява
надеждно
изпълнение на все по-сложни мисии.

1. Въведение
В последните години се наблюдава огромен
растеж в развитието и експлоатацията на
безпилотните летателни апарати. Според
прогнозите на авиационните специалисти се
очаква след 2020 година техния брой да
надхвърли 30 000 броя. Тяхната приложимост
освен във военната авиация вече намира място и в
много цивилни сфери, а търсенето тепърва ще
нараства многократно. В много от страните
например се извършва наблюдение на
железопътната мрежа с безпилотни самолети.
Потенциалът на България за разработка,
производство и продажба на безпилотни
летателни апарати е много голям.
Много от мисиите, които се очаква да се
изпълняват от БЛА, изискват известна степен на
автономност, което налага сериозно проучването
на възможностите в тази област. В [1] са
определени 10 степени на автономност на БЛА.
Като най-ниска ”0-Дистанционно управляеми”
се определя степента, при която
БЛА e
постоянно управляван от оператор. При найвисоката степен ”10-Наподобяващи човек”
БЛА е напълно автономен и изпълнява много

2. Мотивация
Настоящата работа е резултат от дейността по
докторска работа с тема „Изследвания за
реализация на автономен полет на безпилотен
летателен апарат със съчленено крило”.
Изследванията са реализирани с автопилот
ArduPilot и телеметрична апаратура, интегрирани
в безпилотен самолет Eflite Apprentice.
Аеродинамичните характеристики на самолета са
пресметнати и използвани за провеждането на
хардуерни симулации (Hardware-in-the-Loop) с
автопилота. Данните от тези симулации са
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анализирани и е пристъпено към полетно
изпитване и извършване на автономно кацане.

telemetry” модем свързан с автопилота, а ръчното
управление чрез конзола Futaba 9CAPS която
изпраща сигнал на бордови RC приемник, също
свързан с автопилота.

3. Интеграция на автопилот ArduPilot
Автопилотът ArduPilot (фиг. 1) е платформа с
отворен код, базирана на микроконтролерната
развойна платка за изграждане на прототипи
Adruino.

Фиг. 3 Интеграция на ArduPilot в самолета
Фиг. 1 ArduPilot 2.5

4. Хардуерни симулации с ArduPilot

Снабден е с инерционна измервателна система
(IMU - Inertial Measurement Unit), включваща
комбинация от акселерометър, жироскоп и
магнитомер. Също така има бордови сензор за
измерване
на
барометричното
налягане,
дигитален компас и връзка с GPS модул.
Системата разполага с:
- 14 цифрови вход/изход (могат приемат
сигнали от on/off сензори; или да подават
напрежение от 5 волта)
- 8 аналогови входа (могат да приемат
показания от аналогови сензори)
- 8 аналогови изхода (използват ШИМ за
да маскират цифровите изходи като
аналогови)
Архитектурата на платформата ArduPilot е
показана на фиг.2:

Преди полетните експерименти са проведени
редица хардуерни симулации, даващи ни
представа за поведението на самолета в реален
полет и най-вече позволявайки ни да тестваме
автопилота на „безопасно” ниво. За да се
симулира динамиката на полета в условия близки
до реалните, аеродинамичните характеристики на
самолета са пресметнати за различни ъгли на
атака по метода на дискретните вихри с помощта
на софтуера AVL.
Табл.1
CL
CD
CLa
Cma
CYb
Clb
Cnb
CYp
Clp
Cnp
CLq
Cmq
CYr
Clr
Cnr
CLd_elev
Cmd_elev
Cyd_rudd
Cld_ail

Фиг. 2 Разположение на портовете
Автопилотът ArduPilot е интегриран в самолет
„Eflite Apprentice”(фиг.3), като е монтиран и
датчик за въздушна скорост. Връзката с наземната
станция се осъществява посредством “3DR Radio

α = -20
0.139

α = 00
0.318

α = 20
0.497

α = 40
0.674

α = 60
0.850

α = 80
1.024

0.017

0.020

0.026

0.035

0.047

0.062

5.145

5.132

5.104

5.061

5.003

4.932

-0.906

-0.901

-0.891

-0.877

-0.858

-0.835

-0.191

-0.191

-0.192

-0.192

-0.192

-0.191

0.002

-0.010

-0.023

-0.036

-0.048

-0.060

0.078

0.078

0.078

0.080

0.083

0.086

0.008

0.043

0.078

0.113

0.147

0.181

-0.494

-0.492

-0.489

-0.486

-0.481

-0.474

-0.009

-0.023

-0.038

-0.052

-0.067

-0.081

8.961

8.974

8.979

8.975

8.962

8.941

-13.65

-13.64

-13.61

-13.57

-13.51

-13.43

0.174

0.174

0.172

0.167

0.160

0.151

0.046

0.083

0.121

0.158

0.194

0.230

-0.078

-0.079

-0.081

-0.084

-0.086

-0.090

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

-0.015

-0.015

-0.015

-0.015

-0.015

-0.014

-0.002

-0.002

-0.002

-0.002

-0.002

-0.002

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

С част от получените резултати (табл.1) е
създаден нелинеен модел на самолета [3] който се
ползва директно от платформата FlightGear.
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Фиг. 6 Хардуерно симулирана мисия на ArduPilot
Фиг.4 Провеждане на хардуерни (HiL) симулации
с ArduPilot и наземна станция

При тези симулации успешно е извършено
автономно кацане на автопилота без ръчно
управление. Траекторията на полета е
представена на фиг.7.

Посредством USB порт (фиг.4) автопилота се
свързва с APM Mission planner, стартиран на
наземния компютър. На същия компютър се
зарежда и FlightGear чрез конфигурационен файл,
осигуряващ връзката му с Mission Planner. На
автопилота се инсталира специално създаден за
симулации фърмуер [2]. По време на симулация
FlightGear има обратна връзка с автопилота и така
се осигуряват реални условия на полет
съобразени с конкретните аеродинамични
характеристики на самолета, чийто модел сме
създали. Блокова схема на връзките в хардуерната
симулация е показана на фиг.5.

Фиг. 7 Симулация на автономно кацане над
летище Чешнегирово
На фиг.8 са представени данни от полета за
момента от началото на снижение на височината
до опирането на колесника на пистата. Вижда се
че автопилота изпълнява кацането стабилно и
поддържа добра пътна скорост Vп. С оглед на
тези резултати е преминато към по-нататъшен
етап от изпитванията – реални полети с
автопилота.

Фиг. 5 Схема на хардуерна симулация с ArduPilot
При симулациите е установено че при полетна
височина H=100m навигационната точка, от която
БЛА трябва да започне снижението за кацане
трябва да се намира на разстояние L=1000÷1400m
от точката на опиране на колесника, за да
постигнем ъгъл на глисадата θ ≈ 40 (1).

tan   H / L

(1)

При достигане на последната точка от зададената
мисия, ArduPilot насочва самолета към зададената
точка на кацане и поддържа посоката до
достигане на 3 метра от точката, при което
изключва силовата установка. Полетният план на
симулацията е съобразен с тези особености
(фиг.6).

Фиг. 8 Изменение на височината, пътната
скорост и вертикалната скорост

96

ниска скорост на кацане в момента на опиране на
колесника на пистата. Причините за тази разлика
ще бъдат изследвани в бъдещата работа.

5. Полетни изпитвания
На летище Чешнегирово са проведени полетни
експерименти с вече изпитания в симулации БЛА.
Автопилотът е изведен в режим на автоматично
изпълнение на зададена мисия, която завършва с
успешно
постигнато
автономно
кацане.
Траекторията на извършения полет е показана на
фиг.9.

Фиг.11 Сравнение на вертикалните скорости Vy
при симулирано и реално кацане

Фиг.9 Траектория от полетни изпитвания с
авопилот ArduPilot
Данни от полета за момента на кацането са
представени на фиг.10. Наблюдава се малко понестабилно снижение на самолета в сравнение с
това при симулациите, както може да се види и на
графиките на фиг.11 и фиг.12, сравняващи някои
данни от полета с тези от симулацията. При
анализа на данните установяваме че при
симулацията средата е стандартна спокойна
атмосфера, а данните от полета показват записан
неустановен вятър със скорост около 3-4 m/s.
Най-вероятно тази особеност е причината за
разликата в данните и по-стабилното поведение
на самолета при симулациите.

Фиг.12 Сравнение на полетната височина и
управляващ сигнал на двигателя (%) при
симулирано и реално кацане
6. Заключения и бъдеща работа
Подготвена е симулационна лаборатория която
ни позволява успешно да изпитваме и сравняваме
различни полетни платформи, като по проекта се
предвижда да се извършат симулационни и
полетни изследвания на съпоставими безпилотни
самолети с нормална аеродинамична схема и със
съчленено крило и да се анализират техните
предимства и недостатъци.
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Abstract:
The goal of the following research is successfully to be performed hardware-in-the-loop simulations with the
autopilot ArduPilot and to evaluate its capabilities to achieve autonomous flight and autonomous landing, and
after successful simulations to perform flight experiments for achieving autonomous landing in real flight
conditions. The flight parameters are analyzed and some of the data is presented in this publication. The flight
tests have been successfully accomplished.
Keywords: ArduPilot, Arduino, autonomous flight, hardware-in-the-loop, unmanned aerial vehicle, UAV.
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Анотация:
В този доклад е разгледано какво е геометричен фактор на точността и как той се изчислява и влиянието
му върху грешките на GPS приемник. Синтезирана е програма, с която можем да изчисляваме геометричен
фактор на точността ако имаме данни от навигационните съобщения за даден брой спътници.
Keywords: геометричен фактор на точността, GPS спътници, GDOP.

приемника до спътниците. Обемът на пирамидата, описвана от единичните вектори по направленията от приемника до спътниците, при
известно местоположение на потребителя, се
използва като величина, обратно пропорционална на GDOP (геометричен фактор на точността).
Смята се, че има лош GDOP, когато стойността му е голяма и отговаря на малък обем пространство между единичните вектори. Това съответства на близки ъгли между направленията от
приемник до спътници.
Добрият GDOP има малка стойност, отговаряща на голям обем между единичните вектори.
Съответства на големи ъгли между направленията от приемник до спътници. Такова благоприятно за потребителя взаимно разположение имат
спътници, един от които в момента е близо до
зенит, а другите - далече (близо до хоризонта и
са отдалечени помежду си).
GDOP се изчислява от геометричните връзки
между позицията на приемника и позициите на
спътниците, използвани в този момент за навигация. Той често се изчислява по стойности на
параметри за местоположение на спътници, взе-

1. Въведение.
Геометричният фактор на точността е
променлив коефициент на пропорционалност
между грешките в измерените псевдоразстояния
до спътници и грешките в определяне на
местоположение и време на потребителя. Променлив е, защото непрекъснато се променя взаимното разположение на спътниците. Използва
се за избор на подходящо съзвездие или на
необходимия брой спътници за решаване на
навигационната задача от цялото количество
видими в момента такива. Възможно е също
така да бъде изчисляван и за съзвездие, включващо и спътници, които са все още извън видимия хоризонт. Това е c цел, ако работното
съзвездие влошава геометричния си фактор, то
един или повече негови спътници да бъдат
заменени c други в подходящ бъдещ момент,
така че новото съзвездие да има по-добър геометричен фактор.
2. Изложение.
Грешките при изчисляване на местоположение c GPS се увеличават при нарастване на
разликите между направляващите вектори от
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мани от алманаха и известна стойност (или ней- на оценка) за местоположение на потребителя.
Оценката на GDOP не взема предвид препятствията, които могат да съществуват по направ- ленията от антената на приемника до спътниците. Оценената стойност на GDOP може да не бъде потвърдена дори на поле, където се предпо- лага, че видимостта е безспорна.
Добре изчислен GDOP и лоша видимост на спътници дават лош резултат. Стойности на
GDOP обикновено се изчисляват c използване
на параметри, получавани в процеса на решаване на навигационната задача.
Нека в четирите канала на избрано съзвездие
грешките са si. Естествено, тези грешки ще
доведат до образуване на грешки х, y, z при
определяне на местоположението на потребител
и грешки
при определяне на изместването
на неговата времева скала. Грешки са
свързани помежду си c линейните уравнения:
i=l, 2, 3, 4;

(1)
където
,
са проекциите на единичния
вектор
по направлението „самолет – i-тия
спътник“.
Ако се въведе матрицата M c размерност 3x3
елемента, съдържаща коефициентите на линейната
система (1), то корелационната матрица P на
вектора (
ще бъде равна на:
=

Примерна програма за 4 спътника, с
която може да се променят стойностите на
спътниците и обекта и тя да изчислява
геометричния фактор на точността.

(2)

където
е дисперсията на еднакво разпределе
ните независими случайни величини
.
Математическото очакване


(3) 

на квадрата на линейното отклонение ще бъде

равно на:
;
;

PDOP - Геометричен фактор на точността по
местоположение (3D), понякога наричан сферичен
DOP.
HDOP - Хоризонтален фактор на точността.
Изчислява се при оценка на хоризонталното
отклонение по геодезична ширина и дължина.
VDOP - Вертикален фактор на точността (по
височина).
TDOP - Фактор на точността по време.
Когато всяка от тези GDOP стойности е формирана
от дисперсиите на грешките така че да не зависи от
останалите, то може да бъде изчислявана самостоятелно. Например големият TDOP ще съответства на големи грешки в часовника на приемника,
които евентуално ще доведат до нарастване на
грешките в местоположение.
B заключение, грешките в псевдоразстояния, получавани от спътниковите сигнали, се умножават по
присвоената GDOP стойност, за да се оцени действителното местоположение или грешката във
времето. Променящи се стойности за GDOP могат
да бъдат изчислявани от навигационната корелационна матрица P.
За изчисляваме на координати и скорости на
даден обект, използваме пример за изчисляване
на геометричен фактор на 4 спътника.

(4)
(5)

където е коефициент на пропорционалност между
грешката в измереното разстояние до спътника и
грешката при определяне на местоположението на
потребителя. Коефициентът
се нарича геометричен фактор и за него е възприето още обозначението PDOP.

Ha самолет, който се намира в точка M c
координати B=430, L=280, h=20000m. е
установена връзка c четири навигационни
спътника. Да се изчисли геометричният фактор
, ако от навигационните съобщения на
тези спътници е известно.
голямата а и малката b полуос на четирите
орбити съвпадат и са a= b= 26 560123 m, т.е.
тези орбити са окръжности c радиус r = а и
ексцентрицитет e = 0;
орбитите имат еднакъв наклон, равен на i = 63°
аргументът
на перигея за всичките кръгови
орбити се приема за
;
дължината на възходящите възли и аргументите
на ширината са:
=00 ;
=1200 ;

;
;

=00 ;
=2400 ;

;
;

За момента от време t, съвпадащ c момента tОС
когато времето за прогнозиране на траекторията
е tk=t - tОС=0, се търси , при условие, че
звездното време Sгp = 0, е също нула.
Правоъгълните координати на самолета, изчис-

(6)
Компоненти на геометричния фактор (DDOP) са:
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лени по формули:
;

(7)

;

(8)
;

;

(9)
(10)

са: x=125 160,57 m; y = 2 193 386,78 m; z = 4 327
667,18 m.
Правоъгълните координати (x‘s,y‘s, z‘s) на
спътниците могат да се пресметнат по
формулите:

Фиг.2 Параметри за орбитата в нейната
равнина.

(12)
(13)

Входни:

(14)

за орбитата:
a - голяма полуос
e - ексцентрицитет
i - ъгъл на наклона
- дължина на възходящия възел

и след това по формули:

за спътника:
i = 1…4;

(11)

-

да се пресметнат четирите разстояния от
самолета до спътниците: S1=22 032 760,195 m,
S2=20 228 494,828 m, S3=25 988 764,239 m,
S4=25 495 492,51 m.

- истинска аномалия
- аргумент на перигея

Уравнение на орбитата:
;

(15)

Ексцентрицитет на орбитата:
;

(16)

Аргумент на ширината на спътника:
(17)
Така можем да изчисляваме геометричния фактор
на 4 спътника като можем да променяме координатите на спътниците и така да видим кога ще
имаме най – малък геометричен фактор (наймалка грешка в определяне на нашето местоположение).
Получените данни, позволяват по формула (1)
да се пресметнат елементите на матрица M и
след това по (2) и (3) да се изчисли геометричния фактор. За този пример се получава
=2,5677. Това означава, че средноквадратичната грешка на линейното отклонение на самолета ще превишава 2,57 пъти средноквадратичната грешка
от флуктуационни шумове
при измерване на разстояния.
При задаване на други аргументи на ширина на спътника u се получават се получава
друг геометричен фактор.
Например при u = 15; u = 50; u=60; u = 60;
се получава
2,9908.
Например при u = 7; u = 81; u=50; u = 12; се

Фиг.1 Параметри определящи равнината
на орбитата.
Изчисляване на геометричен фактор за 4
спътника
Изчисляване на координатите на спътник като
използваме фиг. 1 и фиг. 2.
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получава
3,4535.
Например при u = 8; u = 30; u=5; u = 3; се
получава
3,6272.

средноквадратичната грешка на линейното отклонение на самолета ще превишава най–малко средноквадратичната грешка от флуктуационни шумове при измерване на разстояния.

3. Изводи.
В този доклад е разгледана същността на
геометричния фактор, какво е приложението му
когато искаме да определим местоположението си
с GPS система. В показаната програма се вижда, че
като променяме дължината на възходящите
възли и аргументите на ширината се променя
положението на спътниците в пространството
и така се получава различен геометричен
фактор в зависимост от разположението на
спътниците. Най – точно можем да определим
нашето местоположение като получим най –
малък геометричен фактор, това означава, че
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Abstract:
This report examined what is the geometrical factor of accuracy and how it is calculated and its effect on the errors
of the GPS receiver. Synthesized a program that can calculate the geometric factor of accuracy if we have data from the
navigation messages for a number of satellites.
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Abstract:
The joined-wing is a novel aircraft configuration promising aerodynamic and structural properties that are superior to the
conventional cantilever scheme. In the paper are presented the results of experimental structural studies of different variants of
joined-wings for a UAV. Their strength and deformation qualities are compared. The results can be used in the preliminary
design and optimization of such airplanes.

Keywords: joined wing, box-wing, structural studies.

drag), while the joined-wing offers most of all
improvement in the structural properties.

1. Introduction
The nonplanar wing systems that form closed
loops include joined wings, box-wings and ring
wings. The first two variants attract a lot of
attention lately because they are offering substantial
aerodynamic, aeroelastic and structural advantages.
The two configurations look much the same and are
actually a tandem wing system with the front and
rear wings joined at their tips either directly
(joined-wing) or with the help of additional vertical
plates(box-wing), as can be seen on the illustrations
from the respective patents of Julian Wolkovitch
and Luis Miranda(fig 1 & 2)[1];[2].

Fig. 2:Illustration from L. Miranda’s patent for a
box-wing aircraft
There are also some other patents offering some
variations of closed tandem wing configurations
under different names. Later in the paper we will
refer to all of them as joined-wing, as proposed in
[3].
There are many theoretical investigations of
joined-wings’ structural properties, applying
different modelling techniques. Wolkovitch in [4]
summarized their most important features. He states
that the joined wing's strength/weight ratio is
maximized by concentrating the bending-resistant
material near the upper leading edges and lower
trailing edges (Fig. 3). He also points out the
positive
effects
of
bend-twist
coupling,
characteristic for the configuration. These
conclusions are widely accepted by other authors
like in [5]. However there are only a few

Fig 1.: Illustration from J. Wolkovitch’s patent for
a joined-wing aircraft
While the two authors claim both important
aerodynamic and structural advantages, it might be
stated that the box wing emphasizes the
aerodynamic performance (reduction in induced
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experimental studies published [6];[7], usually
concerning specific designs.
МРа

Max von Mises Stresses at the Roots of the Wings
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

FRONT WING
REAR WING

EVEN

WOLKOVITCH

TRADITIONAL

Distribution of Material Scheme

Fig. 6: Maximum von Mises stresses at the roots of
the wings for different types of distribution of loadbearing material of joined wings
Fig.3: Joined wing structure proposed by
Wolkovitch(from [4])
As a part of the design process for a joined-wing
UAV with a MTOW of 7 kg.(Fig. 4), theoretical
investigation by means of FEM simulation of the
structural properties was carried out by the author.

2. Geometric parameters specific to the joinedwing
Apart from the geometric parameters characteristic
to all aircraft wings (reference area, chord length,
sweep, dihedral, taper etc.) which for the case of
joined-wing configuration should be specified
separately for the front and the rear wing, there are
additional parameters that determine the relative
positioning of the wings (Fig. 3).

Fig. 4: Joined-wing UAV
Some of the conclusions of this investigation [8]
did not agree with the statements made by
Wolkovitch. From the simulations of different
variants, it proved that the configuration designed by
Wolkovitch was likely to lead to divergence, because
of the bend-twist coupling. Also the distribution of
load-bearing material proposed by him did not provide
the lowest stresses – Fig. 5&6. – the best variant
proved to be the even distribution.

Fig. 7: Gap h and stagger d of the joined-wing
configuration
Gap (or height) h is the vertical distance between
the leading edges of the wings, specified usually at
their roots. It is positive when the front wing is placed
higher than the rear wing. The gap-to-span ratio:

h = h/b

(1)

where b is the span, is an important parameter,
influencing the aerodynamic efficiency of the boxwing configuration.
In the presence of dihedral or anhedral of the wings,
when their tips are held closer, the span efficiency
factor quickly diminishes.
Stagger d is the distance along the longitudinal
body axis between the leading edges of the wings,
specified usually at their roots. Important for the
longitudinal stability and control is the mean stagger
dm, measured between the aerodynamic centers of the
MAC of the front and rear wings respectively. It is
made non-dimensional by division to the equivalent
mean chord Ce:

Fig. 5: The different types of distribution of loadbearing material of joined wings
These theoretical conclusions, together with the
fact that slender thin-walled structures are difficult to
simulate, especially when they are made from
composites, led to the decision to carry out
experimental studies on the structure of joined wings.
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dm
Ce

(2)

Ce =Sw/b;

(3)

dm =

failed at a load of 22 dkN, while the specimen with
even distribution failed at a load 32.3 dkN (Fig. 11).

where:

Sw is the sum of the reference surfaces of the rear and
front wings;
Decalage ∆ is the difference between the incidence
angles of the front and rear wings. It is positive when
the front wing has greater incidence angle. Decalage
influences the distribution of aerodynamic loads
between the front and rear wings.

Fig. 9: The test with the specimen with Wolkovitch
type distribution

3. Study on influence the distribution of loadbearing material for a joined-wing
3.1 Test set-up
Following the theoretical findings about the effects
of different types of distribution of load-bearing
material in a joined-wing structure presented above, it
was decided to carry out an experimental verification.
For the purpose two half-wings with the same
geometrical parameters were made out of fiberglass
reinforced epoxy composite over an EPS core. The
reinforcement consisted of a unidirectional E-glass
tape of 200 g/m2 aerial weight, serving as a bending
moment resisting material and a bias ply (45o) of
fiberglass cloth of the same aerial weight, to resist the
twisting. For the variant with even distribution the tape
was placed as a single layer, while for the Wolkovitch
variant the same quantity of tape was laid in three
layers on the upper front and lower rear part of the
wing(as on Fig. 5).

Fig. 10: The test with the specimen with even type
distribution
5
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Fig. 11:. Load – tip displacements diagram
The test proved, that the even distribution
performed much better than the variant proposed by
Wolkovitch. This is supposed to be due to the complex
pattern of stresses in the skin and the better
performance in terms of local buckling.
4. Study on the effect of joint dimensions upon
stresses and deformations of joined wing.

Poly. (CL(y)front wing)

0,1

50

Displacement, mm

CL(y)front wing

0,2
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0,5

0,5

0,3

Wolkovitch

2
1,5

APPROXIMATION OF THE DISTRIBUTION OF C L
ALONG THE SPAN OF THE WINGS

0,4

3
2,5

1

4.1 Test set-up

y

In order to able to study the effects of changes of
geometry of the joint between the front and rear wing
upon the structural behavior of practical joined-wing
structure with greater accuracy and repeatability, a
special test fixture was constructed- Fig -13. It allows
the realization of different combinations of gap,
stagger and dihedral of joint-wing configurations. The
loading is provided by means of system of levers,
allowing different spanwise distributions, as well as
varying the loads between the front and the rear wing.
Because a number of tests with different geometric
parameters were planned, it was decided to use

Fig. 8: The spanwise load distribution
The test was carried out by fixing the wings to s
simplified wooden stand and loading the wings with
sand bags of pre-calculated weight ( Fig.9 &10), so the
theoretical spanwise loading determined with a VLM
program (Fig. 8) was achieved .
3.2 Results and discussion
With both specimens the failure occurred first at
the middle of the rear wing and than at its root. The
type of failure was of local buckling of the compressed
skin. The specimen with Wolkovitch type distribution
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aluminium oval tube with dimensions 15x30x0.5 mm
with which to simulate the load bearing structure of
the wings (the wing box), in order to ensure
repeatability of the results.

and the front wing effectively equalized the
deformations and stresses in both wings for the case of
uneven loading and they matched those for the even
loading case. The positive twist of the front wing
which presents a danger of appearance of divergence
depends mostly from the stagger at the tip (Fig. 15).
Tip twist
0,03

rad

0,02
Sw eep 0 deg.

0,01

Sw eep 7 deg.
0
0

5

10
15
dihedral/anhedral deg

20

Fig. 15: Twist at the tip – loading 2:1

Fig.12: The Test Fixture
Stresses were measured with strain gages on the
lower surface at the root of the front wing and at the
upper surface in the middle of the front wing.
Displacements were measured at the middle of the
both wings (at the front and rear edge to determine
twist) and at the tip joint.
The half-span of the joined-wing structure was kept
constant at 600 mm; the gap at the root 400 mm and
the stagger 300 mm. The configurations tested were
symmetrical i.e. the dihedral applied to the front wing
equals the anhedral of the rear and so for the sweep.
Each configuration was tested twice, first with equal
loading and afterwards with a load distribution of 2:1
between the front and the rear wing. For comparison
deformations and stresses for cantilever (without joint)
wings and a hinged joint were measured.
3.2 Results and discussion
A total of 18 tests were carried out. The results
from the tests are presented in graphical form on
figures 13-17.
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Fig. 13: Tension at the root –equal loading
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Fig. 17: Comparison of root stresses and tip
displacements of cantilever and joined wings
4. Conclusions
The best variant for the material distribution in the
section of the wings for a simplified construction is
the even distribution.
The structural efficiency of joint-wing
configuration is most strongly influenced by the
distance between the tips of the front and rear wings.
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Fig.14: Tip displacement – equal loading
The greatest reduction of stresses and deformations
was achieved when the tips of the wings were
connected close together. The joint between the rear
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Анотация:
В тази статия е показано как може да бъде изследвано температурното поле в камери за понижени и
повишени температури. Изложеният подход е демонстриран с практическо изследване на фризер BЕКО.
Направен е анализ на получените резултати.
Ключови думи: температурно поле, градиент, хомогенност.

I. Въведение
Изложените
съображения
налагат
провеждането на предварителни измервания на
температурите в различните зони на камерата, с
цел получаване на максимално достоверна картина
на разпределението на температурата в обема на
камерата. Възприемателите следва да се поставят в
зоните с най-хомогенно температурно поле, като
след това преди провеждането на същинския
експеримент следва отново да се проверят
температурите
в
цялата
околност
на
възприемателя.
Поставя се задачата да се изследва
температурното поле в хоризонтален фризер
“ВЕКО”, с обем от 100 л. и работна температура от
стайна до -25 ºС.

В инженерната практика непрекъснато се
налага измерването на механични величини –
основно преместване, сили и налягане.
Възприемателите на тези величини са подложени
на въздействието на околната среда, чиято
температура може да варира в широки граници.
Промяната на температурата се отразява на
точността на измерените величини, която трябва
да остане в рамките на регламентираните в
съответните стандарти стойности [1]. Затова се
налага всеки новоразработен възприемател, преди
да бъде използван за реални измервания, да бъде
изпитан за точност при температурите от
очаквания работен диапазон. За целта е
необходимо да се използват камери за понижени и
повишени температури.
Известно е, че въздухът, с който са изпълнени
температурните
камери, притежава
нисък
коефициент на топлопроводност [2]. Под действие
на разликите в температурите и плътностите, в
камерата започва движение и завихряне на
въздуха, температурата на стените на камерата
бързо се предава в дълбочина и полученото
температурно поле може да бъде с ясно изразена
неравномерност. Голяма част от възприемателите
на механични величини, например индуктивните
възприематели на преместване, имат големи
геометрични размери (300 мм и повече). Ако
температурното поле в камерата е неравномерно,
различните части на възприемателя ще се намират
в зони с различна температура, което би
компрометирало изследването.

II.
Експериментално
определяне
на
температурата в различни точки от хладилната
камера
Установяването на разпределението на
температурите в различни точки от камерата
протече на два етапа. При първия всяка стена беше
разделена на девет температурни зони, а
температурата в центъра на всяка една от тях беше
измерена при различни режими на работа на
фризера. При втория етап обемът на фризера беше
разделен на девет температурни зони, а
температурата в центъра на всяка една от тях беше
измерена при различни режими на работа на
фризера. Част от снетите резултати са дадени в
таблица 1.
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III. Моделиране на температурното поле в
хладилната камера

Таблица 1
Точка
№
1
2
3

x
mm
215
50
380

y
mm
270
50
440

z
mm
215
380
50

T
ºС
-20
-19,7
-18,9

Използвана
е
програмната
среда
на
софтуерният пакет ANSYS® [3]. Запълненият с
въздух обем е разделен на флуидни крайни
елементи, които позволяват едновременно
пресмятане на температура, налягане и скорост във
възлите. При решението са използвани уравнения
за турбулентен поток, както и топлинни
уравнения. Зададените начални параметри на
решението са три вида:
- физични свойства на въздуха;
- нулева скорост на въздуха при стените;
- температура на стените на камерата – по
възли са зададени експериментално
получените стойности.
Както при всеки анализ с крайни елементи и
тук решаващо значение за адекватността на
резултатите оказват гъстотата на мрежата и броят
на последователните итерации. В търсенето на
оптимални стойности на тези параметри за
окончателния модел се премина през множество
междинни решения, при всяко едно от които броят
елементи и итерации се увеличаваше до достигане
на желаната сходимост на решението.
На фиг.1 са показани резултатите от тримерен
анализ на температурното поле в хладилната
камера при температура в центъра на камерата
равна на - 20ºС.

y
z

x

В следствие на проведените измервания се
достигна до следните изводи:
- Най-големи са загубите през уплътнението
на капака и самият капак.
- Дъното на фризера също не се охлажда от
хладилния агент на охладителната уредба.
- Околните стени на фризера се охлаждат
сравнително равномерно от хладилната
уредба.
Ясно е, че за да се изгради цялостна картина на
температурното поле в камерата е необходимо да
се направят голямо количество измервания в
различни точки, което е неоправдано. Затова се
премина към моделиране на въздушния поток и
разпределението на температурата в камерата.

K

m

Фиг1. Тримерен анализ на температурното поле на камерата за понижени температури
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От графиките се вижда, че получените
разпределения на температурите и вихри на
въздушния поток добре съответстват на физичните
закони. За по-точна оценка на адекватността на
модела в таблица 2 са сравнени стойностите на
температурите в избраните точки, получени чрез
експеримент и чрез моделиране.

-

IV. Заключение
Изследваният фризер може да бъде използван
за изпитване на новоразработени възприематели с
цел определяне на точността им при понижени
температури.
Изпитваните възприематели трябва да бъдат
разполагани в основния централен обем на
камерата.
Фризерът ще бъде използван за изследване на
новоразработени възприематели от Научнопроизводствена лаборатория „Тензометрия” към
катедра Съпротивление на материалите при ТУСофия.

Таблица 2
Точка
№
1
2
3

Измерена
стойност
ºС
-20
-19,7
-18,9

Изчислена
стойност
ºС
-20,5
-20,4
-19,5

получава в близост до дъното на фризера.
В основния централен обем на камерата се
получава хомогенно температурно поле (с
градиент до 1ºС).

Грешка
%
2,5
3,6
3,2

Получените отклонения са в рамките на 3,6%,
което дава основание разработените модели понататък да се използват за прогнозиране на
разпределението на температурите вместо натурни
експерименти.
От фиг.1 може да се направят следните изводи:
- Най-неравномерно температурно поле се
получава в горната част на фризера, в
близост до капака, където градиентът на
температурата достига до 10ºС.
- По-малка неравномерност (3-4ºС) се
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Abstract:
This paper aims to describe how the temperature field could be examined in chambers with decreased and
increased temperatures. Тhe presented approach has been demonstrated through a practical study of the freezer
BEKO. The obtained results have been thoroughly analysed.
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Резюме:
Предложена е методика за анализ на безопасността и оценка на риска при товароподемни кранове,
съобразена с изискванията на новия европейски стандарт по безопасност на машини. Анализирани са
особеностите за този тип машини при обосноваване на приемлив риск, идентифициране на опасности,
оценяване на риска и разработване на препоръки за намаляване на риска.
Ключови думи: товароподемни кранове, безопасност, оценка на риска.

2.1. Обосноваване на приемлив риск
Обосноваване нивото на приемлив (допустим)
риск се осъществява въз основа на критерии по
нормативно-правна документация или получени в
резултат на статистически анализ на аварии с
кранове. Основни изисквания към избора на ниво
на приемлив риск се явяват неговата обоснованост
и определеност в зависимост от класа на
безопасност, категорията на сеизмична квалификация и класификацията на товароподемните
машини (ТПМ) – табл. 1 [4], [5].
Препоръчителни стойности на приемлив риск
Таблица 1

1. Въведение
През последните години в Русия се наблюдават
устойчиви
статистически
данни
при
повдигателните съоръжения [4]: повече от 850
аварии с повече от 100 смъртни случаи. Съгласно
статистическите данни в България [7], повечето
случаи на аварии с кранове, свързани с
наранявания на хора и смъртни случаи са
причинени
основно
поради
технически
неизправности в конструкцията и грешки на
персонала при работа. Това налага да се търсят
ефективни методи и подходи при оценка и
повишаване безопасността на този тип машини.
Целта на настоящата работа е да се предложи
методика за анализ на безопасността и оценка на
риска при товароподемни кранове, съобразена с
изискванията на новия европейски стандарт по
безопасност на машини [8].
2. Анализ на риска при товароподемни кранове
Анализът на риска на товароподемни кранове
трябва да включва следните основни процедури
[4], [5] и [8]:
- обосноваване на приемлив риск;
- идентифициране на опасности;
- оценяване на риска;
- разработване на препоръки за намаляване на
риска;
- управление на риска.

Клас на
безопасност на
ТПМ

Категория на
сеизмична
квалификация

Класификация на
товароподемни
машини

1

I

2
3
4

II
III
III

Показател на безопасност
Приемлив
риск за
ТПМ
(1/година)

Приемлив
риск за
система от
ТПМ
(1/година)

гр І/п/гр А

10-5

10-6

гр І/п/гр Б
гр І/п/гр В
гр ІІ

10-4
10-4
10-3

10-5
10-4
10-4

При определяне нивото на приемлив риск за
критерии трябва да служат:
1. Законодателството
по
промишлена
безопасност;
2. Правилата и нормите по техника на
безопасност;
3. Допълнителните изисквания на специално
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упълномощени органи;
4. Статистическите сведения за аварии и
последиците от тях;
5. Експлоатационния опит.

цията, възлите и агрегатите на товароподемните машини;
- въздействия от електрически ток;
- неизправности, откази в работата или
неправилно
монтирани
прибори
или
устройства за безопасност;
- пожароопасни възли и агрегати.

2.2. Идентифициране на опасностите
Идентификацията включва:
1. Сведения за станали аварии и нещастни
случаи за даден тип товароподемни машини –
табл. 2.
2. Анализ на условията на възникване и
развитие на авариите и оценка на вероятните
причини;
3. Определяне на сценарии за възможни
аварии;
4. Обосноваване на използваните за оценка
на опасностите физико-математични модели и
методите за пресмятане.

3-та група – Опасности свързани с взаимодействието на товароподемните машини и
обкръжаващата среда:
- неизправности на пътното оборудване и
подкрановите пътища;
- неправилно разположение и инсталиране на
товароподемните машини;
- метеорологични или ветрови условия;
- сеизмични зони на експлоатация на товароподемните машини.

Фактическа стойност на техническия риск на
ТПМ
Таблица 2
№
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Обект на риска
Товароподемни кранове
гр І/п/гр А÷ гр І/п/гр В и
гр ІІ
Мостови кранове
Автомобилни кранове
Пристанищни кранове
Пневмоколесни кранове
Козлови кранове
Кула кранове
Железопътни кранове
Гъсенични кранове

4-та група – Опасности свързани с големината на
повдигания товар и интензивността на работа на
товароподемните машини:
- групата на режима на работа;
- времето (класът) на използване;
- възможност за претоварване;

Мяра на
технически риск
QT
(1/година)
4,4.10-4

2.3. Оценка на риска
Процедурата оценка на риска се състои в
съпоставяне на разкритите опасности с критериите
за приемлив риск. При това както критериите за
приемлив риск, така и резултатите от оценката на
риска могат да бъдат изразени качествено (във вид
на таблици и текст) и количествено (във вид на
индекси, вероятности, паричен еквивалент и др.).
Оценката на риска в общия случай включва
анализ на честотите на опасностите и анализ на
последствията от аварии (нещастни случаи).
Оценката на честотите се осъществява въз основа
на:
статистически данни за аварии и нещастни
случаи в конкретен отрасъл или регион [4], [7];
изследване вероятността на опасните
събития с методите на вероятностен анализ на
безопасността (ВАБ), например с методите дърво
на отказите (FTA), дърво на събитията (ETA),
метод за анализ на отказите и тяхната критичност
(FMECA) и др. [1], [2], [9].
Качествените и количествените показатели на
честотите на неблагоприятните събития са
свързани с индекса на опасностите за изследвания
обект, показани в табл. 3. Качествената оценка на
честотите на неблагоприятното събитие се
заключава в използване на логически методи за
анализ или експертна оценка на група специалисти
в дадена област. Методът на експертната оценка на
честотите на неблагоприятното събитие се свежда

-6

8,7.10
2,2.10-4
3,8.10-4
5,7.10-4
8,7.10-4
2,2.10-3
2,3.10-3
10,0.10-3

Препоръчва се да се разглеждат четири групи
опасности [4], [5]:
1-ва група – Опасности свързани с погрешни
действия на персонала:
- нарушение на длъжностните и производствени инструкции, в т.ч. нормите и правилата
за безопасност;
- липсват или са неправилно съставени
планове за производствени работи;
- недостатъчна квалификация или неатестирани
работници;
- пренебрежение към ергономичните показатели на товароподемните машини;
- внезапна загуба на работоспособност (влошено здравно състояние на оператора или
персонала).
2-ра група – Опасности свързани с техническото
състояние на товароподемните машини:
- травми предизвикани от металоконструк111

до статистическа обработка на балните оценки на
групата квалифицирани специалисти-експерти за
значимите опасности установени при тяхната
идентификация. Въз основа на получения индекс
на опасностите (табл. 3) се определят качествените
и количествени показатели на честотите на
неблагоприятното събитие. Качествената оценка
може да бъде разширена и с други количествени
параметри посредством методите ВАБ.
Индекс на опасностите
Таблица 3
№
1
2
3
4
5

Индекс на
опасност
Повече от 9
6÷9
3÷6
1÷3
По малко от
1

Качествен
показател на
опасности
често
редко
възможно
вероятно
невероятно

действия и процедури за оценка на риска на
следващите етапи (табл. 5).
Матрица “вероятност – тежест – последствия”
Таблица 5
Очаквана
вероятност
за
възникване
на
аварийни
откази
(1/година)

Количествен
показател на
опасности
Повече от 1
1 ÷ 10-2
10-2 ÷ 10-4
10-4 ÷ 10-6
По малко от 10-6

Чест

Определянето на вероятността на възможните
последствия от опасни събития и зоната на
тяхното действие предвижда: 1) оценка на броя
пострадали от персонала и трети лица (летален
изход); 2) оценка на стойността на имуществените
щети, а така също и на обкръжаващата среда.
Щетите от последствията на опасните събития
могат условно да се разделят на четири категории
(табл. 4) в зависимост от категорията на
последствията на опасното събитие.

№

1

Категория
на щетите

Щети от последствията
на опасното събитие

1

Нещастен случай с
летален
изход
на
персонала или трети
лица.
Нещастен случай с
инвалиден изход на
персонала или трети
лица.
Леки
травми
на
обслужващия
персонал.
Не се отнасят по
последствия към нито
една от първите три
категории.

2

Критична

2

3

Некритична

3

4

Незначителн
и последствия

4

-2

Катастрофален
отказ

Критичен
отказ

Некрити
чен
отказ

Незначителен
отказ

A

A

A

C

Редък

1÷10

A

A

B

C

Възможен

10-2÷10-4

A

B

B

C

Вероятен

10-4÷10-6

A

B

C

D

Невероятен

< 10-6

B

C

C

D

Означенията по табл. 5 са:
А – задължителен детайлен анализ на риска –
изискват се особени мерки за намаляване на риска
за обезпечаване на безопасността;
В – желателен е детайлен анализ на риска –
изискват се мерки за безопасност;
C – препоръчва се анализ на риска и приемане
на мерки за безопасност;
D – не се налага анализ на риска и приемане на
мерки за безопасност.

Зависимост на категорията на опасното
събитие от щетите
Таблица 4
Категория
на последствията от
опасното
събитие
Катастрофална

>1

Тежест на последствията

Предварителният етап на оценка на риска на
товароподемни машини в зависимост от честотата
и категорията на последствията от опасното
събитие завършва с избор на по-нататъшни
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Причините за откази, попаднали в група А
подлежат на безусловно отстраняване при
проектиране
посредством
промяна
на
конструкцията, увеличаване на съответните запаси
на якост, устойчивост и т.н., подобряване
условията на експлоатация и др. Причините за
откази, попаднали в групи В и С, изискват
продължителен анализ, трябва да бъдат уточнени
механизмите на отказите, характера на
деградационните процеси и други фактори, важни
за по-пълното описание на отказа. В резултат на
това, могат да бъдат приети решения за доработка
на оборудването, изменение на регламента за
техническо обслужване и ремонт, увеличаване
честотата и пълнотата на диагностиране или други
коригиращи мерки. Отказите от групи В и С се
въвеждат в специален списък за следващ анализ и
контрол. Причините за откази в група D не
изискват допълнителен анализ.
Втората фаза при осъществяване на анализа за
критичност на отказите предполага количествена
оценка. В настоящия момент са предложени
няколко основни метода за оценка на
критичността [1], [4], [6], като някои от тях са

оформени в съответни национални стандарти,
например германски стандарт на автомобилния
съюз VDA, американския военен стандарт MILSTD 1629A и др. [1], [2], [9]. Съгласно германския
стандарт на автомобилния съюз VDA целта на
анализа е да се отделят най-значимите
потенциални откази с отчитане на очаквана
честота на тяхното появяване, възможните
процедури по тяхното предотвратяване в
експлоатация и тежестта на последствията.
Критичността Ci на i-я елемент от изследвания
обект се пресмята по формулата

товароподемни машини се явява разработката на
препоръки по намаляване на риска (управление на
риска) [4].
2.3.1 Оценка на риска при мостови кранове
Надеждността и безопасността на мостовите
кранове зависи от надеждността на окрупнените
възли и елементи на крана. Риска от аварии при
експлоатация на тези кранове се определя от
безопасността не елементите от I-ва група към
която се отнасят носещата метална конструкция на
крана, въжено-ролковата система (полиспаста) с
крановата кука и ходовите колела на крановата
количка и на крана. За носещата конструкция
критичните точки, сечения и зони са:
- главна греда – долният край на завареното
голямо напречно ребро в средното сечение
на гредата; завареният възел между главна
и челна греда – фиг. 1;
- челна греда – заварените планки за
лагерните букси и връзката между главна и
челна греда.
За монолитна кована кранова кука – критичното сечение – първата навивка от резбата до
освобождаващия канал.

Ci  B1i .B2i .B3i

където B1i е оценка на честотата (вероятността)
от настъпване на потенциалния отказ на i-я
елемент;
B2i – оценка на вероятността за
откриване на отказа (дефекта) на i-я елемент до
неговото появяване у потребителя;
B1i – оценка на тежестта на
последствията от отказа (дефекта) на i-я елемент.
Стойностите Bj (j=1, 2, 3) се избират от
съответните таблици [1], които са разработени
предварително
по
данни
от
предходни
изследвания. Стойностите Bj (j=1, 2, 3) зависят от
типа на обекта (системата), но като правило
1 ≤ Bj ≤ 10
Отделянето на най-значимите откази се
осъществява посредством сравняване критичността на i-я отказ – Ci с някаква гранична
стойност – Ckp. Ако Ci > Ckp , i-я отказ се приема за
критичен и подлежи на обезателно отстраняване.
Ако C0 < Ci < Ckp тогава са необходими
коригиращи мерки за намаляване на критичността,
например изменение на регламента за техническо
обслужване и ремонт. Отказите от такъв тип се
нанасят в съответния списък за следващ анализ и
контрол. Отказите за които Ci < C0 се признават за
незначими и не изискват разработка на
допълнителни мерки. Обикновено се приема
Ckp=125=5.5.5
(произведение
от
средните
стойности на оценките Bj), а C0≤8.
При оценка на риска в условия на недостатъчна
информация относно изследваните обекти и при
наличие на човешки грешки при експлоатация на
обектите, които не могат точно да се прогнозират,
се появяват неопределености (неточности) в
резултатите от анализа на риска. Източниците на
неопределеност трябва да бъдат идентифицирани
и представени в резултатите от анализа на риска.
Резултатите от идентификацията на неопределеностите трябва да се отразят в изводите на
комисиите по анализ на риска, а също и в
мненията на отделните специалисти-експерти.
Заключителен етап от анализа на риска на

Фиг.1 Връзка между главна и челна греда (1пукнатини в заваръчния шев, 2- пукнатини в
основния метал)
Главен подемен механизъм. Въже и др.
3. Заключение
Предложена е методика за анализ на безопасността и оценка на риска при товароподемни
кранове, съобразна с изискванията на европейския
стандарт за безопасност на машини БДС EN ISO
12100:2011.
Идентифицираните опасни точки и сечения от
товароподемния кран трябва да бъдат подложени
на задължителен контрол, което значително ще
намали риска от аварии.
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Abstract:
The algorithm for analysis of safety and risk assessment of hoisting cranes is proposed. This algorithm is in
accordance with the new Europeans Standards for safety of machines. The specific features of these machines are
analyzed when acceptable level of risk is well grounded, identification of dangers, risk assessment, developing of
recommendations for risk reduction and risk management.
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Резюме:
В настоящата работа са изследвани нелинейните трептения на опростен модел на крило с профил NACA
0012. Диференциалните уравнения на движението са решени с помощта на MATLAB-Simulink. Извършено
е числено изследване на влиянието на коефициентите на еластичност върху устойчивостта на системата.
Ключови думи: нелинейни трептения ,флатер, самолетно крило, Matlab-Simulink

I. Въведение

II.

Флатерът е явление, при което тела трептят в
поток газ или течност. При движение на самолет
съществува
определена скорост, при която
възникват трептения на крилото с голяма амплитуда
(флатер).
Явлението
се
характеризира
с
едновременно възникване на огъващи и усукващи
трептения на крилото, които са зависими едно от
друго [1]. Същността на появата на явлението флатер
на крило се корени в несъвпадането на две
характерни точки от профила на крилото - центърът
на коравина (т. О) и центърът на налягане (т. Р) (фиг.
1). С нарастването на скоростта на полета, се
предизвиква увеличаване на аеродинамичните сили
действащи на профила на крилото, което води до
нарастване на момента на аеродинамичната сила
спрямо ц.к. и следствието е флатер.
Явлението флатер в краен резултат води до
достигане на границата на разрушаване на
материалите и до разпадане на конструктивния
елемент от летателния апарат (ЛА), т.е. в случая
крилото, [3].
Основната цел на това изследване е да се
определи влиянието на еластичността на крилото
върху явлението флатер. За изследването се използва
крило с профил NACA 0012.

Динамичен модел

При обтичане на крило от въздушен поток,
силите се редуцират до главен вектор RA и главен
момент My (фиг. 1). На фигурата са въведени
следните означения:
– пълна аеродинамична сила;
– аеродинамична подемна сила;
– сила на челно съпротивление;
– аеродинамичен момент;
- скорост на потока;
т. С - център на тежестта (ц.т.);
т. P – център на налягане (ц.н.);
т. O – център на коравина (ц.к.).
а - разстояние между т. Р и т. О
b- разстояние между т. С и т. О
За настоящето изследване е използван
приближен модел с две степени на свобода, който е
показан на фиг. 2 [4], като за практически разчети е
необходимо приближеният модел да се съобрази с
първите форми, съответстващи на вертикалните и
усукващите трептения на крилото. Обобщените
координати, описващи движението на модела са y и
α. Координатата у се отчита от положение на
статично равновесие и описва движението на т. O във
вертикална посока.
Координатата α определя
завъртането и се отчита от положение на
недеформирана пружина.

Фиг.1 Профил на крило NACA 0012
Фиг. 2
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Използвани означения:

cy - коефициент на еластичност;
βy - коефициент на демпфиране, определящ
съпротивлението във вертикална посока;
cα - коефициент на еластичност на ъгловата
пружина;
βα - коефициент на демпфиране, определящ
съпротивлението в ъглова посока;
m - маса на крилото;
Io – масов инерционен момент.
Важен параметър в изследването са:
Собствената
честота
на
вертикалните
трептения на системата е:
√

(1)

Собствената честота на ъгловите трептения
на системата е:
√

Фиг. 3 Зависимост на коефициента на
подемна сила
от ъгъла на атака α, (0), [5]
Графиката, която е показана фиг. 3 определя
коефициентът
при различни стойности на ъгъла
на завъртане α. При ъглови трептения стойността на
отклонение на крилото от равновесното положение е
нереално да нарастване до α=150. За това на този етап
от изследването се приема, че изменението е линейно
и допълнително към това, към силата
се добавя
членът
̇ [1], характеризиращ аеродинамичното
съпротивление от вертикалните движения на крилото.
Силата окончателно се определя от:

(2)

Съгласно [1] основен възбудител на този вид
трептения е аеродинамичната подемна сила и за това
на този етап се пренебрегват Мy и Xa. Съгласно [2]
тази сила се определя по:
(3)
където:

– плътност на въздуха;
V – скорост на потока;
S – площ на крилото;
– коефициент на аеродинамична подемна сила;
Изменението на коефициента
за крила с
профил NACA 0012 е дадено на фиг. 3, [5].

̇

c
Ya
cy
ro*u(2)^2/2*F*(0.098*u(1))-pi*ro*F*u(3)*u(2)

.
y

..
y

Ya1

1
s

1
s

Integrator2

Integrator3

1/m
Gain3

y

v
Add1

-KClock

1/3.6

V

Quantizer

betay
Gain4
m*b*u(2)^2*sin(u(1))
300/3.6

P1

Constant
m*b*u(2)*cos(u(1))

a

y, alfa
P3
Gain1

u(1)*cos(u(2))

P5
..
alfa

1
s

-K-

.
alfa

alfa
1
s

Integrator4

1/Io

Integrator5

Add2
m*9.81*b*cos(u(1))
P2

calfa

Gain6
m*b*u(1)*cos(u(2))
P4
180/pi

Gain2

-K-

betaalfa

Фиг. 4 Числен модел на MATLAB-Simulink
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(4)

Диференциалните уравнения на движението,
изведени с уравнения на Лагранж от втори ред са:
̈

̈

̇

̇

x 10

2.325

y[m]

̈

-4

2.3255

2.3245

̈

2.324

2.3235
110

110.5

111

111.5

112

112.5

113

112

112.5

113

t[s]

(5 )

-4

1.045

x 10

Диференциалните
уравнения
на
движението са решени числено с помощта на
Matlab- Simulink, което е показано на фиг. 4.
Числените стойности, които са приети за
параметрите, описващи системата (5), са:

alfa[rad]

III. Числено решение
1.04

1.035

1.03
110

110.5

111

111.5

t[s]

Фиг. 7 Трептения при скорост
IV. Влияние на коефициента на еластичност

(6)
Съгласно тях и уравнения (1) и (2) собствените
честоти в Hz за приетите параметри са:
и

За изследване на влиянието на
се
провеждат две числени решения със стойности
и
(
<
<
). Изменението на скоростта е
съгласно фиг. 5.
а) Приема се

За приблизително определяне на скоростта,
при която системата става неустойчива се използва
блокът Quantizer от фиг. 4. Скоростта нараства
стъпково (фиг. 5) през интервал от 10 s със стойност
2.78 m/s (10 km/h). Изменението и е от 83,33 m/s до
140 [m/s]. Задачата е да се определи скоростта, при
която системата става неустойчива.
140

,
(7)
а всички останали параметри запазват стойностите си
като в (6). Собствените честоти в този случай са:
В този случай системата става неустойчива при
скорост, приблизително равна на
.
Законът на движението е показан на фиг.8.
-4

x 10

130

2.214

y[m]

V[m/s]

120

110

2.213

2.212
100

2.211
80

80.5
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82.5

83

t[s]

90
-4

1.165
80
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20

40
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80

100

120

140

160

180

x 10

1.16

200

alfa[rad]

t[s]

Фиг. 5
Изменението на y и α са дадени на фиг. 6. От
фигурата се определя, че скоростта при която
системата става неустойчива е приблизително равна
на скорост
. Трептенията в интервал
110 до 113 s на механичната система са показани на
фиг. 7.
y

1.155
1.15
1.145
1.14
80

80.5

81

81.5

t[s]

Фиг. 8 Трептения при скорост
б) Приема се

-4

x 10

,
α

а всички останали параметри запазват стойностите си
като в (5).
Собствените честоти в този случай са:

y[m],
alfa[rad]

2

(8)

1

0

0

20

40

60

80

100

В този случай системата става неустойчива при
скорост, приблизително равна на
.
Законът на движението е показан на фиг. 9.

120

t[s]

Фиг.6
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Фиг. 9 Трептения при скорост V

Фиг. 11 Трептения при скорост V

V. Влияние на коефициента на еластичност

IV. Заключение

За изследване на влиянието на
се
провеждат две числени решения със стойности
и
(
< <
). Изменението на скоростта е
съгласно фиг. 5.
а) Приема се
(9)
а всички останали параметри запазват стойностите
си като в (5).
Собствените честоти в този случай са:
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Като основни изводи в изследването могат
да се посочат:
- Трептенията на двете координати са с равни
честоти, като честотата на възникналите нелинейни трептения e близка до
, но с по ниска
стойност. Важно е да се отбележи, че двете
трептения не са във фаза. От фигурите може да се
отбележи, че фазата е приблизително равна на π;
- С намаляването на
(
се оказва, че
системата става неустойчива при по-малка скорост, а
с увеличаването на (
става неустойчива
при по-голяма скорост;
- Влиянието на
е несъществено.
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INFLUENCE OF THE ELASTICITY OF THE WING
WITH AIRFOIL NACA 0012 ON ITS NONLINERAL
OSCILLATIONS (FLUTTER)

Фиг. 10 Трептения при скорост
б) Приема се

PETKO SINAPOV
Department of Mechanics, Technical
University of Sofia, Bulgaria
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(10)
а всички останали параметри запазват стойностите
си като в (5).
Собствените честоти в този случай са:

CVETELINA VELKOVA
Department of Mechanics, Technical
University of Sofia, Bulgaria
cvvelkova@tu-sofia.bg

Abstract:
The aim of this study is the investigation of the nonlinear
oscillation of the simplified wing model with airfoil NACA
0012. Differential equations of motion are solved using
MATLAB-Simulink code. Numerical approach for the
investigation of the influence of the elasticity coefficients on the
system sustainability is been applied.

Key words: nonlinear oscillations, flutter, wing,
Matlab-Simulink
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Резюме:
В работата са изследвани числено фрикционни трептения на плоча. За решението на задачата е
използван метод на крайните елементи (МКЕ). Направен е анализ и съпоставка със собствените честоти на
системата. Определените числено собствени честоти и фрикционни трептения са потвърдени с
експериментално изследване.
Ключови думи: фрикционни трептения ,собствени честоти, МКЕ.

1. Увод

Самовъзбуждащите се фрикционни трептения при движението на ПЖПС в крива (фиг.
2а) се предизвикват от приплъзване между
колелото и релсата [4, 5, 6, 7, 8, 14]. Трептенията
са предизвикани от сили на триене
в
контактното петно (фиг. 2б) [4,14]. Трябва да се
прави разлика между фрикционните трептения
при движение на ПЖПС в крива, причинени от
напречни сили на триене при плъзгане и тези
причинени от приплъзването (буксуването) на
колелото спрямо релсата, предизвикано от
различните пътища, които изминават двете
колела на колооста [8]. Първият вид триене
предизвиква напречни трептения на колелото и
релсата, а вторият вид предизвиква усукващи
трептения на колооста и надлъжни трептения на
релсата.

Самовъзбуждащите
се
фрикционни
трептения са феномен, който често се среща в
природата. Като примери могат да се посочат
трептенията на колело и релса на ЖПС в крива,
трептенията на спирачни системи, трептенията
на режещите инструменти на металорежещи
машини, трептенията при свирене на цигулка,
приплъзване на съединител на транспортно
средство и др. Причината за възникването на
тези трептения е зависимостта силата на триене
при
плъзгане
от
релативната
скорост
vr  v1  v2  между триещите се повърхности
(фиг. 1). Явлението се проявява само когато
силата на триене има падащ участък [3, 4, 10].
Честотите, с които трептят системите са
приблизително равни на собствените им
честоти.

Падащ участък

v0

а)
Фиг. 1

119

б)

Вторият вид се проявяват най-често в криви с
малък радиус, когато реборда на колелото е
допрял до релсата.

а)

N
б)

Fz
Fy
б)

а)

Фиг. 2
Целта на работата е да се изследват числено
фрикционни трептения на плоча (опростен модел
на железопътно колело). Изследват се само
напречните трептения, като на този етап не се
разглежда
завъртането
на
колелото.
Съпротивлението в системата е моделирано на
базата на данни от реален експеримент.

Фиг.4
За да се приложи сила на триене, се допира
метален детайл (4) до диска и се плъзга неговата
периферия (фиг. 4).
Възникналите фрикционни трептения е показан
на фиг. 5. Спектралният анализ на трептенията е
показан на фиг. 6. Ясно могат да се отчетат
честотите
,
f1  1920 Hz ,
f 2  3800 Hz

2. Модел на изследването

f3  5760 Hz и f 4  7680 Hz .Тези честоти са
приблизително равни на някои от собствените
честоти на плочата (виж таблица 1) . Най~
отчетлива е честота f 1 , т.е. това е честотата с найголяма амплитуда.

Моделът
представлява
плоча,
чиито
геометрични размери са пропорционални на
реално железопътно колело.
Експеримнталният образец е показан на фиг. 3.
Представлява
плоча,
която
е
опростен
пропорционален модел на железопътно колело
[12]. Изработена е от стомана (ST 45, E=2,1 1011).
Геометричните размери са дадени на фиг. 3.
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Стендът за експерименталното изследване е
показан на фиг. 4. Дискът (1) е закрепен на
вретеното (2) на струг. С микрофон модел 4958
(3) и усилвател Pulse на B&K (5) се измерват
трептенията на въздушната среда.
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4. Числено моделиране на фрикционните
трептения на плоча

x

За изграждането на динамичния модел се
използва метод на крайните елементи (МКЕ) [11,
13], като плочата се разделя на N брой крайни
елементи (фиг.3 б)), които са тип SOLID272
(фиг.7) [16]. Елементите тип „SOLID272”
представляват
обобщени
ососиметрични
хармонични елементи, предназначени основно за
решаване на ососиметрични задачи, с възможност
за прилагане на неососиметрични товари. Това
става възможно поради използването на
Фуриерови полиноми в интерполационните
функции, описващи преместването в  посока
(фиг.7). Равнината, в която се задава сечението на
изследваното тяло или система от тела, формата и
броя на елементите, с която се описват, се нарича
главна равнина (фиг.8 в).
Образуването на глобалните матрици е
осъществено чрез продукта Ansys [2, 16].
Използвана е функцията „Superstructuring CMS”, с
помощта на която са съставени матриците на
масите и еластичностите, като в тях са отчетени
граничните условия, както е показано на фиг. 8 (в).
С помощта на този метод се синтезират матриците
на масите и еластичностите, съответстващи на
изследвания честотен диапазон (от 780 Hz до14000
Hz). Така образуваните матрици с отчетени
гранични условия, се интегрират в продукта
Маtlab, като предварително са номерирани възлите
и е отчетено преминаването в главни координати,
съгласно въведената координатна система
(фиг.8а). Действието на силата на триене Ff (Ff║y)
е необходимо да се отчете във векторa на
възловите товари, съгласно фиг.8 (в).

z

y
а)

б)

Ff

в)

Фиг. 8

F 


301

 [0,0,.., Ff ,....,0]T

(2)

Необходимостта
от
използването
на
експерименталните резултати е от съществено
значение за определяне на относителното
депфиране в системата [1]. Матрицата на
демпфиране се определя с израза
C *   M * f (M *1K * )

(3)

и се нарича обобщено пропорционално
демпфиране [1]
Функцията
определя
f (M *1K * )
демпфиращото отношение между отделните
честоти. Тя се съставя за интервала на
изследваните честоти. В това изследване тази
функция е съобразена с резултатите от
експериментално изследване на затихващи
трептения на същата плоча [12].
-ζ измерено

ζ

Ksi-measured
f(wj)-fitted

f(j) моделирано.

0,05

Ksi

0,04

Фиг.7
Диференциалното
уравнение,
движението на системата е:

описващо

 M *  u  C *  u   K *  u  F * ,

0,03

0,02

0,01

(1)

0

500

1000

1500

wj

където с [M*] и [K*] за означени съответно
матриците на масите и еластичностите с
размерност (30)x(30), а с {u} и {F*} са означени
съответно векторите на възловите премествания и
възловите сили, с размерност (30)x1.

2000

2500

j [s-1]

Фиг.9
Важно за построяването на тази функция е
определяне на изменението на демпфиращото
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отношение. То
уравненията:

се

представя

със

следните

2 j j  f ( 2j )

j 

1
2 j

8
9
10

0,46
0,09
0,33
Уравнения (1) се решават с помощта на
Matlab-Simulink. На фиг. 10 е представено
решението, показващо неустановени трептения
(нестационарен
процес).
На
фиг.11
е
представено решението, показващо установени
трептения (стационарен процес). Двете фигури
показват преместването (u7) на възел 28 в
посока y, където е приложена силата на триене.
На фиг. 12 и фиг. 13 е извършен спектрален
анализ съответно за двата случая.

(4)

f ( 2j )  f ( j )

(5)

На фиг. 9 е показано избраната функция,
отговаряща на изменението на демпфиращото
отношение в зависимост от собствените честоти.
Функцията f ( j ) е непрекъсната функция,
представляваща изменението на демпфиращото
отношение в зависимост от собствената честота
 j [1, 2]. Аргументите на f ( j ) се заменят с

y  rb , t  [m]
1.5

 j  M *1K * [1, 2].
Зависимостта на силата на триене от скоростта
на плъзгане е показана на фиг. 1(б), като в падащия
участък се описва с кубично уравнение [3 ,9, 12,
15].

F f  b0  b1vr  b2vr2  b3vr3 ,

x 10

-5

1

0.5

0

-0.5

(6)

-1

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

t [s]

където vr  v0  d [ y(rb , 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, т.е.

v0 

10978
11607
12135

10878
11587
12215

Фиг. 10 Неустановени трептения.

y  rb , t  [m]
2

x 10

-3

1.5
1

d
[ y(rb , t )] .
dt

0.5
0
-0.5

5. Числено решение

-1

Използват се следните параметри за
численото решение [15]:
Е=2,1.1011 Ра;ρ = 7850 кg/m3, v0=2 m/s , bo=3750
N, b1=325 Ns/m, b2=0 Ns2/m2, b3=1,75 Ns3/m3.
Собствените честоти на системата са
пресметнати с Matlab чрез решение на
хомогенната част на уравнение (1), без отчитане на
демпфирането, и са съпоставени с резултатите oт
Ansys. Стойностите на собствените честоти в [Hz]
са дадени в таблица 1:

-1.5
-2
4.85

4.9

4.95

t [s]
Фиг. 11 Установени трептения.
u 7 [m]
1.6

x 10

-4

1.4
1.2
1

№
1
2
3
4
5
6
7

Ansys
Hz
788
1175
2196
2587
5942
7695
9490

Matlab
Hz
780.64
1160.5
2180.8
2647.6
5962.1
7668.9
9520.9

|Yw(f)|

Tаблица 1
Δ
%

0.8
0.6

0,47
0,62
0,35
1,16
0,17
0,17
0,16

0.4
0.2
0
0

2000

4000
6000
8000
Frequencywdt (Hz)

10000

12000

Фиг. 12 Спектрален анализ за неустановени
трепетения
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1.6
1.4
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Фиг. 13 Спектрален анализ за установени
трепетения
Решението показва, че при неустановени
трептения (фиг.10 и фиг.12) се появяват честоти
2180.8 Hz и 5942 Hz. При установени системата
трепти само с честота 2180.8 Hz (фиг.11 и фиг.13).
5. Заключение
В работата се изследвани фрикционни
самовъзбуждащи се трептения на плоча. При
експерименталното изследването се установи, че
възникналите фрикционни трептения преобладава
честота
Тази
честота
е
f1  1920Hz .
приблизително равна на трета собствена честота на
плочата.
Численото изследване показва, че при
неустановени трептения (фиг.12) се проявяват
честоти равни на третата и петата собствени
честоти. При установени системата трепти само
с третата собствена честота . Получените
резултати се приближават до резултатите от
направения експеримент, като разликата е 6.34 %.
Тя се дължи на моделирането на плочата и
използването на елементи SOLID272, както и
някои допускания в процеса на моделиране.
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Abstract:
Numericall results of a friction induced vibrations of a plate are studied in this work. The problem is solved with
finite element method (FEM). The results are analyzed and compared with the natural frequencies of the plate. The
calculated natural frequencies, as well as the friction induced vibrations are recorded experimentally.
Keywords: friction induced vibrations, natural frequencies, FEM.
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FINITE ELEMENY MODELING OF THE MECHANICAL RESPONSE OF AN AXIALLY
LOADED STRUCTURAL ELEMENT STRENGTHENED WITH BASALT FAIBER
REINFORCED POLYMER
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Abstract:
Strengthening and/or rehabilitation appear more and more often as a viable option for upgrading the transport
infrastructure. Finite element modeling and simulation of the mechanical response of a structural element retrofitted with
external reinforcement in composite material are discussed in this paper. The focus is on the study of the possibility to
use basalt fiber for external reinforcement. Material constitutive laws are locally defined. A finite element model is set
up and the evolution of the local response of the hybrid structure (structural element that should be strengthened-external
reinforcement) in appropriately selected points is simulated. Some numerical results are reported.
Keywords: basalt fiber, strengthening, rehabilitation, finite element modeling.

instead of Carbon fiber for external reinforcement.
The mechanical performances of the structural
element are usually enhanced. The maximum
compressive stress and the maximum strain of the
strengthened specimen are higher compared to those
obtained for a specimen without reinforcement.
In order to achieve a better understanding of the
mechanical performances modifications, the following
approach is assumed. The constitutive laws for all
compounds of the hybrid structure are locally defined
in terms of stress-strain relationships. Furthermore they
are implemented in a semi- analytical procedure.

1. Introduction
Nowadays, the need for refurbishment of the
transport infrastructure (for example reinforced
concrete structural elements of bridges) appears more
and more often as a major issue. The increasing
demand in load carrying capacity, resulting from the
increasing traffic, as well as the effects of aging,
require more and more often strengthening and/or
rehabilitation of the existing structures.
In this context, composite materials are getting a
widely recognized technique for strengthening and
repair [1] because of their light weight, good
mechanical characteristics and easy application.
The aim of this study is to investigate the
modifications in the mechanical response of a
structural element when considered as a part of a
hybrid structure. All modifications can be assessed
with respect to a „reference configuration”- a „solo‟
response of the structural element (without
reinforcement) to various loading conditions.
More precisely, the mechanical responses of axially
loaded cylindrical concrete specimens with and
without external reinforcement are modeled and
simulated.
This type of strengthening has been a field of
extensive research work for the last few decades [2, 3,
4 and 5].
Some new aspects consist in the use of Basalt fiber

2. Materials
The hybrid structure consists in cylindrical concrete
specimen and external reinforcement in basalt fiber.
The external reinforcement is bonded to the lateral
concrete surface by using epoxy raisin.
Table 1: Materials for external reinforcement: material
properties [6]
Material
Elasticity
Density
modulus,
MPa
Composite material
200 0001700(carbon fiber)
240 000
1800, kg/m3
Composite material
657, g/m2 *
84 000
(basalt fiber)
Steel
210 000
7850, kg/m3
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External reinforcement in composite material is a
viable alternative of the steel reinforcement because of
its high elasticity modulus, light weight (
Table 1). The use of carbon fiber for construction
is however limited due to its relatively high price.
Carbon and Steel have comparable elasticity
modules whereas the elasticity modulus of the basalt
fiber is approximately three times lower.

The following elasticity constants should be
experimentally identified: E3 –the elasticity modulus
along the direction normal to the plane in which all two
perpendicular directions are equivalent. It is assumed
here that the above-mentioned plane is the 1-2 plane
(Fig. 1).

In
Table 1 surface density is reported for the basalt
fiber.
3. Constitutive laws
a) Concrete
The mechanical response of concrete is modeled by
using a constitutive law in which coupling between
linear elasticity and damage is postulated [7, 8 and 9]:

 ij  f  E, ,  ij , D 

Fig. 1 Composite material: transverse isotropy

Furthermore, because of the existing symmetries
the elasticity modulus along the 1 direction is equal to
the elasticity modulus along the 2 direction: E1=E2 and
the shear modulus identified for the 1-3 plane is equal
to the shear modulus for the 2-3 plane: G13=G23. In
order to identify completely the mechanical response
of the composite material in 3-D the following
Poisson‟s ratios should be identified: the Poisson‟s
ratio for the 1-2 plane ν12 and the Poisson‟s ratio that
characterizes the response for each plane perpendicular
to the 1-2 plane: ν13.
The elasticity constants employed to describe the
mechanical response of the composite material are
summarized in Table 2.

(1)

In equation (1) σij denotes the components of the
stress tensor, εij- the components of the strain tensor, E
and ν are respectively the elasticity modulus and the
Poisson‟s ratio of the undamaged material; D is the
damage variable.
It is assumed that the evolution of the damage
variable is governed by a quantity which depends only
on the positive eigenvalues i of the strain tensor:

 eqv 

1   2   3

(2)

This assumption is consistent with the
phenomenological observation that concrete failure
results mainly from insufficient tensile load-carrying
capacity.
b) Composite material
The composite material is seen to have linear elastic
behavior until failure. The material constitutive law can
be thus formulated in the framework of linear
elasticity. On the other hand, the accurate modeling of
the mechanical response of the composite material
implies the use of matrix of the rigidity tensor Cijkl that
characterizes a transversely isotropic material [10]:
C11










C12
C11

sym.

C13
C13
C33

0
0
0
C44
0

0
0
0
0
C44

0

0

0


0


0

0


0

C11  C12 

2

Table 2: Mechanical parameters of the Basalt Fiber
Reinforced Polymer
E1= E2=
3500
MPa
E3=
8400
MPa
G12= G13
4860
MPa
E1
1296
MPa
G12  21  
12
ν23=
0.18
ν12=
0.35

4. Finite element model
The numerical solution is obtained by using the
general purpose finite element software ANSYS. The
model is optimized by taking into account the existing
symmetries: only a quarter of the specimen is modeled
(Fig. 2 and Fig. 3). Appropriate symmetry boundary
conditions are applied to nodes on the planes of
symmetry.

(3)
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Fig. 2 Strengthened concrete specimen: finite element
mesh

Fig. 4 one layer of external BFRP reinforcement

Fig. 5 section data for 3 Layer of BFRP
Fig. 3 Detailing of the finite element mesh

5. Finite element analysis

SOLID95- a 20-node structural finite element is
used to generate the finite element mesh for concrete
(plotted in light gray in Fig. 2 and Fig. 3). For the
external reinforcement SOLID185 –a structural solid
and more precisely its „layered‟ version is employed
[11]. External reinforcement is plotted in dark gray in
Fig. 2 and Fig. 3.
A nominal thickness of 0.65mm for each layer in
Basalt Fiber Reinforced Polymer (BFRP) is assumed.
It should be noted that this value is nominal; it can‟t be
controlled in the framework of the technology
employed to manufacture the strengthened specimens.
The mechanical responses of two different
configurations of external reinforcement as well as of a
reference specimen without external reinforcement are
simulated. Detailing of the external reinforcement
arrangement for specimens with one and three layers of
BFRP reinforcement is presented in Fig. 4 and in Fig.
5.
Uni-directional composite material is employed to
strengthen the concrete cylinders. In terms of a
cylindrical coordinate system (r,Ɵ,z) , with a z-axis
parallel to the specimen axis (the z-axis is normal to
the section displayed in Fig. 5), the fabric in basalt fiber
is orientated along the Ɵ-axis.

The mechanical response is reproduced in a
sequence of non-linear static analyses. An incremental
procedure is employed to simulate a quasi-static
displacement-controlled compression test.
For each step of the incremental procedure the
stress and strain fields are obtained by non-linear static
analysis for the current boundary conditions. Based on
the obtained stress and strain distributions the material
properties are modified (if needed) in accordance with
the postulated constitutive laws. Furthermore the
defined failure criteria are checked.
The simulation of the compression test enables the
fine- tuning of the material constitutive laws through
comparison with experimental data.
It should be noted that the mechanical response of
the materials seen as parts of the hybrid structure, is not
necessarily identical to the behavior they may exhibit
when tested separately.
6. Numerical results
Results of the numerical simulations of a cylindrical
plain concrete specimen and specimens strengthened
with one and with three layers of composite material
are reported. The response of the hybrid structure is
plotted in Fig. 6.
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After identification of the material constants (by
using experimental data) the model can be also used
for quantitative predictions.
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Fig. 6 Stress- strain relationships obtained for plain
concrete, for specimens strengthened with one and with
three layers of BFRP

The mechanical performances enhancement of the
hybrid structure compared to the reference specimen
without reinforcement can be clearly seen. Both
maximum compressive stress and maximum strain
reached are increased.
The mechanical performances enhancement can be
explained by the confinement provided by the external
reinforcement in BFRP. The confinement reduces the
lateral strains. Lateral strains are positive- they result
from the compressive stress applied to the specimen
(Effect of Poisson).
Since the maximum positive strains are decreased
the variable that governs the damage evolution is also
decreased – see equation (2). It is straightforward to
conclude that damage evolution is slower when
external reinforcement is present.
Thus the hybrid structure fails for higher value of
the applied displacement (respectively higher value of
the compression stress) compared to the structural
element of the same geometry and mechanical
properties but without external reinforcement.
7. Concluding remarks
It has been shown that Basalt fiber composite
materials have the potential to be used for external
reinforcement when strengthening or rehabilitation of
existing structure is needed.
Thus far, the results obtained by finite element
analysis can be used to provide a detailed, but
unfortunately only qualitative insight on the complex
behavior of the hybrid structure.
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Резюме:
В настоящата работа е извършено експериментално и числено изследване на собствените честоти
на колоос и колело от колоос. Получените експериментални резултати са използвани за
верифициране на резултатите от числените изследвания. При изследванията са отчетени
граничните условия.
Ключови думи: Собствени честоти, собствени форми, числено моделиране, колоос.

спектъра на излъчвания шум при движение на
железопътно транспортно средство (ЖПТС) е
шумът от търкаляне [1]. Прието е, че този шум се
дефинира като съвкупност от шума, излъчван от
контактното взаимодействие между микрограпавините на контактуващите повърхности, и от
структурния шум, генериран от колооста и
релсовия път. При движение на ЖПС със скорост
V по неравност с дължина на вълната λ, възникват
трептения с честота f, която може да се пресметне
с уравнението [1]:

1. Въведение
Железопътният транспорт се използва
основно при сухоземен превоз на товари и
пътници. Той е без алтернатива в редица
индустриални сектори и райони на света
Напоследък са особено актуални и въпросите,
свързани с екологията и влиянието върху
човешкото здраве. Основно място тук заемат
вибрациите и шумът, породени от движението
на железопътните возила [3].
Шумът от железопътни превозни средства
произлиза от редица източници: тяговите
двигатели, охладителни системи, дизелгенераторите при тягов състав с комбинирано
задвижване, трансмисии, аеродинамичен ефект
при висока скорост, контактът колело-релса [8].
Други източници на шум се появяват в
зависимост от режимите на движение, като
например шум при спиране, преминаване през
надлези, мостове, преминаване, шум от
преминаване на композицията през крива,
преминаване през релсови наставки и други [3,
4÷9]. Последният източник оказва влияние
върху общото ниво на звуковото налягане, при
скорости над 50 км/ч и е доминиращ при
скорости на превозните средства над 100 км/ч
[5, 7]. При скорости под 50 км/ч основно място в

f 

V



(1)

Фиг. 1. Визуално представяне на механизъм за генериране
на шум при търкаляне на колооста [1]

От съществено значение при изследването
на вибрациите и излъчвания шум е познаването
на собствените честоти на трептящите
елементи.
Целта на настоящето изследване е да се
определят
числено
и
експериментално
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собствените честоти на вагонна колоос на
ЖПТС, както и тези на колело от колоста.
Получените резултати от експерименталното изследване ще послужат за определяне на
собствените честоти на елементите от
системата и за верифициране на получените
резултати от численото изследване. След това
ще се определят параметрите на акустичните
заглушители [2] на този шум чрез численото
моделиране.

2. Експериментално изследване на собствените честоти на вагонна колоос
2.1. Методика на експеримента
Измерването на свободните затихващи
трептения генерирани от колоос се реализира,
чрез измерване на нивото на излъченото
звуково налягане от периферията на колелото
след удър с чук по периферията на колоостта
[11].
При измерването едното колело от
колоостта се повдига за да стане свободно

0.8 m

0.65 m

Фиг. 2. Схема на опитната постановка за измерване на нивото на излъченото звуково налягане при свободни затихващи
трептения на колоос. 1 – Мобилен компютър; 2 – вибро-акустичната апаратура (Pulsе 3560B-30);
3 – Микрофон модел 4958 ,Brül&Kær; 4 – стойка за микрофон; 5 – вагонна колоос; 6 – релсов път.

Фиг. 3. Шум при свободни затихващи трептения на колело от колоос и участъците, в които е извършен
спектрален анализ на измереният сигнал.
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колелото, след което повдигнатото колело се
удря с метален чук с определена сила в горната
част на периферията му. Нивото на излъченото
звуково налягане се измерва от един
преобразувател
(микрофон
модел
4958,
Brül&Kær) и вибро-акустичната апаратура
Pulsе 3560B-30, фиг. 3.
Разположението на преобразуватея е
показано на фиг. 2. Измерването е извършено в
лабораторни условия.
След това на отделни части от записания
сигнал (с програма направена в среда на
Matlab®) се извършва спектрален анализ на
шума от свободните затихващи трептения на
колооста. Сигнала е разделен на участъци за да
се установи дали има линеен или нелинеен
характер.

Фиг. 5. Спектър на шума при свободни затихващи
трептения на колело от колоос във времеви участък II от
фиг. 3.

2.2. Експериментални резултати
Резултатите от свободните затихващи
трептения на колело на ЖПТС са представени
на фиг. 3 ÷ 7. На фиг. 3 е показан запис на шум
от свободни затихващи трептения на колоос и
участъците, в които е определен спектъра на
измерения сигнал. Тези спектри са представени
на фиг. 4 ÷ 7.
Пиковете в графиките на спектъра на
измереното ниво на звуково налягане
генерирано от колоста, съответства на
собствените честоти на колооста. В Таблица
№1 са представени някои от регистрираните
собствените честоти на изследваната вагонна
колоос, съответстващи на значимите пикове от
спектрите.
Таблица №1
№ на собств.
№
на собств.
f, Hz
f, Hz
честота

1
2
3
4
5
6
7

Фиг. 6. Спектър на шума при свободни затихващи
трептения на колело от колоос във времеви участък III
от фиг. 3.

честота

158
248
328
358
376
494
662

8
9
10
11
12
13
14

754
954
2340
2398
3100
4488
5786

Фиг. 7. Спектър на шума при свободни затихващи
трептения на колело от колоос във времеви участък IV
от фиг. 3.

От сравняването на получените резултати в
различните времеви участъци се забелязва
съответствие в пиковете на спектъра. Това
потвърждава линейния характер на сигнала.

Фиг. 4. Спектър на шума при свободни затихващи
трептения на колело от колоос във времеви участък I от
фиг. 3.
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4 – ограничаване на аксиалното преместване
на повърхността (1).
С позиция (5) е посочено колелото от
вагонната колоос.

3. Числено изследване
3.1. Методика на експеримента
При численото изследване са изследвани три
модела:
 модел на вагонна колос с гранични
условия, показани на фиг.8;
 модел на колело от вагонната колоос
със закрепване, показано на фиг. 9;
 модел на колело от вагонната колоос
без закрепване.
Изследваните обекти са моделирани в среда
на SolidWorks®, а собствените им честоти и
форми са определени в среда на ANSYS
Workbench®. След това резултатите от
числените изследвания на трите модела са
сравнени с експерименталните резултати.

Фиг. 9. 3D модел на колело от вагонната колоос с вида и
местата на прилагане на граничните условия.

3.1.1. 3D модел на вагонна колоос
На фиг. 8 е показан модела на колооста със
зоните и вида на приложените гранични
условия. Граничните условия съответстват на
тези, при които е направено експерименталното
изследване.

3.1.3. 3D модел на колело от вагонната колоос
без закрепване
На фиг. 10 е показан модела на колело от
вагонната колоос без закрепване.

Фиг. 8. 3D модел на вагонна колоос с вида и местата на
прилагане на граничните условия.

Колооста е закрепена по една крива, част от
окръжност от контактната повърхност на
дясното колело на колостта (фиг.8). По този
контакт са наложени ограничения на
преместванията по трите оси Х, Y и Z (ВС2).
По крива от оста на вагоннатa колоoс са
наложени ограничения на вертикалните
премествания по ос Z (ВС1).

Фиг. 10. 3D модел на свободно колело от вагонната
колоос.

3.2. Резултати от численото изследване
При честотния анализ на показаните модели
на вагонна колоос (фиг. 8) и колело от вагонна
колоос (фиг. 9 и 10) в среда на ANSYS
Workbench® са изчислени собствените честоти
в честотния интервал от 0 до 6000Hz.
Резултатите от численото изследване, сравнени
със съответните им експериментални са
показани в табл. 2÷4, където е показана и
разликата в проценти между тях. Вижда се
изключително добро съответствие между
собствените честоти, получени числено и
експериментално.
Това е основание за допускането, че
използваният числен метод и модел са
адекватни и по нататъшните изследвания са
правени само числено.

3.1.2. 3D модел на колело от вагонната колоос
с приложени гранични условия
На фиг. 9 е показан модела на колело от
вагонната колоос със зоните и вида на
приложените на гранични условия.
На фиг. 9 с (1) е обозначена цилиндричната
повърхност, на която са наложени следните
ограничения на преместването:
2 – ограничаване на радиалното преместване
на повърхността (1);
3 – ограничаване на завъртането на повърхността (1);
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3.2.1.

Номер
на
формата
8
10
11
13
16
17
18
24
25
26
27
67
68
71
72
73
88
89
129
130
132
134
136
155
157
158
159

Резултати
от
численото
изследване на 3D модела на вагонна
колоос
Таблица №2
Числено
Freq,[Hz]
161.98
246.56
253.49
337.34
346.98
397.92
540.13
914.77
915.25
927.04
1012.8
2494.8
2504.2
2609.5
2612.1
2618.5
3359.2
3360.3
4555.4
4562.3
4584.9
4610.1
4652.3
5789.8
5852.2
5934.2
5979.8

Експериментално
Freq, [Hz]
158
248
248
328
358
376
494
954
954
954
954
2398
2398
2398
2398
2398
3100
3100
4488
4488
4488
4488
4488
5786
5786
5786
5786

Разлика
Фиг. 13. 59-та собствена форма на изследваната колоос,
при зададените гранични условия.

[%]
2.46
0.58
2.17
2.77
3.18
5.51
8.54
4.29
4.23
2.91
5.81
3.88
4.24
8.11
8.2
8.42
7.72
7.75
1.48
1.63
2.11
2.65
3.53
0.07
1.13
2.5
3.24

3.2.2.

Номер
на
форма
1-2
3
4-5
4-5
6
7-8
9-10
20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
36-37
42-43
44-45
46-47
48-49
50-51
52-53
54-55
56
57
58
59
60
61
62

Три характерни собствени форми на
колооста са показани на фиг.11÷13. Те
характеризират
формите
при
напречни
трептения на колелото от колоста и са актуални
за изследване генерирането на структурен шум
към околната среда.

Фиг. 11. 13

Резултати
от
численото
изследване на 3D модела на колело
от вагонната колоос със закрепване
Таблица №3
Числено

Експериментално

Разлика

Freq,[Hz]
148.01
241.16
338.65
338.65
465.7
708.19
922.33
2102
2155.1
2517
2611.6
2711.9
2784.3
3350.1
3415.8
3565
4143.4
4332.8
4345.9
4448.2
4539.4
4997.9
5183.4
5212.4
5326
5333.8
5584.8
5612.5
5760.7
5932.7

Freq, [Hz]
158
248
328
358
494
662
954
2340
2398
2398
2398
2398
2398
3100
3100
3100
4488
4488
4488
4488
4488
4488
5786
5786
5786
5786
5786
5786
5786
5786

[%]
6.32
2.76
3.25
5.41
5.73
6.98
3.32
10.17
10.13
4.96
8.91
13.09
16.11
8.07
10.19
15.00
7.68
3.46
3.17
0.89
1.15
11.36
10.41
9.91
7.95
7.82
3.48
3.00
0.44
2.54

Три важни за генерирането на структурен
шум собствени форми на колелото от колооста
са показани на фиг.14÷16.

-та

собствена форма на изследваната колоос,
при зададените гранични условия.

Фиг. 14. 7-та собствена форма на изследваното колело от
вагонна колос, при зададените гранични условия.

Фиг. 12. 26-та собствена форма на изследваната колоос,
при зададените гранични условия.
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Фиг. 15. 14-та собствена форма на изследваното колело
от вагонна колос, при зададените гранични условия.

Фиг. 18. 14-та собствена форма на изследваното колело
от вагонна колос, без закрепване.

Фиг. 16. 17-та собствена форма на изследваното колело
от вагонна колос, при зададените гранични условия.

3.2.3.

Номер
на
форма
7-8
9
10-11
12-13
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-43
54-55
56-57
58-59
60-61
63-64
74
75
76
77

Резултати
от
численото
изследване на 3D модела на колело
от вагонната колоос без закрепване
Таблица №4
Числено

Експериментално

Разлика

Freq,[Hz]
330.03
541.48
769.35
907.91
2364
2478.3
2570.2
2586.4
2704.6
2709.9
3298.4
3363.1
4278.6
4349.7
4377.7
4791
4921
5695.4
5704
5819.6
5873.3

Freq, [Hz]
328
494
754
954
2340
2398
2398
2398
2398
2398
3100
3100
4488
4488
4488
4488
4488
5786
5786
5786
5786

[%]
0.62
9.61
2.04
4.83
1.03
3.35
7.18
7.86
12.79
13.01
6.40
8.49
4.67
3.08
2.46
6.75
9.65
1.57
1.42
0.58
1.51

Фиг. 19. 17-та собствена форма на изследваното колело
от вагонна колос, без закрепване.

В колона едно (номер на форма) на таблици
2÷4 при някои собствени честоти са посочени
по две стойности. Това е при тези честоти, при
които имаме симетрични собствени форми с
еднакви собствени честоти.
4. Анализ на резултатите
На фиг.4÷7 са показани спектри на
интервали от сигнала на регистрирано звуково
налягане при свободните затихващи трептения
на колоос (фиг.3). Наблюдават се голям брой
(над 15 бр.) ясно изразени пикове при честоти
от 100 Hz до 6000 Hz, като най-големи
стойности имат пиковете между 100 Hz и 1000
Hz. Пиковете са при честоти, приблизително
равни на някои от собствените честоти на
колооста и колелото (145, 239, 339, 924, 4452,
4513, 5316, 5579 Hz и др. – Таблица. №1,).
От резултатите, представени в таблици 2÷4
се вижда, че при повечето собствените честоти
разликата
между
експерименталните
и
числените стойности е под 10%. Тези резултати
показва много доброто съответствие между
резултатите, получени по числен път, и тези от
натурните екперименти при еднакъв обект на
изследване и потвърждават адекватността на
модела и използвания числен метод.
От фиг. 4÷7 на спектъра на шума при
свободните затихващи трептения на вагонната
колоос се вижда, че при честоти под 1000 Hz
преобладават пикове с голяма амплитуда. За
абсорбирането на звука при тези честоти е
необходимо използването на звуков абсорбер с
по-голям обем.

Три собствени форми на свободно колело от
колооста са показани на фиг.17÷19.

Фиг. 17. 7-та собствена форма на изследваното колело от
вагонна колос, без закрепване.
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5. Изводи

Литература

Въз основа на направените експериментални и
числени изследвания можем да направим
следните изводи:
- Определени са експериментално и
числено собствените честоти на вагонна
колоос и колело от вагонна колоос;
- На база на сравнението на получените
резултати от числено и експериментално
определените собствени честоти на
колоос, се вижда, че има много добро
съответствие
между
резултатите,
получени по числен път, и тези от
натурните екперименти при еднакъв
обект на изследване. Това потвърждава
модела и метода.
- Установено е, че получените резонансни
честоти на модел на колело от вагонна
колоос, в голяма степен съответстват на
тези, получени при изследване на
подробният модел с колоостта. Това дава
основание да се използва опростен модел
при следващи изследвания.
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Abstract:
The present work was carried out experimentally and numerically study wheelset. Natural frequencies of
the wheelset experimentally and numerically аre determined. The experimental results to verify the
results of numerical studies are used. The influence of boundary conditions on natural frequencies and
modes of wheels and wheel of wheelset is studied.
Keywords: Natural frequencies, natural modes, numerical modeling, wheelset.
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Abstract:
This paper presents our simulation model of Rankine-Hirn cycle. This model is developed for sizing and for
working fluid choice of a test bench of Rankine-Hirn cycle for engine waste heat recovery. The heat source
characteristics were measured on a diesel tractor engine during work in field. The simulation tool allows to us study
some of static operating points. An iterative calculation was used to find the best parameters as pressure and working
fluid flow rate according to some constraints such as heat exchanger surface or maximum pressure. We identify that
each fluid is adapted for a limited range of the heat source temperature. For our application, ethanol and water are the
adapted working fluids. These results defined the future control laws of the waste heat recovery system.
Keywords: Rankine – Hirn cycle, waste heat recovery, simulation

1. Introduction

2. The heat source

This paper presents a preliminary study of a
conception of Rankine-Hirn waste heat recovery
(WHR) system. The purpose of this system is the
reduction of engines fuel consumption. An analysis of
the heat source showed us the best operating range for
heat recovery. The Rankin-Hirn cycle model allows
finding the best operating parameters and working
fluid according to our heat source and pressure and
temperature constraints. It appears that each fluid has a
preferred heat source temperature range of use.
However this difference between fluids is not
significant when the heat exchanger achieves a critical
size which depends on the heat source power. Finally
this model provides the best control parameters of the
Rankin-Hirn system to maximize the recovery
efficiency.

The heat source studied is a tractor engine exhaust
system. It is a 6.6 liter six cylinder diesel engine with
maximum output power of 110 kW. The data used
were measured on a diesel tractor engine during work
in field. This engine application promises a better
performance than passenger’s cars engines due to
tractors operates most of the time at high load. Our data
coupled with simulation showed that approximately
30% of fuel energy is rejected with exhaust gases. The
exhaust gases temperature is essentially between
350°C and 450°C. Punov et. al. [1] showed that this
enthalpy contains 40% to 55% of exergy. The most
frequent heat power of exhaust gases is about 70kW,
so we can hope an exergy of 30kW for this point. In
practice any thermal engine can recover all of this
exergy but this study shows the interest and the
potential of waste heat recovery.
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3. Model of thermodynamic cycle
T ( K)

The model simulates a theoretic endo-reversible
Rankine – Hirn cycle, with or without super-heating.
Only sub-critical cycles are simulated. A calculation
code was developed in Python [2] as the CoolProp
database was used for fluids properties [3].

Water
heating

Evaporating

Super
heating

T gas in
T fluid out
ΔT pinch point
T gas out
T fluid in
H (kJ)
Fig. 3 Fluid and gas temperature variation into the heat
exchanger.

- Super-heating temperature
An iterative calculation links the pinch point and
the surface of the heat exchanger. ΔTln at each area of
the exchanger (fig. 3) is used for total surface A
calculation.

Fig. 1 Waste heat recovery system

This system consists of an evaporator, an expander,
a condenser and a pump. The waste heat is absorbed
through the evaporator to vaporize the pressurized
working fluid. Vapor energy is mechanized in the
expander then the expanded vapor is condensed. The
low pressure liquid working fluid is pumped and the
cycle starts again. The model was developed as it was
considered a counter flow heat exchanger is used.
The pump work and the pressure drop in the circuit
were neglected. Thermal capacity of exhaust gases was
considered constant, cpgaz = 1,157 kJ / kg.K . The

ΔTln =

( ΔTx − ΔT0 )

 ΔT 
ln x 
 ΔT0 
Q exchange = U . A. ΔTln
Q
= m .cp . ΔT
exchange

gas

gas

(1)

(2)
gas

Q exchange = m workingfluid . Δhworkingfluid

(3)
(4)

The power on the expander shaft is:

W = m workingfluid . Δhworkingfluid

pinch point method is used to calculate the results.
Input parameters of the model are the followings:
- Hot source temperature and gas mass flow
- Cold source temperature
- Surface A and heat exchange coefficients U of the hot
heat exchanger
- Maximum and minimum pressure of the cycle

(5)

Most interesting results to find the best operating
point parameters are maximum power and global
exergetic efficiency. The thermal power available is
calculate with ambient temperature T0 as reference.

Q = m gas .cp gas .(Tgas − T0 )

(6)

The second law of thermodynamics allows
obtaining the maximum useful energy of exhaust
gases.
(7)
E x = ΔH − T0 . ΔS

E x gas = m gas .cp gas .(Tgaz

T

 T0 .ln gas
T0

− T0 ).1 −
Tgas − T0






 (8)



The global efficiencies are:

ηII =

W
E x gas

Heat transfer efficiencies:

Fig. 2 T-S diagram of the Hirn cycle
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(9)

η=

Q workingfluid
Q

(10)

gas

The best exergetic efficiency is searched for each
hot source temperature by an iterative method. Control
parameters are working fluid mass flow, pressure and
the super heating temperature.
4. Results
Three fluids are analyzed, water, ethanol and
R245fa. These fluids are the most commonly studied
and used for Rankine – Hirn and organic Rankine
cycle (ORC) [4-7]. The first objective is to find the best
working fluid for the hot source temperature range.
This study is conducted with no limit in pressure and
super heating. The heat exchanger surface is
considered infinite.
Fig. 6 The best evaporating temperature of Rankine cycle

The cold source is fixed at 100°C. This temperature
was chosen because it is a value compatible with the
engine coolant temperature and it is not necessary to
depressurize condenser for water. Others fluids are
studied with the same cold source temperature.
A first simulation is released for Hirn cycle, i.e.
super-heating. Each fluid provides a better
performance than others for a limited range of hot
source temperature (fig. 4). R245fa is better for a
temperature lower than 200°C, ethanol is better within
the range of 200°C to 400°C and water is preferable for
temperature higher than 400°C. R245fa seems to be
not enough efficient for the studied temperature range,
which is from 300°C to 500°C. Ethanol efficiency
increases rapidly until a maximum and decreases after
that. On the other hand, water efficiency increases
slowly after an important increase.

Fig. 4 Exergetic efficiency (ηII) of Hirn cycle without
constraints. Cycle with super-heating.

Fig. 7 Evolution of evaporating temperature and
super-heating temperature with water as working fluid.

Fig. 5 Exergetic efficiency (ηII) for Rankine cycle
without constraints. Cycle without super-heating.
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Significant increasing of efficiency occurs when the
hot source temperature exceeds the critical temperature
of the working fluid. Critical temperatures are
241.56°C for ethanol and 373.946°C for water.
A second simulation (fig. 5) studies the Rankine
cycle without constraints, but unlike the previous
simulation the fluid is not super-heated. The maximum
efficiency is slightly lower than with super-heating but
the main difference concerns the water that efficiency
decreases after the maximum. This decreasing is more
important for ethanol than with super-heating. R245fa
is a dry fluid. The super heating does not allow a
benefit [4] for dry and isentropic fluids, so the results
are the same. Water and ethanol are wet fluids, thus the
super-heating gets a profit.
The optimal evaporating temperature of the
Rankine cycle (fig. 6) reaches a maximum which is the
critical temperature before a weak decrease for highest
hot source temperatures. This comportment was
described by Chambadal [9].
Immediately after the fast efficiency increase (fig.7)
the optimal super-heating temperature is reduced to a
minimum. The temperature at this point corresponds to
the critical temperature of the fluid. The super heating
temperature increases anew when the gas temperature
exceeds the critical temperature of the fluid. So when
the gas temperature is slightly higher than the critical
temperature of the fluid, Rankine cycle is better but for
higher or lower temperature Hirn cycle is preferable.
The temperature evolution according to the heat
exchange shows (fig. 8) that an optimal choice of fluid
and working fluid temperature can limit the difference
between the hot and cold fluids and reduce the
exergetic destruction.
For a gas temperature higher than the critical
temperature of the fluid, the evolution of the fluid
liquid phase temperature follows the gas temperature
evolution shape. In this case, the exergetic efficiency is
very high because all amount of the heat is transferred
to the working fluid with the minimal exergetic

Fig. 9 Heat exchange efficiency for infinite heat exchanger
in Hirn cycle

destruction. These examples need an infinite heat
exchanger but it shows that even if the heat exchanger
is infinite an efficiency of 100% is impossible due to
the non-constant heat capacity of the fluid. The fig. 9
shows the evolution of the heat transfer efficiency to
the working fluid. In case of an infinite heat exchanger,
the global efficiency mainly depends on the heat
exchange efficiency which depends on the fluid
characteristics. Ethanol and water are studied here but
each fluid offered a preferred range of use of hot
source temperatures.
In the second study a constraint of heat exchanger
surface is introduced. Only ethanol and water are
studied. Due to R245fa provides lower performances
the fluid was not studied in this case. The pressure is
limited to 30bar and the super-heating is fixed at 30°C
higher than the evaporation temperature. The role of
super heating is not only for the efficiency
improvement but also for protection of the expander
which can be damaged by droplets appearance during
the expansion. Fig. 10 shows the results obtained for
both fluids with a heat exchanger surface in range of 1
to 12 m².

Fig. 8 Temperatures profiles of water and gas in the infinite heat exchanger for gas inlet temperature of 300, 400 and
500°C
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and the price of the heat exchanger. The size will be
between 2 and 3m². For this size, ethanol offers same
performances as water below 350°C and lower
performances above this temperature.
The pressure (fig.11) evolution of limited 30 bar
and 30°C super-heating cycle case revealed that the
pressure should not be always 30 bar. Therefore, to
optimize the system in varying conditions, it is
necessary to control these parameters.
5. Conclusions
The effect of the fluid properties and the heat
exchanger size on the WHR efficiency has been
studied in this paper. We observed that each fluid
presents a preferred temperature range of use. The
optimal temperature of Rankine-Hirn cycle depends on
the critical temperature of the working fluid.
With these considerations ethanol and water
present advantages respectively in the range from
300°C to 400°C and from 400°C to 500°C. These two
fluids are interesting for hot source studied. However,
these first results have been obtained with an infinite
heat exchanger. When we consider a limited heat
exchanger surface, performance decreases with the
surface. This decreasing is not constant: the maximum
efficiency of each fluid tends to the same limit when
the temperature is inferior to the lowest critical
temperature of all fluids. But the efficiency of the fluid
which presents the lowest critical temperature
decreases below its critical temperature. With the
constraint of heat exchanger surface, water seems to be
a better working fluid for the studied application.

Fig. 10 WHR system global efficiency (ηII) for different
size of heat exchanger.

The hot source power is 40kW. For another power
these surfaces reveals different results. The result for a
heat exchanger of 12m² is very close to the infinite
exchanger and the best range of efficiency is clearly
different for ethanol and water. In the case of a reduced
heat exchanger surface, the exergetic efficiency for
both fluids cannot be distinguished for low
temperatures but the efficiency with water as working
fluid remains higher at higher temperature.
If the heat transfer is relatively low compared to hot
source power, the advantage of each fluid for a limited
range of hot source temperatures disappears. The fluid
which presents the higher critical temperature becomes
then the most interesting fluid for the entire range of
hot source temperature. In our application the
temperature range extends from 300°C to 500°C such
that with a large heat exchanger ethanol and water are
interesting. Ethanol provides a better efficiency
between 300°C and 400°C and water is better for a
higher range. But in practice we are limited by the size
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Abstract:
Тази публикация представя симулационен модел на цикъл на Ранкин за рекупериарне на енергия.
Моделът е разработен с цел оптимизиране на елементите от цикъла на Ранкин и избор на работен флуид в
стендови условия при изследване на рекуперирането на енергия от отработилите газове на ДВГ. Параметрите
на отработилите газове бяха измерени по време на реална експлоатация на дизелов двигател за трактор.
Изчислителната програма позволява изследване на цикъла на Ранкин в установени режими. Итеративен метод
е използван за оптимизиране на определени параметри, като налягането и дебита на работния флуид при
ограничителни условия за изменение топлообменната повърхност. В следствие на получените резултати се
установи, че за всеки от изследваните флуиди е подходящ за опреден диапазон на изменение на температурата
на източника на топлина. За нашите бъдещи изследвания се предвижда използване на вода и етанол като
работен флуид. Получените резултати определят начина на управление на системата за рекупериране на
енергия от отработилите газове.
Keywords: цикъл на Ранкин, рекупериране на енергия, симулация
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Abstract:
The article presents a 0D model development of the heat exchanger intended for a Rankine-Hirn cycle waste
heat recovery system in internal combustion engines. The heat transfer in the exchanger was estimated as the volume
was separated by small elements. For each of the elements the heat transfer was calculated depends on the temperature
variation, surface of the transfer and total heat transfer coefficient. An estimation code based on the model was
developed in Python. CoolProp simulation code was used for working fluid parameters determination. Numerical
estimation of the heat transfer was presented with different working fluids at the most commonly used operating point of
a tractor engine. Finally, a study of the working fluid mass flow rate effect on heat transfer effectiveness was conducted
as water was used into the Rankine-Hirn cycle.
Keywords: heat exchanger, Rankin-Hirn, waste heat recovery, simulation

• Conversion of exhaust gas energy into
mechanical energy by means of heat machine:
Rankine-Hirn cycle, Ericson engine, Stirling
engine, etc.;
• Conversion of exhaust gas energy directly
into
electrical
energy
by
means
of
thermogenerators;
• Thermoacoustic heat engines.
The Rankine-Hirn cycle indicates the highest
potential in energy recovery due to a small effect on
the backpressure and the highest efficiency which
can reach more than 10% [9-15].

1. Introduction
In order to meet future restriction of CO2
emission it is necessary to reduce the engine fuel
consumption which means to increase the engine
overall efficiency. Despite of the advance
technologies, the engine efficiency of more than
35% is achieved only at certain type of engines. In
fact more than 60% of fuel energy is lost in form of
heat in exhaust gas and cooling system.
Waste heat recovery seems to be the most
prospective way to increase engine efficiency and
reduce fuel consumption [1-5]. A study [1] revealed
that waste heat recovery by exhaust gas is the most
effective due to the highest exergy contains into.
Several techniques for exhaust heat recovery are
known [3, 4, 6-8]:
• Conversion of exhaust gas energy into
mechanical energy by means of supplementary
turbine: turbo-compounding;

2. The Rankine cycle operation
The system consists – tank, pump, heat exchangerevaporator, turbine and condenser (Figure 1). The
pump increases the fluid pressure during the phase a-b.
The pressure value at point b depends on the type of
fluid. In the heat exchanger b-c the fluid is heated by
exhaust gas on three different stages: preheating,
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Figure 1. Rankine cycle scheme

evaporation and overheating. The process c-d is
expansion of the preheated vapor. Different types of
expander can be used such as turbine or piston
machine. The mechanical power on the output shaft of
the expander can be added to the crankshaft of the
engine or can be transformed into electrical power by a
generator. At the end of the circuit the fluid
condensation is carried out in the condenser: process da.
The variation of working fluid thermodynamic
parameters is presented at p-h and T-s diagrams in
Figure 2.
The most critical point of the Rankine-Hirn cycle is
the heat exchanger. Inside of it the heat transfer

Figure 3. Temperature development in heat exchanger
depending on flow direction

between exhaust gas (hot source) and working fluid is
occurred. The heating process is conducted with phase
changing of the working fluid. Shell and tubes is most
commonly used heat exchangers design [16]. Two type
of exchanger are known depend on direction of the
fluids flow: counter-current and co-current. The
temperature variation for both type heat exchangers are
presented in Figure 3. Counter-current heat exchanger
provides better effectiveness of the heat transfer.
A numbers of simulation models were described
in the literature [17-24]. At stationary operating
condition ε-NDU [17] and the mean temperature
difference method are most commonly used [18,
19]. Two types of models for transient operating
condition were reported – boundary-moving model
and discretized model [21-24]. The mean
temperature difference method is used for heat
transfer calculation in case all of the parameters are
known. Then following relation is used:

𝑄 = 𝐴. 𝑈. 𝑇𝑙𝑚

(1)

𝐴 – heat transfer surface, 𝑚2 ;
𝑊
𝑈 – overall heat transfer coefficient, 𝑚2 𝐾;
𝑇𝑙𝑚 – logarithmic mean temperature difference,
𝐾.
𝑇𝑙𝑚 can be estimated as follows:

Figure 2. T-s and p-h diagram of Rankine-Hirn cycle
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𝑄𝑖 = 𝐴𝑖 . 𝑈𝑖 . (𝑇𝑔𝑎𝑠(𝑖) − 𝑇𝑓𝑙(𝑖) )

In case of counter-current flow
𝑇𝑙𝑚 =

�(𝑇𝑒𝑥ℎ )𝑖𝑛 −(𝑇𝑓𝑙 )𝑜𝑢𝑡 �−�(𝑇𝑒𝑥ℎ )𝑜𝑢𝑡 −(𝑇𝑓𝑙 )𝑖𝑛 �
��𝑇𝑒𝑥ℎ � −(𝑇𝑓𝑙 )𝑜𝑢𝑡 �
𝑖𝑛
𝑙𝑛
��𝑇𝑒𝑥ℎ �
−(𝑇𝑓𝑙 )𝑖𝑛 �
𝑜𝑢𝑡

(2)

The heat transfer surface has the same value for
each volume:
𝐴𝑖 =

In case of co-current flow
𝑇𝑙𝑚 =

��𝑇𝑔𝑎𝑠 � −(𝑇𝑓𝑙 )𝑖𝑛 �−��𝑇𝑔𝑎𝑠 �
−(𝑇𝑓𝑙 )𝑜𝑢𝑡 �
𝑖𝑛
𝑜𝑢𝑡
𝑙𝑛

��𝑇𝑔𝑎𝑠 � −(𝑇𝑓𝑙 )𝑖𝑛 �
𝑖𝑛
��𝑇𝑔𝑎𝑠 �
−(𝑇𝑓𝑙 )𝑜𝑢𝑡 �
𝑜𝑢𝑡

(4)

𝐴
𝑛

(5)

The heat transfer coefficient was estimated by
correlation as follows:

(3)

𝑈𝑖 =

Boundary-moving model is based on a heat
transfer calculation at each of three zones of the
heat exchanger (pre-heating, evaporation and
overheating) by means of mean temperature values
and transfer surface determined by the boundaries.
This adaptive model with moving boundaries
provides good accuracy and small computational
time.
The most complicated model is discretized. In
this model a discretization of heat transfer surface is
applied. At each of the finite element (volume) a
heat transfer estimates as a basic heat transfer
relation is used. A boundary equation is used to
transfer the fluids parameters between the elements.
The aim of this study is development of 0D
discretized heat exchanger model. This model will
be further used for heat exchanger geometrical
parameters optimization in real Rankine-Hirn cycle.

1

(6)

1 𝛿 1
+ +
𝛼1 𝜆 𝛼2

Heat transfer coefficient in convection usually is
calculated by the average Nusselt number Nu as
follows:
𝛼=

𝑁𝑢.𝜆
𝑑ℎ

(7)

where λ is thermal conductivity and 𝑑ℎ is hydraulic
diameter. The hydraulic diameter depends on the
design of heat exchanger. At most commonly used
heat exchangers it is inner diameter of pipe for
working fluid and outer diameter for exhaust gas.
Nusselt number is usually given by a correlation
where Reynolds number Re and Prandtl number Pr
are into.
The heat flow at finite volume increases the
enthalpy of working fluid and decreases the
enthalpy of exhaust gas. Then working fluid
enthalpy flow and specified enthalpy at the next
finite volume were defined as follows:

3. Mathematical background

𝐻𝑓𝑙(𝑖+1) = 𝐻𝑓𝑙(𝑖) + 𝑄𝑖

The computational scheme of the discretized
heat exchanger model is presented in Figure 4. This
scheme presents heat transfer estimation in countercurrent heat exchanger. The model was developed
as it was considered that the mass flow of exhaust
gas and working fluid is constant. With other words
it means that steady flow was considered. It was
supposed that there are not differences in working
fluid parameters between the tubes and the
parameters varies as a function of tube length. The
heat transfer with atmosphere as well as pressure
drop at heat exchanger was neglected.

𝑄

ℎ𝑓𝑙(𝑖+1) = ℎ𝑓𝑙(𝑖) + 𝑚̇ 𝑖

𝑓𝑙

(8)
(9)

Exhaust gas enthalpy flow and specified
enthalpy were estimated as:
𝐻𝑔𝑎𝑠(𝑖+1) = 𝐻𝑔𝑎𝑠(𝑖) − 𝑄𝑖

𝑄𝑖

ℎ𝑔𝑎𝑠(𝑖+1) = ℎ𝑔𝑎𝑠(𝑖) − 𝑚̇

𝑔𝑎𝑠

(10)
(11)

In order to estimate working fluid parameters
(temperature, density, 𝑐𝑝 and etc.) simulation code
CoolProp was used.

Exhaust gas temperature was estimated as
enthalpy flow equation was used:
𝐻𝑔𝑎𝑠(𝑖+1) = 𝑚̇𝑔𝑎𝑠 . 𝑐𝑝𝑔𝑎𝑠(𝑖+1) . (𝑇𝑔𝑎𝑠(𝑖+1) − 𝑇0 ) (12)

Total heat transfer at the exchanger was
estimated as follows:
𝑄 = ∑𝑛𝑖=1 𝑄𝑖

(13)

Then enthalpy rate change in working fluid and
enthalpy rate destruction in exhaust gas can be
estimated as follows:

Figure 4. Computational scheme of discretized heat
exchanger model

Then the heat transfer rate at the finite volume
was calculated as follows:

𝐻𝑓𝑙(𝑜𝑢𝑡) = 𝐻𝑓𝑙(𝑖𝑛) + 𝑄
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(14)

𝐻𝑔𝑎𝑠(𝑜𝑢𝑡) = 𝐻𝑔𝑎𝑠(𝑖𝑛) − 𝑄

was numerically studied before [4]. The exhaust gas
parameters which were used in present study were
estimated at most commonly used operating point
during plowing - 𝑛 = 1650𝑟𝑝𝑚 and BMEP =
10bar. The parameters are listed in Table 1. The
exhaust gas output temperature was constant at each
of studied case which means a constant
effectiveness of heat transfer was obtained. Due to
different characteristic of each fluid to provide a
constant effectiveness it was necessary to varied
heat transfer surface and fluid mass flow rate.

(15)

An estimation code on the basis of
mathematical background was developed in Python
software. The calculation algorithm is presented in
Figure 5.

Table 1
Exhaust mass flow 𝒎̇𝒈𝒂𝒔 , (kg/s)
Specific heat capacity 𝒄𝒑𝒈𝒂𝒔 , (J/kg.K)
Exhaust gas inlet temperature 𝑻𝒈𝒂𝒔,𝒊𝒏 , (K)
Exhaust gas outlet temperature 𝑻𝒈𝒂𝒔,𝒐𝒖𝒕 , (K)
Exhaust gas enthalpy 𝒉𝒈𝒂𝒔 , (kW)

0.158
1125
691
455
70.7

The most commonly used working fluids were
studied – water, ethanol, R245fa and R134a. In the
Table 2 are listed working fluid parameters and heat
exchanger geometrical parameters for each fluid.
Table 2
Fluid
Water
Ethanol
R245fa
R134a

𝒎̇𝒇𝒍

(kg/s)

0.0165
0.033
0.11
0.12

𝑻𝒇𝒍,𝒊𝒏
(K)

373
350
306
297

𝑻𝒇𝒍,𝒐𝒖𝒕

𝒑𝒇𝒍

𝐀

(K)

(bar)

(m2)

573
573
473
473

25
20
20
20

23.6
9
6.4
5.3

It is evident that different working fluids
required different heat transfer surface as well as
different mass flow rate to provide the same
effectiveness of heat transfer. The water due to high
variation of specific enthalpy during evaporation
required of low flow rate. The flow rate is two times
lower than ethanol and approximately seven times
lower then organic fluids – R245fa and R134a. It
means that mechanical energy consumes from the
pump in the system is much lower in case water is
chosen as a working fluid. However, the water
required bigger heat transfer surface than other
fluids. The heat transfer surface has to be 2.5 times
bigger than ethanol and approximately four times
bigger than organic fluids. Organic working fluids
own another disadvantage – low condensing
temperature which requires big condenser surface.
The variation of both temperatures that is of
exhaust gas and working fluid is shown in Figure 6
to 9. By means of this results for each fluid can be
determined the boundaries when phases changes
occurs in working fluid. The largest evaporating
zone was observed in case water was chosen as
working fluid. Once the evaporation process of the
water is finished the vapor temperature increases
rapidly. In this case the variation of exhaust gas

Figure 5. Calculation algorithm of the simulation code

The calculation begins at the finite volume
which corresponds to working fluid input and
exhaust gas output. In this case exhaust gas
temperature as well as other gas parameters were
unknown. In order to start the calculation process
exhaust gas parameters were input in the algorithm.
However at the end of the estimation cycle a
comparison between estimated input exhaust gas
temperature and real input gas temperature which
was known from engine simulation was conducted.
If the difference is higher than limited value the
main cycle of the code repeats again. The cycle has
been repeated until the difference became lower
than limited value.
4. Results
4.1. Heat transfer simulation with different
working fluid
Firstly, a simulation of heat transfer into the heat
exchanger with four working fluids was conducted.
For each of the studied case constant heat source
parameters was input in the model. The exhaust gas
thermodynamics parameters of an agricultural
diesel engine were taken as heat source. The engine
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Figure 6. Heat exchanger temperature variation with Water
as working fluid

Figure 9. Heat exchanger temperature variation with R134a
as working fluid

The results revealed that low fluid flow rate
significantly decreased effectiveness. At flow rate
lower than 0.014kg/s the working fluid temperature
at the heat exchanger outlet reached inlet exhaust
gas temperature. High fluid flow rate increased heat
transfer effectiveness. At flow rate of 0.02kg/s the
maximum effectiveness was estimated to 0.62. The
diagram revealed that the effectiveness should
slightly increases as a function of mass flow at
values more than 0.02kg/s. However at flow rate
higher than 0.018kg/s outlet fluid temperature is
equal to fluid evaporating temperature. It means that
not whole quantity of the working fluid is
evaporated at heat exchanger outlet. The working
fluid droplets have to be avoided into expander
machines due to protect expansion machine from
mechanical failure especially in case of a turbine is
used.

Figure 7. Heat exchanger temperature variation with
Ethanol as working fluid

Figure 8. Heat exchanger temperature variation with
R245fa as working fluid

temperature is strongly nonlinear. At all other
simulations the exhaust gas temperature decreases
approximately linear from heat exchanger inlet to
the outlet. The narrowest evaporating zone was
observed in case R245fa was used as working fluid
Figure 8.
4.2. Heat transfer simulation as function of the
fluid parameters
Secondly, a simulation of heat transfer
effectiveness was conducted as a function of
working fluid mass flow rate. The simulation was
carried out choosing water as a working fluid. The
results are presented in Fig. 10.

Figure 10. Heat transfer effectiveness as a function of
working fluid mass flow rate
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5. Conclusions

Scientific conference BulTrans-2013, Sofia, 2013, 7-15.

A 0D discretized model was developed in order
to estimate heat transfer into heat exchanger of the
Rankine-Hirn cycle based recovery system. The
model provides opportunities to study the working
fluid parameters as well as the heat exchanger
geometrical parameters at stationary operating
condition. An estimation code was developed in
Python.
A study conducted with four working fluids
revealed that a constant heat transfer effectiveness
can be obtained as different heat transfer surface
and working fluid mass flow rate was applied to
each fluid. Water requested low mass flow rate but
high heat transfer surface. Whereas organic working
fluids R245fa and R134a requested high mass flow
rate and low heat transfer surface.
By means of the model the variation of hot
source temperature and working fluid temperature
along the flow path was presented. For each fluid it
revealed the boundaries between the phases at
working fluid side. The temperature difference at
pinch point can be also determined.
The study of working fluid mass flow rate effect
on heat exchanger effectiveness revealed that the
effectiveness rapidly decreased at that flow rate
where working fluid output temperate reaches the
hot source temperature. The effectiveness can be
increased by increasing of mass flow rate. However
at high flow rate not whole quantity of the working
fluid was evaporated at the outlet section. Within
mass flow range that provided fluid output
temperature within the range between evaporating
temperature and inlet hot source temperature the
heat transfer effectiveness is within the range of
0.56 to 0.6.
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Резюме:
В публикацията е представен стационарен модел на топлообменика от система за рекупериране на
енергия от отработилите газове на ДВГ чрез цикъл на Ранкин. Моделирането е извършено като обемът на
топлообменика е разделен на елементи с еднакви геометрични размери. За всеки елемент топлообменът е
изчислен като са използвани разликата в температурите на двата флуида, топлообменната повърхност и
коефициента на топлообмен. На базата на модела е направена изчислителна програма в работната среда за
програмиране Python. Софтуерното приложение CoolProp е използвано за определяне на параметрите на
работния флуид от цикъла на Ранкин. Представени са резултати, получени с различен работен флуид.
Симулациите са извършени с източник на топлина с постоянни параметри, съответстващи на параметрите на
отработилите газове на дизелов двигател в най-често използваната работна точка по време на работа.
Направено е изследване на влиянието на дебита на работния флуид върху ефективността на топлобмен в
случая на използване на вода в цикъла на Ранкин.
Ключови думи: топлообменик, цикъл на Ранкин, рекупериране на енергия, симулация
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Abstract:
The article presents a numerical analysis of energy balance of an automotive diesel engine and exergy analysis of
exhaust gas and cooling systems. A model of the engine was built in advanced simulation code AVL Boost. In order to
validate the model a comparison between estimated and real engine effective power was conducted at full load. Energy
balance revealed a maximum engine efficiency of 42.1% at full load and 2000rpm. The highest quantity of lost energy
contains the exhaust gas. The maximum estimated exhaust gas enthalpy is 108kW at 4000rpm. At the same operating
point the cooling enthalpy is twice lower – 55kW. At the engine speed lower than 2000rpm the lost energy in exhaust
gas and cooling system has the same quantity. The exergy analysis revealed that waste heat recovery potential in exhaust
gas is much higher than cooling system. The results obtained in this study will be further used in a Rankine-Hirn waste
heat recovery system development due to increase overall engine efficiency.
Keywords: energy, exergy, internal combustion engine, numerical simulation, waste heat recovery.

part of this energy is rejected by exhaust gas, other part
is lost in the cooling system and the rest is lost to drive
the auxiliaries [2,3]. The recovery of this lost energy
seems to be a good prospective for further
improvement of engine overall efficiency.
Research of other authors revealed that the energy
contains in the exhaust gas and cooling system are
almost the same [4,5]. Usually the energy in cooling
system is higher at low engine speed while the energy
of exhaust gas is higher at high engine speed and load.
To evaluate the recovery potential of the lost energy it
is not enough to estimate only the quantity of this
energy [4,6]. According the thermodynamics laws not
all of that energy can be transformed in mechanical
power. For that reason it is necessary to estimate the
exergy contained in the exhaust gas and the cooling
system. The exergy reveals the quantity of energy
which can theoretically be transformed in mechanical

1. Introduction
To meet the future restriction of CO2 emissions
from passenger vehicles it will be necessary to improve
overall engine efficiency by development of next level
technologies. For European Union the target level of
CO2 must be reduced by 41% at 2020 in comparison
with 2006. The new target level measured by NEDC
will be 95g/km [1].
Although the number of modern techniques such
as: turbocharging, high pressure direct injection,
variable valve timing and etc., the overall engine
efficiency is lower than 40%. Only in special engine
such as high boosted diesel engine for stationary
application and for the ships the efficiency could meet
50%.
It means that at most commonly used operating
points more than 60% of the fuel energy is lost. Some
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The valves seats diameters were taken from the
technical documentation.
The engine model was built in advanced simulation
code AVL Boost by means of elements available into
(Fig. 1). The main elements which were used are:
cylinder, plenum, pipe, intercooler, turbocomressor and
general engine element (E1).

work by closed loop thermodynamical cycle. With
other words it presents the available energy in the
system. A number of research on exergy analysis of
lost energy in internal combustion engines have been
reported [4, 6-9].
Although almost the same quantity of energy in
exhaust gas and cooling system the exergy is much
higher in exhaust gas [4]. Punov et all. [10] revealed in
a study on a tractor engine that the exergy is the highest
at high load and high speed and slightly decreases with
load and speed.
The aim of the article is to study the energy balance
and exergy analysis of a modern direct injection diesel
engine intended for passenger car.
2. Simulation model
A simulation model of the engine was built in
advanced simulation software AVL Boost. This model
provides opportunities to simulate the engine
performance, fuel consumption as well as the energy
rejected by exhaust gases, the energy in cooling system
and mechanical losses.
2.1 Engine parameters
The engine under study is 2.0liter four cylinders
direct injection diesel engine developed by PSA. The
maximum output power is 101kW at 4000rpm as the
maximum torque is 320Nm at 2000rpm. The engine is
equipped with variable geometry turbocharger. The
boost pressure is limited to 1.4 bar. Common rail
system of the engine is produced by Delphi. The
maximum injection pressure is 1600 bar. The engine is
also equipped with EGR system and post treatment
system including catalytic converter and DPF. The
cylinder is equipped with four valves per cylinder. The
main geometrical parameters of the engine are listed in
Table 1.
Table 1
Type of engine
Number of cylinders
Total volume
Cylinder bore
Cylinder stroke
Compression ratio
Valves per cylinder

Figure.1. Engine model built in AVL Boost simulation software

Into the element E1 was input main control
parameters such as: engine speed, number of cylinders,
type of engine, simulating cycles and etc. The
parameters for calculation the mechanical losses into
the engine are also defined in this element.
The element “Cylinder” was used to define the
geometrical parameters of the cylinder, injection and
combustion model as well as heat transfer to cylinder
wall. Mixing-controlled combustion model was used in
the simulation. For this model it was necessary to
define the main injection parameters such as: nozzle
geometrical parameters, injection pressure, injection
timing and duration. Air-excess ratio was used as a
control parameter of the injection process. The most
commonly used model of Woschni was used for heat
transfer estimation.
The intake system includes air filter, compressor,
intercooler, plenum and pipes. The elements by means
of which exhaust system was developed are: plenum,
turbine, silencer and pipes. The compressor and turbine
turns with same speed due to the common shaft
between them.

HDI
4
2L
85 mm
88 mm
17,6
4

2.2 Engine model
In order to build a realistic engine model it was
necessary to input geometrical parameters of intake
and exhaust system as well as valves diameters and
valves lift curves. The parameters (diameters and
length of the pipes) of intake and exhaust system were
measured on a real engine mounted on a test bed. The
valves lift curves were calculated as the cams lifts had
been measured by means of special equipment and the
kinematic scheme of valve train mechanism was used.

3. Model calibration
It was not possible to measure the engine
performance on our test bed because the engine is still
not ready to be run. Due to that the model calibration
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Figure 2. Engine model calibration by output power comparison at
full load

Figure 4. Exhaust gas enthalpy

was conducted by comparison between estimated
engine output power and the engine power obtained by
the manufacturer at full load. The comparison is
presented in Fig. 2.
Calculated output power is higher than that
presented by the manufacturer within the speed range
from 1000rpm to 2000rpm. A maximum deviation of
2.5kW was observed at 4500rpm. In relative values it
presents 3.4% from calculated value. The deviation can
be explained as that we had not information about
factory settings of injection parameters. The small
deviation obtained in the model calibration allowed us
to use the simulation model in our numerical study.

Figure 5. Cooling enthalpy

4. Energy balance of engine.
Due to the engines for passenger car run at variable
operating point it was necessary to study the energy
balance at whole operating range. This approach can
reveal to us information which of lost energy is higher
depending on engine operating conditions. The energy
distribution is presented in Fig. 3 to 6.

Figure 6. Friction losses

power.
The cooling enthalpy (Fig. 5) is significant smaller
than exhaust enthalpy. However, at small operating
range when engine speed is lower than 1750rpm and
BMEP is higher than 5bar that cooling enthalpy is
similar or higher than exhaust enthalpy. The highest
value of 60.4kW was observed at that operating point
corresponds to the maximum output power.
The friction losses present a small part of lost
energy (Fig. 6). They slightly increase in function of
engine speed but they are not influenced from the load.
The maximum value is 11.3kW at 4500rpm.
The more interested analysis was made as the
energy balance was presented in relative values from
lower heat value (LHV) of diesel fuel. These results are
shown in Figure 7 to 9. The maximum engine
efficiency of 42.1% was observed at operating point

Figure 3. Engine output power

The variation of output power and exhaust gas
enthalpy have the same tendency at the whole
operating range – Fig. 3 and 4. The maximum exhaust
enthalpy was observed at the same operating point as
the maximum power was obtained. In absolute value
exhaust gas enthalpy is higher than output power at
engine speed above 3500rpm and at whole speed range
when BMEP is closed to zero. The maximum enthalpy
is 108kW which is 8% higher than maximum output
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speed and high load. It can be explained with
increasing of the time for heat transfer to cylinder wall.
At this operating range the quantity of cooling enthalpy
is similar to the quantity of exhaust enthalpy. At engine
speed over 2500rpm cooling enthalpy is within the
range from 18.5% to 23.7% which is lower than
exhaust enthalpy.
5. Exergetic analysis
As it was mention above, engine energetic balance
can revealed engine effectiveness and quantity of lost
energy in exhaust gas and cooling system but it cannot
revealed recovery potential of each of lost energy. For
this reason an exergetic analysis of exhaust gas and
cooling system was conducted. The exergy was
estimated at whole engine operating range as follows:

Figure 7. Engine efficiency

𝐸𝑥 = (𝐻 − 𝐻0 ) − 𝑇0 (𝑆 − 𝑆0 ),

where H and S are enthalpy and entropy of heat source
as H0, S0 and T0 are the reference parameters. In the
calculation T0 was considered to 293K. The exergy
contains in exhaust gas and cooling system is presented
in Fig. 10 and 11.
Figure 8. Exhaust enthalpy estimated in percentage from LHV

Figure 10. Exergy contains in exhaust gas
Figure 9 . Cooling enthalpy estimated in percentage from LHV

corresponds to maximum torque. This engine operates
with overall efficiency higher than 35% within the
operating range defined of BMEP above 6bar and
speed bellow 4000rpm. At that operating point
corresponding to maximum power the efficiency of
35.9% was estimated.
The lost energy in exhaust gas is within the range
from 25.3% to 66% of LHV (Fig. 8). The highest
values were observed at engine load close to idle when
the quantity of exhaust enthalpy is low and engine
power is near zero. At BMEP more than 3 bar exhaust
enthalpy is within the range from 25.3% to 40% of
LHV. The lower values are observed at the operating
range where engine efficiency is the highest.
The lost energy in cooling system is within the
range from 11.3% to 34.9% of LHV (Fig. 9). The
highest values were observed at minimum engine

Figure 11. Exergy contains in cooling system

The exergy diagram for both exhaust gas and
cooling system copies the enthalpy diagrams at whole
operating range. The exhaust gas exergy is within the
range of 0.6kW to 56.2kW which means that no more
than a half of exhaust enthalpy can be transformed by
thermodynamics cycle in mechanical work. The
cooling system exergy is within the range from 0.2kW
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Exergetic analysis of the cooling system revealed
that heat recovery system can increase engine
efficiency by maximum 3.4% at minimal speed and
high load. It makes waste recovery from cooling
system much lower effective than exhaust recovery. In
some application it is also possible a recovery system
with two or more heat sources (cooling system, EGR,
exhaust system). It can optimize overall recovery
efficiency at whole operating range.

to 6.4kW which means that more than 85% of cooling
enthalpy would be destructed in case of energy
recovery. This result revealed that recovery potential of
exhaust gas is much higher than that of cooling system.
The main reason for that is the much higher
temperature of exhaust gas than in the cooling system
of the engine. The energy recovery from cooling
system by means of Rankine-Hirn cycle is possible
only in case of organic working fluid with low
condensing temperature is used.
An estimation of exhaust gas and cooling system
exergy was conducted at percentage from LHV of the
diesel fuel. The results are presented in Fig. 12 and 13.
These results revealed theoretical possibility for
improvement of engine efficiency. On the basses of
exergetic analysis of exhaust gas engine efficiency can
be improved in within the range from 10.4% to 20.2%.
The maximum effective could be exhaust heat
recovery at operating point close to engine maximum
power. It is necessary to mention that this exergetic
analysis was made as exhaust gas parameters was
taken at exhaust valves ports. In the practice it is not
possible to develop a recovery system which can use
the whole available exhaust gas enthalpy. There are
two reasons for that: a part of exhaust enthalpy is used
in the turbine of the turbocompressor and secondly the
heat transfer to the atmosphere. In a modern engine
with post treatment systems it is not preferable to
install a heat exchanger of Rankine-Hirn cycle at
exhaust gas path before the catalytic convertors and
DPF due to extremely decreasing of gas temperature.

6. Conclusions
A comprehensive energetic and exergetic analysis
of a modern direct injection diesel engine was made by
means of high accurate simulation model developed in
advanced simulation software AVL Boost. The
maximum deviation between simulated and real output
engine power was 3.4%.
The energetic balance of the engine revealed a
maximum engine efficiency of 42.1% at operating
point corresponds to maximum torque. The engine
operates with efficiency higher than 35% in wide
operating range including the maximum power
operating points.
The highest part of lost energy was rejected by
exhaust gas within the range 25.3% to 66% of LHV.
The lost energy in cooling system is within the range
from 11.3% to 34.9% of LHV as this energy is higher
than exhaust energy only at low speed and high load.
Exergetic analysis revealed that much higher
exergy is contains in exhaust gas. This exergy is within
the range from 10.4% to 20.2% of LHV. The cooling
exergy is within the range from 1.2% to 3.4% of LHV.
On the bases of these results our future studies will
be concentrated for development of a waste heat
recovery system by means of a Rankine-Hirn cycle
which uses exhaust gas energy as a heat source. Due to
that the engine is equipped with water cooled EGR
system a combination of two heat source for the
Rankine-Hirn cycle is also possible. It can optimized
waste heat recovery efficiency at wide operating range.
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Figure 12. Exhaust gas exergy in percentage from LHV
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Резюме:
В публикацията е представен топлинен баланс и анализ на възможността за рекупериране на енергия от
изпускателната и охладителната система на дизелов двигател, предназначен за лек автомобил. Изследванията
са процедени с помощта на модел на двигателя в програмата AVL Boost. За оценка достоверността на модела е
направено сравнение между изчислената и реалната ефективна мощност на двигателя в режим на пълно
натоварване. Топлинният баланс показа, че максималният ефективен к.п.д. на двигателя е 42,5% при честота на
въртене n=2000rpm и пълно натоварване на двигателя. Най-голяма част от загубената топлина се отвежда с
отработилите газове. Максималната стойност на енталпията на отработилите газове е 108kW при 4000rpm. В
тази работна точка енталпията в охладителната система е около два пъти по-малка - 55kW. При честота на
въртене по-малка от 2000rpm топлината отведена с отработилите газове и тази отведена с охладителна система
са приблизително по равно. Анализа на възможността за рекупериране на изгубената топлина, показва че
потенциала за рекупериране от отработилите газове е значително по-голям. Получените резултати ще бъдат
използвани за разработването на система за рекупериране на енергия от двигателя с помощта на цикъл на
Ранкин.
Keywords: енергия, ДВГ, топлинен баланс числено изследване, рекупериране на енергия.
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Резюме: В статията е представен изпитвателен стенд, предназначен за изследване влиянието на газови
горива върху показателите на дизелов двигател с вътрешно горене. Подробно са описани елементите от
изпитвателният стенд, чрез които се осъществява работата на дизеловият двигател по газо-дизелов
работен цикъл, а също така и на тези елементи, чрез които се извършва измерването на величините,
необходими за анализ на влиянието на газовото гориво върху показателите на дизеловия двигател.
Abstract:
This paper presents a test bench designed to study the influence of gas fuels on the performance of a diesel internal
combustion engine. There is a detailed description of the elements of the testing bench through which diesel engine is converted
to dual-fuel engine. Also there is a detailed description of the elements of the testing bench through which the values required
for analysis of the impact of the fuel gas on the performance of diesel engine are measured.
Ключови думи: дизелови двигатели с вътрешно горене, газо-дизелов работен цикъл, газови горива,
изпитателен стенд
Keywords: diesel engine, dual-fuels, gas fuels, test bench

Понастоящем газовите горива намират приложение основно в двигателите с принудително
възпламеняване на горивната смес, тъй като
комплектоването им с допълнителна газова
горивна уредба е значително по-лесно отколкото при двигателите със самовъзпламеняване на
горивната смес. При двигателите с принудително възпламеняване на горивната смес
газовото гориво най-често се подава в газова
фаза в пълнителния тръбопровод на двигателя –
[1], макар че съществуват и такива конструкции
ДВГ, при които газовото гориво се впръсква в
течна фаза в цилиндъра на двигателя – [5].
В експлоатационни условия осъществяването на газо-дизелов работен цикъл е свързано с
известни трудности, тъй като съвременните газови горивни уредби са предназначени за съвместна работа с бензиновпръскваща горивна
уредба. При тези горивни уредби дозирането на
газовото гориво се извършва от бързодействащи електромагнитни клапани (впъсквачи),

1. Увод
Газовите горива, някои от които са алтернативни – пригоден газ и водород, намират
широко приложение като източник на енергия в
почти всички области на промишлеността. В
двигателите с вътрешно горене (ДВГ) масовото
използване на газови горива, които в експлоатационни условия се съхраняват в газови бутилки,
във втечнено (смес от пропан и бутан) или
сгъстено (природен газ - метан) състояние, се
обуславя от редица фактори: непрекъснато
намаляващите запаси от нефт, който е основната суровина за производството на традиционните течни горива; по-ниска токсичност на
отработилите газове на двигателя при работата
му с газообразно гориво; по-ниска на цена газовите горива спрямо тази на течните горива и др.
Подаването на газовото гориво в ДВГ се
осъществява посредством газови горивни
уредби, с които те се комплектоват или в заводски – [6, 7], или в експлоатационни условия.
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които се управляват от отделен електронен
блок, в който постъпва информация за цикловото количество гориво, определено от системата за управление на бензиновпръскващата горивна уредба – [3]. В стендови условия възможностите за осъществяване газо-дизелов работен
цикъл чрез съвместна работа на дизелова горивна уредба и газова горивна уредба, дозираща
газовото гориво посредством електромагнитни
клапани, са няколко:
 Комплектоване на дизеловия двигател с
допълнителни възприематели, изпълнителни
устройства и система за управление, чрез които
се симулира работата на бензиновпръскваща
горивна уредба. В този случай, дозирането на
газовото гориво се осъществява чрез съвместната работа на двете управляващи системи: тази
на газовата горивна уредба и тази, чрез която се
симулира работата на бензиновпъскваща горивна уредба;
 Управление на електромагнитните клапани
на газовата горивна уредба чрез отделен програмируем електронен блок. Такива електрони
блокове се предлагат от различни производители и намират приложение при управление на
процесите, протичащи в бензиновите двигатели
– [4]. При този начин на управление на дозирането на газовото гориво се елиминира действието на електронния блок на газовата
горивна уредба;
 Изработване на допълнително електронно
устройство, което да позволява ръчно управление на времето на отворено състояние на
електромагнитните клапани на газовата горивна
уредба. Такъв подход нерядко се прилага и при
провеждане на експериментални изследвания
на бензинови двигатели, работещи в стендови
условия – [2].
2. Цел
Във връзка с изложеното по-горе, целта на
настоящата статия е представяне на изградения
изпитвателен стенд, позволяващ изследване на
влиянието на газови горива върху показателите
на дизелов двигател, работещ по газо-дизелов
работен цикъл
3. Описание на изпитвателения стенд
При изграждането на изпитвателния стенд,
функционалната схема на който е показана на
фиг. 1, е използван едноцилиндров дизелов двигател с въздушно охлаждане – ДВ 550,
произвеждан преди години в България от НПП
“Техмет” – гр. Враца. Двигателят е със следните
по-важни параметри и показатели: диаметър на
цилиндъра – D = 91,4 mm; ход на буталото – S =
85 mm; степен на сгъстяване – ε = 17,5;
директно впръскване и обемно-слойно смесо-

образуване; номинална мощност – Ne = 8 kW
при честота на въртене – n = 3000 min-1.
Двигателят 1 (позициите в текста са според фиг.
1) е свързан с постояннотокова електрическа
спирачка SAK 28 – 20, чрез която се определят
мощностните му показатели.

Фиг. 1 Функционална схема на изпитвателния стенд

Двигателят е комплектован с елементи от
горивна уредба за втечнен газ (пропан-бутан),
произвеждани от фирмата “Bardolini” (Италия),
работеща съвместно с българската фирма “BSM
LTD”. Газовата уредба на двигателя се състои
от: газова бутилка 17, редуктор-изпарител 12,
бързодействащ електромагнитен клапан 3
(използван е само един, тъй като двигателят е
едноцилиндров) и електромагнитни клапани за
изключване на подаването на газовото гориво,
които не са показани на фиг. 1. Тъй като
двигателят е с въздушно охлаждане, поддържането на оптимален температурен режим на
редуктор-изпарителя се осъществява чрез
предварително подгрята (в резервоара 16) вода,
която се подава към редуктор-изпарителя
посредством външна водна помпа с електрическо задвижване 13.
Дозирането на газовото гориво, което се подава в пълнителния тръбопровод на двигателя,
се осъществява от отделно разработена електронна система 5, която работи в импулсен режим и подържа постоянна средна стойност на
тока, протичащ през бобината на електромагнитния клапана на газовата уредба, както е
показано на фиг. 2. Системата позволява ръчно
управление (чрез потенциометър) на времето на
отворено състояние на електромагнитния клапан, т.е. ръчно управление на цикловото количество газово гориво. Задействането на електромагнитния клапан на газовата уредба се
осъществява от импулса, генериран от индукционен възприемател 6, работещ съвместно с
щифт, монтиран към съединителя, разположен
между двигателя и спирачката. Следователно,
на всяко завъртане на коляновия вал на
двигателя се подава половината от цикловото
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количество газово гориво. Моментът на
подаване на газово гориво зависи от
разположението на щифта 6 спрямо горно
мъртво положение на двигателя.

зан на фиг. 3 и фиг. 4. На тях се вижда разположението на различните елементи от
системата за подаване на газово гориво, както и
възприематели,
измервателни
уреди
и
устройствата за управление на газовата и дизеловата горивна уредба.
Електическа
спирачка

Впръсквач
на газово
гориво

а
б
Фиг. 2. Осцилограми на напрежението – а и тока,
протичащ през бобината на електромагнитния
клапан на газовата уредба – б

Измерването на обемния дебит на газово
гориво се осъществява с диафрагмен газов
разходомер 11, тип G4, който е свързан последователно между редуктор-изпарителя и
електромагнитния клапан, чрез който се дозира
газовото гориво. От гледна точка на изчисляване на масовия разход на газово гориво се
измерват също така налягането и температурата
му след разходомера, съответно чрез манометъра 10 и термодвойката 9, която е свързана с
електронен пишещ потенциометър - тип ЭПП09М3.
Изпитвателният стенд, който е разположен в
една от лабораториите на катедра “Двигатели,
автомобилна техника и транспорт” при ТУ –
София е комплектован също така с технически
средства, позволяващи измерването и определянето на следните величини и показатели на
двигателя:
 честота на въртене на двигателя, посредством универсален електронен честотомер
”Instek “ - GFC-813H, който получава сигнали от
индукционния възприемател 8, работещ съвместно със зъбно колело 7, което е с 60 зъба и е
монтирано на вала на електрическата спирачка;
 часов разход на дизелово гориво - с обемен
разходомер на течно гориво – 21;
 часов разход на въздух, посредством
стесняващо устройство, тип бленда, монтирано
в ресивера 18 и диференциален воден манометър 19;
 токсични компоненти и димност на отработилите газове на двигателя – с измервателна
система на фирмата “Tecnotest” (Италия), която
включва газоанализатор – модел 473 и димомер
– модел 465/01.
Външният вид на изпитваният стенд е пока-

Ресивер
Резервоар за
газово гориво

Възприемател
на честота
на въртене

Възприемател за момента на подаване на
газовото гориво

Зъбно коело с
60 зъба

Фиг.3. Външен вид на изпитвателният стенд
Обемен разходомер
на гозово гориво

Електронно устройство
за управление на
газовият впръсквач
Манометър
Честотомер
Термодвойка

Фиг.4. Пулт за управление на спирачката и
измервателна апаратура

4. Заключение
Авторите са на мнение, че изградената от тях
изпитвателна уредба може да намери приложе157

ние както при провеждането на експериментални изследвания на влиянието на различни
газови горива върху показателите на дизелов
двигател, така и в учебния процес на студентите
от Факултета по транспорта на ТУ – София.
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КВАЗИСТАЦИОНАРЕН МОДЕЛ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРОТИЧАЩИ В ДВГ
MАРИАН МУТАФЧИЕВ
Катедра Транспортна техника, ВТУ Т Каблешков, София, България
marian_mutafchiev@alv.bg

Резюме:
Представен е квазистационарен математичен модел на работния процес протичащ в цилиндровата
част на буталните двигатели с вътрешно горене. Изведено е основно уравнение при нова апроксимационна постановка, след което е доказана нейната истинност чрез подходящи числени експерименти.
Ключови думи: квазистационарен, бутални двигатели.

първия принцип на термодинамиката може да се
запише в следния вид:
∆U = Q + L +∆EM ,

1. Увод
Действителните процеси протичащи в
цилиндровата част на буталните двигатели
могат да се опишат както количествено така и
качествено, като се апроксимират с отворена
термодинамична система с подвижни и
неподвижни граници. Приема се, че топлина се
предава само от тази част от границите на
системата, която не пресича потока. Работа и
топлина чрез потокът не се предават, тъй като
участъкът от границите на системата, през който
преминава потока, е неподвижен [1, 2].
2. Изложение
Енергията на елементарната маса dm ,
пренасяна за време dt през неподвижния но
отворен участък от границата, се представлява
от две компоненти: сумата от нейната вътрешна
енергия udm и работата, извършвана върху
елементарната маса dm , от потока вещество,
движещ се непосредствено след нея. При
преминаването на масата dm на разстояние cdt
тази работа ще бъде

където:

L = ∫ pdV

e

работата;

∆E M -

изменението на енергията, дължащо се на
втичащите и изтичащи от термодинамичната
система количества вещество. В диференциална
форма горното равенство добива вида:
dQ = dU + pdV + dEM ,
(1)
където:
dEM = (u + pv) dm .
Следователно уравнение (1) добива вида:
dQ + idm = dU + dL ,
(2)
където i = u + pv е енталпията на елементарната
маса .
В общия случай при наличие на втичащи
и изтичащи потоци, за уравнението (2) се
получава:
k

dQ + ∑ i j dm j = dU + dL ,

(3)

j=1

( pF )(cdt ) = pvdm

където: dQ е елементарното количество
топлина подведено или отведено към работното

където: F е площта на сечението; c - скоростта
на потока.
Следователно пренасяната енергия от
елементарната маса dm за време dt ще бъде,
(u + pv)dm .

k

вещество;

∑ i j dm j

- потокът енергия внесена

j =1

(+) или отведена (-) с j-тат елементарна маса
dm j от обема V ; p - налягането в цилиндъра.
При наличие на горивен процес във
вътрешността на термодинамичната система се
получава така, че внесеното количество топлина
и произведените газове вследствие на химичната
реакция не преминават границите на системата,

Величината pv се
наричана в
литературата [1,2] ецифична енергия, или
енергия на изтласкването.
Като се има предвид общата формула за
енергийния
баланс
на
една
отворена
термодинамична система, уравнението на
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не идват от вън. В този случай на произведената
елементарна маса газове dmг не се съобщава
енергия на изтласкване. Нейната поява води до
изменение само на вътрешната енергия на
системата udmг . В такъв случай уравнение (3)
добива следния вид
n

k

1

j=1

на налягането в цилиндрите на двигателя по
време на работния процес.
Необходимо е последният член на това
уравнение, изразяващ топлообмена, да се преработи. Като се има предвид уравнението на
топлообмена:
dQw =αF (T −Tw ) dt
(15)

dQ + ∑uг dmг + ∑ i j dm j = dU + dL , (4)

където: α е моментната стойност на
коефициента на топлоотдаване чрез конвекция,
усреднен по текущата повърхност на цилиндровото пространство F ; T - текущата стойност
на температурата на работното вещество в
цилиндъра; Tw - текущата температура на стената на цилиндъра.
Като се имат в предвид зависимостта

Уравнение (4) може да се запише в
следния вид:
dQ + udmг = d ( Mu) + pdV + dQw ,
(5)
където mг е масата на газовете получени в
следствие изгарянето на горивото в течнафаза;
M- масата на работното вещество в цилиндъра;
u - специфичната вътрешна енергия на
работното вещество в цилиндъра; p- налягането
на работното вещество в цилиндъра; dVизменението на обема на цилиндъра; Q внесеното количество топлина по време на
процеса горене; Qw - количеството топлина,
внесено или отведено от работното вещество в
резултат на топлообмен.
Уравнение (5) се преобразува, като се
имат предвид следните зависимости:
dQ = H u g ц dX ,

dt =

dϕ
, след заместване в (15), се получава:
6nкв
αF (T −Tw ) d ϕ
dQw =
.
(17)
6nкв

В такъв случай, за последния член на
уравнение (14) се получава:

pdQ

(k −1) MRTw = (k −1)VF
За отношението

където: H u е долната специфична топлина на
изгаряне на горивото; g ц - масата на цикловата
порция
гориво; X коефициента
на
топлоотдаване;
udmг = cvTg ц dX ,
Следователно уравнение (4) добива вида:
H u g ц dX + cvTg ц dX = Mcv dT + cvTdM + pdV + dQw
.
(6)
След разделяне двете страни на
уравнение (6) на величината - McvT и след
преработване се получава:

αF (T −Tw )
d ϕ . (19)
6nкв

F
може да се напише:
V

2
D
2 πD +πDH 4 2 + H
F= 4
,
=
V
DH
πD 2 H
4

(

)

(20)

където: D е диаметърът на цилиндъра, H текущото разстояние от челото на буталото до
главата на двигателя.
След заместване на (20) в (19) се
получава:

D+H
αF (T −Tw )
2 k −1 2
d ϕ= A .
(
)
DH
nкв
3

(

H u g ц dX g ц dX dT dM
dQ
+
= +
+(k −1) dV +(k −1) w
(k −1) MRT
M
T M
V
MRT

)

(21)

(10)
След
диференциране
характеристичното уравнение се
неговата диференциална форма:

dV + dp = dM + dT .
V
p M T

на
получава

dV се определя с израза:
V


 sin ϕ+ λ sin ϕcos ϕ  d ϕ

1−λ 2 sin 2 ϕ 
dV =

,
V
2  1 + 1 1+ 1 − cos ϕ− 1 1−λ 2 sin 2 ϕ 
ε−1 2 λ

λ
Отношонието

(11)

След заместване на (11) в (10), се
получава:
H g dX g dX
pdQw


dp = p (k −1) u ц + ц − k dV  −(k −1)
MRT
M
V
MRT


(14)
Уравнението (14) представлява диференциалното уравнение на скоростта на изменение

(

)

(25)
където λ е отношението между дължините на
рамото на коляновия вал и мотовилката.
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Функцията H се определя с израза:

2
F = 2 πD +πDx =πD D + x
4
2

Ако от израза (10) се определи
диференциала за определяне на температурата
се получава

Изводът на уравнение (14), което може
да бъде наречено основно за предлаганата
методика, беше направен при предпоставките,
отнасящи се за уравнение
(4). Основната
предпоставка се състоеше в това, че при
вътрешен
източник
на
топлина
в
термодинамичната система се внася само
вътрешна енергия, а не енталпия, както се
препоръчва в литературата [2,3], което следва
вида на уравнение (3). Тъй като това се прави за
пръв път в, необходимо е да се докаже. За целта
е необходимо основното уравнение да се изведе
за общия случай при предпоставката, че в
термодинамичната система се внася енталпия и
да се направи сравнение.
И така уравнение (5) може да се запише
в следния вид:
dQ + idmг = d ( Mu) + pdV + dQw ,

H g dX g dX
dQ 

dT = (k −1) u ц + ц − dM −(k −1) dV −(k −1) w 
MRT
M
M
V
MRT 


(31)
Тогава израза (29) придобива следния вид

λF (Tц −Tw )∆ϕ
TdQw
= (k −1)
.
(4.32)
MRT
MR 6n
dQw
Ако члена (k −1)
си остане в
MRT

A = (k −1)

скобите и не се преработва, тогава се определя
диференциала на топлинните загуби с израза

dQw =λF (Tц −Tw )

∆ϕ
.
6n

(4.33)

3. Резултати
На фиг. 1. е показано сравняване на
индикаторните диаграми на двигател D3900
получени с изразите (14) и (28) при изкуствено
увеличаване на налягането. Диаграмата с поголямата площ е получена с израза (28).
Очевидно е, че при максимално налягане около
1400 at разликата е осезаема.

Горното уравнение се преобразува, като
се имат предвид следните зависимости:
dQ = H u g ц dX ,
idmг = c pTg ц dX .
След заместване в горното уравнение и
разделяне двете страни на величината - McvT ,
се получава:

160000000
140000000

H u g ц dX
g dX
dQ
+ k ц = dT + dM +(k −1) dV +(k −1) w
(k −1) MRT
M
T M
V
MRT

120000000
100000000
p, Pa

Като се има предвид, (11) от горното
уравнение се получава

H g dX
g dX


dp = p (k −1) u ц + k ц − k dV  − A . (28)
MRT
M
V



80000000
60000000
40000000

За сравнение (14)

20000000

H g dX g dX


dp = p (k −1) u ц + ц − k dV  − A ,
MRT
M
V



0
0

Очевидно разликата между уравнения
(14) и (28) се явява показателя на адиабатата k
пред вторият член в скобите на (28). Разликата,
която предизвиква този член в изчисленията за
налягането и температурата, направени при
равни други условия, за двигател D3900, са
показани по-долу в графичен вид.
За да се избегне неудобството от
въвеждането на функцията H , (26) при
отчитането на топлообмена, израза означен с А
в (28) се преработва по следния начин
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V, m3

0.0008

0.001

0.0012

delta p, %

Фиг. 1.

λF (Tц −Tw )∆ϕ
pdQw
dQ
A = (k −1)
= (k −1) w = (k −1)
MRT
V
V 6n

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0
0

(29)
При положение, че пътя на буталото е
известен за текущата стойност на топлообменната площ е по-добре да се използва
израза.

200

400

600

800
1000
pmax, at

1200

1400

delta T, %

-

(30)

( )

H = R  2 +1− cos ϕ+ 1 − 1 1−λ 2 sin 2 ϕ (26)
ε−1

λ λ

0
1600

Фиг. 2.

На фиг. 2. е показано сравняването на
средните разлики в налягането и температурата по
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индикаторните диаграми на двигател D3900
получени с изразите (4.22) и (4.28) във връзка с
фиг. 1 и във функция от максималното налягане.
От фигурата се вижда ясно, че разликата нараства
по линеен закон.
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0.0012

Фиг. 5.

3000000

На фиг.4. е показана индикаторна диаграма
на температурата на двигател D3900 получени с
израза (4.28) съответстваща на фиг.3. Началото и
края умишлено са оставени неизравнени за разлика
от налягането от фиг.3.
На фиг. 5. е показано влиянието на ъгъла на
изпреварване на топлоотделянето. Изчисленията са
направени с израза (4.28) за двигател D3900.
Диаграмата с по-голямото максимално налягане е
получена с изпреварване 20 градуса преди ГМТ, а
другата с изпреварване 10 градуса.
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Фиг. 3.

На фиг.3. са показани индикаторните
диаграми на двигател D3900 получени с израза
(4.28) със и без отчитане на топлинните загуби.
Изчисленията са направени с параметри съответстващи на номинална мощност.
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QUASI-STATIONARY MODEL OF THE PROCESSES IN ENGINES
Marian Mutafchiev, Department "Transport Machinery", University of Transport "T. Kableshkov",
Sofia, Bulgaria
Abstract:
Presented a mathematical model of the quasi workflow flowing in piston engines. Fundamental equation is
displayed in a new staging approximation then it is proven.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ В ДВГ
MАРИАН МУТАФЧИЕВ
Катедра Транспортна техника, ВТУ Т Каблешков, София, България
marian_mutafchiev@alv.bg

Резюме:
Представен е термодинамичен модел на работния процес протичащ в цилиндровата част на
буталните двигатели с вътрешно горене. Изведени са формули за определяне на налягането и
температурата в характерните точки на цикъла. Направена е проверка на верификацията с модел от повисоко йерархично ниво.
Ключови думи: термодинамичен цикъл, бутални двигатели.

1. Увод
Термодинамичният цикъл съставен от
частни термодинамични процеси с които са
заместени действителните процеси протичащи в
буталните ДВГ, представлява математичен
модел на индикаторния процес от най ниско
иерархично ниво [1]. Такъв модел не може да
претендира за голяма точност на резултатите
както и за дълбочина и всеобхватност на
описанието на процесите. Той обаче дава бързи
и достатъчно точни ориентировъчни резултати
по отношение на основните параметри и
показатели на двигателите, които могат да се
използват като входни данни за моделите от повисоко иерархично ниво.

p
py

pc

y'
Q'1

Q''1
z
z'

Q1=gц Hu
Q1=Q'1 +Q''1
Lt

c

Li

p

b

b

pa
Vc
Vz

2. Изложение
Внесеното количество топлина Q1 се
определя от израза

Q1  gц H u ,

y

b' Q2
a
V

Va

Фиг. 1. Индикаторна диаграма, представена
чрез нейния еквивалентен термодинамичен
цикъл

(1)

Като се замести (2) в израза, Q1Q1Q1 се
получава количеството топлина внесена при
постоянно налягане:
(3)
Q1Q1 nQ1 (1n)Q1 .
За дизелови двигатели - n  0,50,55
за бензинови двигатели - n  0,80,9
Определят се последователно параметрите
в характерните точки на цикъла, показан на фиг.
1. Параметрите в т. a са известни. Обема в т. c
се определя чрез степента на сгъстяване  :

където: gц е цикловата порция гориво; H u долната специфична топлина на изгаряне на
горивото.
Разпределянето на внесеното количество
топлина се извърши с един параметър n коефициент, който определя съответния дял.
Количеството топлина внесена при потонен
обем се определя от израза:
(2)
Q1  nQ1 ,
където: n1 е разпределящия коефициент.
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Vc 

Va
.


Ty 

(4)

В първо приближение се приема, че
процеса сгъстяване a c е чисто адиабатен, при
което налягането се определя от уравнението на
адиабатата

където: m е масата на работното вещество; R газовата константа на работното вещество.
Налягането в т. y се получава от горния
израз и уравнението на състоянието:

paVak  pcVck

py 

или

pc  c pa  k .

се

k

V
pi  c pi1  i1  .
(6)
 Vi 
Температурата в т. c се определя от

принцип на термодинамиката и (3) следват
изразите:

Lyz Q1U  (1n)Q1 mcv (Tz Ty ) ;
p y (Vz Vy )=(1n)Q1 mcv (Tz Ty ) ;

уравнението на състоянието и израза (4) -

или

pcVc
mR

Tc c k 1

 mRTz mRTy 
py 

=(1n)Q1 mcv (Tz Ty ) ;
p y 
 py
mTz (R cv )-mTy (R cv )  (1n)Q1 .
kR и
Като се имат предвид изразите c p 
k 1
c p  Rcv , от горното уравнение следва:
(1 n)Q1 z
(15)
Tz 
Ty .
mc p

(7)

paVa
.
mR

(8)

Текущите стойности се определя
уравнението на адиабатата a c във вида:

(12)

(13)
p y  mRTy ,
Va
nQ1 (k 1) y
(14)
py 
c pa  k .
Va
За процеса y  z , следва да се определят
температурата T z и обема V z . От първия

c 0,750,8
Текущите стойности за налягането
получават от израза

mRTy
,
Vc

или

(5)

където  c е коефициент отчитащ топлинните загуби
и несъответствието с действителната индикаторна
диаграма по време на процеса сгъстяване,

Tc 

nQ1 (k 1) y
pV
 c  k 1 a a . (11)
mR
mR

от

k 1

V
Ti Ti1  i  .
(9)
Vi1 
Процеса c  y представлява тази част от

където  z е коефициент отчитащ топлинните
загуби и несъответствието с действителната
индикаторна диаграма по време на процеса
горене апроксимиран с изобарно внасяне на
топлина,
За бензинови двигатели  z 0,850,9 ;

процеса горене която протича при почти
постоянен обем и може да се апроксимира с
изохорно внасяне на топлина.
Параметрите в т. y , се определят като се
използва първия принцип на термодинамиката и
израза (1). За т. y са в сила зависимостите:

за дизелови двигатели  z 0,95 .

Q1  nQ1 U  mcv (Ty Tc ) .
За температурата в т. y следва израза:
nQ1 y
(10)
Ty 
Tc .
mcv
където  y е коефициент отчитащ топлинните

Lcy  0 ;

Или

Tz 

(1 n)Q1 (k 1) z nQ1 (k 1) y
pV

 c  k 1 a a .
mkR
mR
mR

След преобразования, за температурата в
т. z окончателно се получава:

загуби и несъответствието с действителната
индикаторна диаграма по време на процеса
горене апроксимиран с изохорно внасяне на
топлина,
За бензинови двигатели  y  0,8 ;

Tz  1 (1 n  kn)(k 1)Q1 z  y  c  k 1kpaVa 

mkR 
(16)
Необходимо е да се определи обема в т.
z . Като се имат в предвид изразите (14) и (16) и
уравнението на състоянието се получава:

за дизелови двигатели  y  0,95 .

Vz 

R и израза
Като се има предвид, че cv 
k 1

или

(8), окончателно се получава
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mRTz
.
py

(17)

Същото се отнася и за изразите (11) и
(14) за параметрите в т. y , както и за (29) параметрите в т. z .

k 1


mRTz Va (1 n  kn)(k 1)Q1  kpaVa 
.
Vz 

py
k nQ1 (k 1) k paVa 



3. Резултати

След преобразования, за обема в т. z
окончателно се получава:

За проверка на работата на представената
методика са направени изчисления за група
двигатели обхващащи всички класове и типове
бутални двигатели. Като пример ще бъдат
демонстрирани резултатите получени за дизелов
двигател D3900
Направени са изчисления със следните
данни:

Va (1 n  kn)(k 1)Q1 y  z  k 1kpaVa  c 
.
Vz  
k

1
k  n(k 1)Q1 y  paVa  c 


(18)
Температурата в т. b се определя от
уравнението на адиабатата z b :

V
Tb Tz  z 
Vb 

k 1

n  0,52 , gц  0,0000462 kg , Q1 1966,4 J , 16

(19)

.

R 290 , pa 90000 Pa , Va  0 ,0010306 m 3 ,
ma 0,00094 kg ,
c 0,8 ,  y  0,85 ,  z 0,9 ,
b 0,9 ,  0,8 ,  0,98 ,   0,87

След заместване на (14) и (16) в горния
израз, за температурата в т. b се получава:

1
(1 n  kn)(k 1)Q1  k 1kpaVa 
k 1 

mRkVa

Va (1 n  kn)(k 1)Q1  k 1kpaVa  

 
k 1




k  n(k 1)Q1  paVa
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След преобразования, за температурата в
т. b окончателно се получава:

Tb  k 1 b k
 mRk

(1 n  kn)(k 1)Q1 y z  k 1kpaVa  c 


k 1

2000000

k

1000000
0

k 1

0
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0.0008
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0.0012

Фиг. 2. p-V диаграми на двигател D3900.Диаграмата
с най-голяма площ е получена без отчитане на
загубите. Двете по-малки диаграми са получени с
отчитане на загубите
3500
3000
2500

(21)

След заместване на (18) в горния израз и
преобразования, за налягането в т. b
окончателно се получава:

2000
1500
1000
500

k

(1 n  kn)(k 1)Q1 y  z  k 1kpaV  c 
b

pb  k 1 k 
k 1
k

1
 k Va
(k 1)nQ1 y  paV  c 


(22)
Изразите (20) и (21) са еквивалентни което ще рече, че ако налягането pb е
определено с израза (20), следва температурата
Tb да се определи с уравнението на състоянието

Tb 

0.0002

V, m3

T, K

mRTb
.
Va

4000000
3000000

n(k 1)Q1 y  paVa  c 


.
(20)
където b е коефициент отчитащ топлинните
загуби и несъответствието с действителната
индикаторна диаграма по време на процеса
разширение,
b 0,95 .
Налягането в т. b се определя от
уравнението на състоянието:

pb 

5000000

0
0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

V, m3

Фиг. 3. T-V диаграми на двигател D3900.Диаграмата
с най-голяма площ е получена без отчитане на
загубите

На фиг. 2. и фиг. 3. са показани
съответно p-V и T-V диаграми на двигател
D3900.Диаграмата с най-голяма площ е
получена без отчитане на загубите. Двете помалки диаграми са получени с отчитане на
загубите по двата различни способа. Очевидно е,

pbVb
.
mb R
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че отчитането на загубите се отразява различно
на налягането и температурата. Този феномен се
използва за итерационно уточняване на
поправъчните коефициенти.

На фиг. 5. е показано сравнението
между p-V диаграмата на двигател D3900 с
действителната индикаторна диаграма получена
с квазистационарния метод, с отчитане на
топлинните загуби. Разликата между работите
определени за двете диаграми е 1,3%.
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На фиг. 6. са показани серия от десет
разгънати p- диаграми на двигател D3900
получени с описаната методика при различни
по големина циклови порции гориво.
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Фиг. 4. Сравняване на p-V диаграмата на двигател
D3900 с действителната индикаторна диаграма
получена с квазистационарния метод, без отчитане на
топлинните загуби.
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На фиг. 4. е показано сравнението между
p-V диаграмата на двигател D3900 с действителната индикаторна диаграма получена с
квазистационарния метод, без отчитане на
топлинните загуби. Разликата между работите
определени за двете диаграми е 5,6%.
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Фиг. 6. Серия от десет разгънати p- диаграми на
двигател D3900 получени при различни по големина
циклови порции гориво.

Става ясно, че представената методика
дава достатъчно точни резултати за инженерни
изчисления. С нея могат да се оптимизират найосновните конструктивни параметри на двигателя като диаметър на цилиндъра, радиус на
коляновия вал, ходов обем и брой на
цилиндрите.
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TERMODYNAMIC MODEL OF FUNDAMENTAL PROCESSES IN ENGINES
Marian Mutafchrev, Department "Transport Machinery", University of Transport "T. Kableshkov",
Sofia, Bulgaria
Abstract:
Presented a thermodynamic mathematical model of fundamental processes in piston engines. Are derived formulas for
determining the pressure and temperature in the characteristic points of the cycle.
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SIMULATIONS OF NON-CONVETIONAL MECHANISMS FOR STIRLING ENGINE
PETER BARAN, PAVOL KUKUCA, DALIBOR BARTA
Faculty of Mechanical Engineering – University of Zilina, Slovakia
Peter.Baran@fstroj.uniza.sk

Abstract:
This paper deals with comparison of three types non-conventional mechanisms of Stirling engines [1] - wobble
yoke mechanism, a special type of wobble yoke mechanism and mechanism with ring. The mechanism with a ring was
designed as another possible proposal of mechanism with wobble (swing) plate in the project VEGA 1/0482/11 Stirling engine with non-conventional mechanism FIK [2]. The aim of this paper is to compare the relative movement of
two consecutive pistons in the Stirling engine system with various mechanisms and evaluate the course of compression
that arises in one interconnected system of this engine. The paper deals with the dynamic simulation of these
mechanisms, which were made using the Autodesk Inventor software.
Keywords: wobble yoke, mechanism, simulation, design.

Example of this application is the non-conventional
mechanism FIK with a swing plate in the modification
for Stirling engine solved under the project VEGA
1/0482/11 - Stirling engine with non-conventional
mechanism FIK at the University of Zilina,
Department of transport and handling machines (Fig.
1).
Non-conventional mechanisms of heat engines
replace in some areas of energetics and transport the
classic crank mechanisms [3]. Indisputable advantage
of crank mechanism is its relative simple design.
Amount of experiences with mathematical modeling
and dynamic calculations of crank mechanism allows
its optimization on the operating conditions [4].

1. Introduction
At the design of heat engines like Stirling engines
are, it is possible to use not only classical crank
mechanisms, but also non-conventional mechanisms.

1

2
3

Fig. 1 Virtual model of non-conventional
mechanism FIK: 1 – regenerator, 2 – cooled cylinder,
3 – swing plate, 4 – heated cylinder, 5 – flywheel,
6 – heat output, 7 – heat input

Fig. 2 Virtual models of the non-conventional
mechanisms: 1 - Whispergen - wobble yoke,
2 - wobble yokemechanism, 3 - mechanism with ring
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Engines with non-conventional mechanisms may
have several advantages when used in practice, but the
design calculation model is often more difficult.
Mechanisms of transformation linear reciprocating
motion to rotary motion can be investigated in several
aspects. These aspects are: the suitability of the
mechanism for given type of heat engine, design size
and location of individual components, etc.
In the power engineering industry, these nonconventional mechanisms displace or completely
replace the conventional mechanisms.

Wobble yoke system:
The mechanism (details Fig. 3, Fig. 4) was
designed so that the wobble plate 4 allowed circulating
through the universal joint 7. The cross is attached to
the fixed part 3 and the wobble board 4.
Transformation of energy is further mediated using a
ball joint 5 which is eccentrically attached to the
output shaft.

2. Description of the compared mechanisms
Models were proposed for the design of Stirling
engine with a double-acting piston. In the design of
each compared types of mechanisms the initial
conditions were specified. The models have the same
stroke, the same length of connecting rods or ball joint
segments (used in a mechanism with ring and a
wobble yoke), because the task was to compare the
relative motion of the pistons one interconnected part
and to show course of strokes per time unit. The
initial conditions were determined with a view to
achieving comparable graphically results.

Fig. 4 Model of wobble yoke mechanism - stroke
and length of ball joint segment
Whispergen wobble yoke mechanism:
This system (Fig. 5, Fig. 6) is designed so that each
pair of opposite piston 1 is attached to its own joint
mechanism (this is a universal joint 5), thus the whole
mechanism is a double universal joint. Joint pins are
attached to the fixed part 2 and the swinging arm 6.
Transformation of the rocking motion to rotary motion
is provided by swing arms (Fig. 5 position 6) fixed to
the connecting segment (Fig. 5 position 7 and 8).

Fig. 5 Model of whispergen wobble yoke
mechanism: 1 - piston, 2 - handle cylinders (fixed
part), 3 - rod, 4 - shaft with flywheel, 5 - bearing
flywheel (fixed part)- universal joint, 6 - swing arm, 7 upper connecting segment, 8 - lower connecting
segment

Fig. 3 Model of wobble yoke mechanism: 1 piston, 2 - ball joint segment, 3 - handle cylinders
(fixed part), 4 - wobble board, 5 -shaft with ball joint,
6 - bearing flywheel (fixed part), 7 - cross joint
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Reciprocating motion of the pistons is transmitted
through the connecting rods 3 and universal joints on
the eccentric shaft which is fixed component of the
output shaft 4.

Fig. 8 Virtual model of mechanism with ring stroke and length of ball joint segment
Virtual models used in the simulations were
simplified, but these models are sufficient to evaluate
the desired issue. Dimensional images with parameters
such as the length of piston stroke and connecting rod,
ball joint etc. were generated using the CAD software.

Fig. 6 Virtual model of whispergen wobble yoke
mechanism - stroke and length of rod
Mechanism with ring:
This mechanism was designed as another
possibility of the mechanism with floating plate. In
that case serves the ring 4 (shown in green) against
concurrent rotation of a wobble board 3 and the
crankshaft. The axis of the ring pins have to intersect
point (intersection of the axes) of crank of the
crankshaft. Ring pins are fixed to the fixed plate 6 and
on the wobbling plate 2, thereby allow the board to
perform a rocking motion, which is transformed into
the rotary motion by means of a crankshaft 5.

3 Results
The simulations were made in Autodesk Inventor.
Simulations were set for one revolution. It means that
the graphs show the course for one working cycle of
one pair of pistons. The relative movement of the
pistons was compared.
Setting of dynamic simulation parameters:
- angular velocity of the shaft 10 deg.sec-1
- simulation time - 36 sec

Fig. 7 Design of mechanism with ring (general
view right side, details of mechanism and scheme- left
side): 1 - piston, 2 - wobble plate, 3 - ball joint
segment, 4 - ring, 5 - shaft, 6 - fixed plate

Fig. 9 Course of the relative movement - Wobble
yoke mechanism
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The resulting graphs were imported from Autodesk
Inventor to Microsoft Excel. Fig. 12 shows the course
of all three types of engines. It can be seen only small
deviations in courses of compression, transfer and
expansion stroke. Models of wobble yoke mechanism
and whispergen-wobble yoke mechanism have the
same course. The mechanism with ring slightly
deviates from them. From this comparison it can be
seen that the model with ring, which was constructed
so far only in virtual form, is suitable as an
unconventional mechanism for Stirling engine design.
Since the deviations of the piston movement courses
are negligible, we can conclude that all three types of
monitored models are equivalent in terms of heat
transfer, respectively thermodynamics.

Fig. 10 Course of the relative movement Whispergen mechanism
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Fig. 11 Representation during the relative
movement - Mechanism with ring
4 Conclusion
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Fig. 12 The comparison of relative movement
courses
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INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN DRAG AND LIFT COEFFICIENTS FOR A
GENERIC CAR MODEL
IVAN DOBREV
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Abstract:
The paper presents a study of aerodynamic characteristics of a car, which has the simplified geometric shape, socalled Ahmed body. Flow around the body and the influence of its rear slant angle on drag are widely studied by
numerous researchers. However, small number of studies treats the relationship between drag and lift and this
phenomenon is not fully understood. To clarify the relationship between lift and drag, experiments are conducted in the
wind tunnel of ENSAM - Paris. The study is carried out for different rear slant angles in order to determine how the drag
coefficient varies with lift. The results of experiments are completed by numerical simulations, which permit to obtain
the detailed flow field around Ahmed body and to understand better the effect of rear slant angle on drag and lift
coefficients.
Keywords: aerodynamics, helicopters, rotor wake.

body and found four horseshoe systems, which
existence and strength depend on the slant angle,
[1, 2]. Unfortunately, the information about the lift
coefficients is not presented. There are increasing
number of papers, which studies the Ahmed body but
few are interested in the influence of lift on lift on
drag, [3-9]. In these papers, the authors present
simultaneously the lift and drag coefficients usually
for slant angle of 25°. Therefore, it is interesting to
show how the lift and drag coefficients vary for slant
angles from 0° to 90°.
The main purpose of this paper is to elucidate the
influence of lift on drag when the slant angle varies.
The study is carried out experimentally and by means
of numerical simulation. The obtained results will be
helpful for the drag reduction and for simulation
validation.

1. Introduction
The aerodynamics of road vehicle is object of
numerous experimental study and simulations because
the aerodynamic forces are important factor for fuel
saving and vehicle stability. Generally, the industrial
research is carried out on real scale vehicle because the
Reynolds number. However, in their study the
researchers used the simplified geometry models,
which permit to show the influence of the general
form of the vehicle on aerodynamic characteristic.
There exist several geometric forms, but the most
studied model of generic car is proposed in ref. [1] by
Ahmed. This is a so-called Ahmed body, which is a
very simple bluff body composed by three parts: front
end, central part and rear end, fig 1. The authors [1]
measure the total drag and separately the drag of front
end, slanted rear end and vertical rear end base. The
obtained results show that drag depends dramatically
on the slant angle of the rear end. The study is carried
out for 10 different slant angles, from 0° to 40°. The
minimum of the drag is found to be at 12.5°, the
maximum is reached at 30°, and then abruptly drops
for high angles, where the flow is detaches.
Additionally, the authors study the wake behind the

2. Experimental setup
The experiments are carried out in the wind tunnel
of ENSAM-Paris, fig. 1. This wind tunnel is of a
closed-circuit type and has a three-blade axial fan with
a rotor diameter of 3 m. The fan is driven by a
frequency-controlled asynchronous motor with a
power of 120 kW. The flow is homogenized in a
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settling chamber, which is equipped with honeycomb
strengtheners and wire mesh. The tunnel nozzle
accelerates the wind from settling chamber to test
section up to 40 m/s. The nozzle has contraction ratio
of 12.5, ensuring a uniform velocity profile with a
turbulence ratio of less than 0.25%. The semi-guided
test section has a cross-section of 1.35 m × 1.65 m and
a length of 2 m. The static pressure in the test section
is equal to atmospheric pressure. Hence, the upstream
velocity only depends on the stagnation pressure in the
settling chamber, which is measured by a pressure
transducer (Furness Control FC20).

system HBM MGCPlus, which is equipped with high
quality strain gauges amplifiers and analog to digital
converters. The acquisition system is connected with
PC and controlled by a Labview program.
In this study, we use Ahmed body presented in fig.
3, which is smaller than the original. Because the
length of the wind tunnel test section is limited, the
scale factor is 3/4. In order to avoid the influence the
wind tunnel boundary layer, the model is laid on
special ground plate with a diameter of 1.5m,.
The Ahmed body is installed on the 4-components
balance for measurements of drag and lift forces.
Depending on slant angle, from 25° up to 90°, the flow
becomes highly unsteady and aerodynamic force on
the body vary with time. The flow visualization with
of helium-filled bubbles in the case of 90° shows a
strong detachment, fig. 4.

Fig. 1 Wind tunnel test section with Ahmed body
The wind tunnel is equipped with two balances that
are linked one to another, fig 2. The first balance is a
six-componenst and can measure up to 1500N with a
precision of 0.075N. The balance is equipped with
special cantilever beam, which measures the
components of the force and moment vectors
separately. The second balance can measure four
components: lift, drag, pitch and roll. This balance has
a precision of 0.01N in the interval of 0N to 50N.
Fig.3 Ahmed body

Fig.4 Flow detachment for 90° slant angle (ENSAM
wind tunnel)

To obtain the average value, the measurements are
conducted during a time interval of 180s with
sampling rating of 10Hz. The experiments show that
the time interval longer than 180s do not changes the
results. The lift CL and drag CD coefficients are

Fig. 2 Wind tunnel balance

The balances are connected to a data acquisition
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calculated as follows:

CL 

FZ
;
V 2
S
2

CD 

result the bottom pressure becomes smaller than top
pressure.
The results of this study show the strong
dependence of the drag from lift. However, this
dependence is not easy to explain and quantify, as in
the case of the wing, because the aspect ratio of
Ahmed body is very low and the body is very close to
the ground.

FX
(1)
V 2
S
2

Here  is air density, V is upstream velocity and S is
cross section of Ahmed body.
3 Experimental results

4. Numerical Simulation

All experiments are carried out for upstream
velocity of 30 m/s, therefore the Reynolds number is
2.66 times smaller than the Reynolds number in study
presented in [1]. For this condition, the drag
coefficient becomes greater as is mentioned in [3, 9].
The obtained results for lift and drag coefficients are
presented on fig. 5 for 11 slant angles of 0°, 10°, 15°,
20°, 25°, 27°, 28°, 29°, 30°, 45° and 90°.
The study confirms the previously published
results for the drag, [3]. The minimum of the drag is
reached for slant angle of 15°, when the lift is zero.
The maximum of lift is for slant angle of 29° and for
this angle, the drag reaches its maximum value. It must
be noted that the increasing of slant angle, from 25° to
29°, leads to increasing of the drag with 30%. When
the slant angle becomes 30°, the flow detaches from
rear-end and as results the lift force becomes smaller.
In this case, the drag is close to the drag for other slant
angles when the flow detachment occurs.

The flow around the Ahmed body is still difficult
to calculate [10]. In presented study, the numerical
solution is carried out by means of CFD Ansys Fluent
15.0. The multi-block structured grid, which is created
with Gambit 2.4.2, contains more than 280 blocks.
After importing in Fluent, the grid is adapted two
times consecutively near the wall boundary. As results
the body surface contains more than 3 million
elements, which permits to obtain dimensionless wall
distance y+ lower than 2. In total, the grid contains 45
million hexahedral cells.

Fig.6 Pressure distribution for slant angle of 25°.

The calculation is unsteady with time step of 0.01s.
The boundary conditions correspond to the
experiment. The turbulence model is hybrid Improved Delayed Detached Eddy Simulation
(IDDES). This kind of modeling improves
significantly the results in the case of flow separation,
but is very time consuming and needs one-week
calculation on computer with 2x8 cores.

Fig.5 Lift and drag coefficient of Ahmed body depending
on slant angle

The variation of the lift with increasing of slant
angle is linear from 0° to 29°. When the flow detaches
from the slanted surface, the lift and the drag varies
insignificantly. The lift is negative, because the flow
between the ground plate and the body accelerates, as

Fig.7 Velocity distribution for slant angle of 25°.
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The calculations are conducted for slant angles of
25° and 90°. The result for pressure distribution on the
Ahmed body surface is presented in fig. 6. The
velocity and vorticity distribution on the symmetry
plane is presented in fig. 7 and 8. For slant angle of
25°, the flow becomes highly unsteady and the drag
force varies significantly with time. However, the flow
is not separated from the slanted surface, but it
becomes very turbulent. The drag and lift are averaged
from 20s time steps. The results are presented in tab. 1
and shows good agreement with experiment.

understand better the effect of rear slant angle on drag
and lift coefficients. The simulations are in good
agreement with experiments but need detailed
comparison with results from particle image
velocimetry.
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Резюме:
В работата са представени резултати, получени с аналитичен модел за изследване влиянието на различни
фактори върху износването на пневматична гума за товарен автомобил. Оценена е степента на влияние
на основните експлоатационни фактори. Данните може да се използват за намаляване износването на
конкретния модел гума.
Ключови думи: износване на гумата, пневматични гуми

представен със зависимостта

1. Въведение
При проектиране на АТК се явява необходимостта от отчитане влиянието на различните
режими на движение и свойствата на гумите за
осигуряване на минимално износване и увеличаване на ресурса им по време на експлоатация.
Познати са три вида износване на пневматичните гуми: абразивно износване, износване
при търкаляне и износване от стареене на
гумата. Делът на всяко едно от тези износвания
зависи от условията на движение [3,4,5,6].
Целта на това изследване е да се определи
влиянието на нормалното натоварване, налягането на въздуха и страничния наклон на колелото върху износването на пневматична гума за
товарен автомобил при движение без напречно
увличане.


A ' k lδ 2
I o =  Aa' S o + δ δ

Zϕ y


 Z

 Sk


(1)

където
Aa'
и
Aδ'
са коефициенти на
пропорционалност, So – преплъзването по дължина
на контактното петно; Z - нормалната реакция, l и
Sk – съответно дължината и контурната площ
контактното петно; kδ – коефициентът на напречно
увличане; ϕy – коефициентът на напречно сцепление.
При движение без напречно увличане зависимостта се опростява и добива вида
I o = Aa' S o

(

) SZ

(2)

k

2. Изложение
За използването на модела (2) са необходими
данни за коефициента на пропорционалност Aa' .
За тази цел е използвана съществуващата в катедра
ДТТ на РУ „А. Кънчев” универсална мобилна

Обект на изследването е гума DNEPROSHINA
11.00R20. За определяне степента на износване на
гумата при изменение на параметрите Gk, pв и αо е
използван известният теоретичен модел [4,5,6],
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уредба за изпитване на пневматични гуми с
възможност за безстепенно изменение на вертикалното натоварване, страничния наклон и ъгъла
на напречно увличане на колела с пневматични
гуми на колесни машини [1].
Проведени бяха две серии от опити за
определяне относителното износване на изпитваната гума:
- праволинейно движение без напречно
увличане Gk= 12 kN, pв=0,2; 0,4; 0,6 MPa и αо= 0°
праволинейно движение без напречно
увличане Gk= 12 kN, pв=0,2; 0,4; 0,6 MPa и αо= 2˚
По полученото относителното износване от
единия опит беше определена стойността на
коефициента Aa' , а с резултатите от другите опити
при различни нива на величините бе проверена
тази стойност. Получените разлики в опитно и
аналитично полученото износване с така
определения коефициент бяха не повече от 1% за
всички опити.
Използвани са опитно снети резултати за
контактната площ Sk и дължината на контакта на
гумата с опорната повърхност l получени от друго
изследване за същата гума [2]. За реализиране на
определено преплъзване е използвана спирачната
система
на опитната уредба. Измервани са
изминатите разстояния при 10 пълни завъртания
на изпитваната гума при съответните условия със
и без приложена спирачна сила (свободно
търкаляне). По разликата между двете разстояния
– при свободно търкаляне и търкаляне със
приложена спирачна сила, се определя степента на
блокиране на колелото за съответния експеримент,
която умножена по дължината на контактното
петно дава стойността величината So.
В качеството на пример, по зависимост (2) е
изчислено относителното износване при различни
нива на вариране на факторите Gk, pв и αо и степен
на блокиране на колелото 4,95%.
Резултатите за относителното износване на
гумата във функция от нормалното натоварване
при различни налягания pв и страничен наклон
на гумата αо= 0˚ са представени на фиг.1…3. На
фиг.4…6 са представени резултатите при αо= 2˚.
При налягане на въздуха в гумата 0,2MPa и
αо=0˚ при изменение на натоварване от 6 на 8kN
износването нараства с 13%, при изменение на
натоварване от 8 на 12kN износването нараства с
37 %, при изменение на натоварване от 12 на
20kN износването нараства с 56%, а при
увеличение на натоварването 2,3 пъти от 6 на
20kN износването се увеличава с 141%.

Io,
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40,00
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30,00
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10,00
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0,00
0

10

20
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0,2MPa на гумата при
Фиг.1. Относително износване
pв=0,2MPa и αо=0˚ във функция от
натоварването Gk
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натоварването Gk
0
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10

При налягане на въздуха в гумата 0,4MPa и
αо=0˚ при изменение на натоварване от 6 на 8kN
износването нараства с 22%, при изменение на
60,00
натоварване от 8 на 12kN износването нараства с
23 %, при изменение на натоварване от 12 на
50,00
20kN износването нараства с 46%, а при
40,00
увеличение на натоварването 2,3 пъти от 6 на
20kN износването се увеличава с 119%.
30,00
При налягане на въздуха в гумата 0,6MPa и
20,00
αо=0˚ при изменение на натоварване от 6 на 8kN
износването нараства с 13%, при изменение на
10,00
натоварване от 8 на 12kN износването нараства с
0,00
28 %, при изменение на натоварване от 12 на
0
10
20
30 G k, kN
20kN износването нараства с 55%, а при
увеличение на натоварването 2,3 пъти от 6 на
0,2MPa
20kN износването се увеличава с 125%.
Фиг.4. Относително износване на гумата при
При налягане на въздуха в гумата 0,2MPa и
pв=0,2MPa и αо=2˚ във функция от
αо=2˚ при изменение на натоварване от 6 на 8kN
натоварването Gk
износването нараства с 15%, при изменение на
натоварване от 8 на 12kN износването нараства с
Io,
47 %, при изменение на натоварване от 12 на
mg/km
20kN износването нараства с 56%, а при
60,00
увеличение на натоварването 2,3 пъти от 6 на
20kN износването се увеличава с 164%.
50,00
При налягане на въздуха в гумата 0,4MPa и
40,00
αо=2˚ при изменение на натоварване от 6 на 8kN
износването нараства с 24%, при изменение на
30,00
натоварване от 8 на 12kN износването нараства с
24 %, при изменение на натоварване от 12 на
20,00
20kN износването нараства с 38%, а при
10,00
увеличение на натоварването 2,3 пъти от 6 на
20kN износването се увеличава с 113%.
0,00
При налягане на въздуха в гумата 0,6MPa и
0
10
20
30 Gk, kN αо=2˚ при изменение на натоварване от 6 на 8kN
износването нараства с 23%, при изменение на
0,4MPa на гумата при
Фиг.5. Относително износване
натоварване от 8 на 12kN износването нараства с
pв=0,4MPa и αо=2˚ във функция от
22 %, при изменение на натоварване от 12 на
натоварването Gk
20kN износването нараства с 64%, а при
Io,
увеличение на натоварването 2,3 пъти от 6 на
mg/km
20kN износването се увеличава с 146%.
При всички опитите се наблюдава, че
70,00
износването на гумата нараства с увеличаване
60,00
на нормалното натоварване.
50,00
При изменение на αо от 0˚ на 2˚ и еднакви
нива на факторите Gk и pв се наблюдава разлика
40,00
в относителното износване от 0,1 до 7,8% по
30,00
големият процент се явява при по малките
20,00
натоварвания (6kN).

Io,
mg/km

10,00
0,00
0
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3. Заключение

30 Gk, kN

При движение без
нормалното натоварване
линейно на относителното
при всичките стойности на

0,6MPa

Фиг.6. Относително износване на гумата при
pв=0,6MPa и αо=2˚ във функция от
натоварването Gk
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напречно увличане
влияе практически
износване на гумата
налягането в гумите.

Влиянието на налягането върху относителното
износване не е чисто линейно, поради нелинейното му влияние върху дължината и площта
на контактното петно на гумата с пътя.
Резултатите показват, че на относителното
износване при тези условия на движение найсилно влияе нормалното натоварване Gk .
Промяната от минималната 6kN до максималната 20kN стойност на натоварването за това
изследване относителното износване нараства с
113 – 164% за различните изследвани случаи.
След него по степен на влияние е налягането на
въздуха в гумата pв , което предизвиква
изменения на износването до 20-25% и найслабо влияние има страничният наклон αо - до
7,8%.
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Резюме:
В работата е изследвано влиянието на масата на автомобилите върху разхода им на гориво, въз
основа на данни от техническата характеристика на леки автомобили, задвижвани както с бензинов, така
и с дизелов двигател, произведени след 2000 год. Резултатите от изследването са изразени чрез
графични зависимости, описани с регресионни модели при различни условия на движение на
автомобилите. Въз основа на получените резултати са направени съответните изводи.
Ключови думи: двигател с вътрешно горене, лек автомобил, разход на гориво, маса на автомобила.

различни материали с подходящи свойства да
определят минимално допустимата маса на
автомобила, която да осигури, съгласно
съответните стандарти, неговата здравина и
надеждност при експлоатация.
Целта на настоящата работа е да се изследва
влиянието на масата на автомобила върху
разхода му на гориво при различни условия на
движение.

1. Въведение
Най-голям дял в замърсяването на атмосферния въздух с вредни емисии от транспортните средства имат автомобилите [3].
Всяка година техният брой нараства, като към
2050 год. се очаква да се увеличат над 4 пъти и
достигнат 3 милиарда [1]. Независимо от това,
че технологиите на производство се усъвършенстват, общо отделените парникови газове
в атмосферата непрекъснато ще нарастват.
Делът
на хибридните
автомобили и
електромобилите сега е относително малък, а
прогнозите за в бъдеще, според Green Car
Congress [4] са: само 2,5 % от общия брой ще
е делът на електромобилите и около 8 % - на
хибридните автомобили. Определено това
подсказва, че в бъдеще трябва да се търсят
възможности за намаляване отделянето на
вредни емисии (приведени към въглероден
диоксид - СО2) до планираните средно 95 g/km
[5] за новите автомобили през 2020 год.
Един от основните параметри, който оказва
влияние върху разхода на гориво, както при
равномерно, така и при ускорително
движение, е масата на автомобила [2]. Затова
конструкторите се стремят чрез подбиране на

2. Изложение
Изследването за влиянието на масата на
автомобила върху разхода на гориво е свързано с
обработването на данни от техническата
характеристика на над 400 броя леки
автомобили, произведени след 2000 год. и
продавани на автомобилния пазар у нас. Това са
различни модели автомобили на марките Lancia,
Opel, Renault, Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford,
Honda, Audi, BMW, Mercedes, Nissan, Skoda,
Volkswagen, Seat, Toyota, Volvo, Lexus, Suzuki,
Rover, Mini Cooper, Kia и Smart.
Обработените
данни
са
представени
графично на фиг. 1 и 2. Влиянието на масата на
автомобила върху разхода на гориво, както с
бензинови, така и с дизелови двигатели добре се
изразява с линейни регресионни модели, както
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следва:
- за автомобилите с дизелови двигатели;
Q  4,4.103 m  0,37 , l/100 km за градски условия на движение;
Q  2,42.103 m  1,07 , l/100 km за извънградски условия на движение;
Q  3,2.103 m  0,7 , l/100 km комбиниран разход на гориво.
- за автомобилите с бензинови двигатели;
Q  8,17.103 m  1,18 , l/100 km за градски условия на движение;
Q  3,69.103 m  0,84 , l/100 km за извънградски условия на движение;
Q  5,48.103 m  0,06 , l/100 km комбиниран разход на гориво.

различните условия на движение от 0,24 до
0,44 g/100 km или от 3,6 до 11,3 %. Големите
стойности се отнасят за автомобилите с по-малка
маса и градски условия на движение. При
градски условия на движение, изменението на
масата е по-чувствително към изменението на
разхода на гориво, поради по-честите
ускорявания, които изискват съответно и поголямо количество на енергия.
При бензиновите автомобили изменението на
масата на автомобила със 100 kg предизвиква
съответно изменение на разхода на гориво при
различните условия на движение от 0,37 до
0,82 g/100 km или от 3,5 до 18 %. Големите
стойности се отнасят за автомобилите с по-малка
маса и градски условия на движение, аналогично
както при дизеловите автомобили.
Ако се анализират зависимостите, показани
на фиг. 3 - 5 ще се констатира значителната
разлика в разхода на гориво между дизеловите и
бензиновите автомобили с по-голяма маса,
особено при градски условия на движение.
Например, при автомобилите с маса около 700 –
800 kg разликата в разхода на гориво при градски
условия на движение (фиг. 3) е малко над 1
l/100 km, а при маса около 2 300 kg разликата в
разхода на гориво при същите условия на
движение надхвърля 7 l/100 km. От тук се виждат
големите предимства на автомобилите с малка
маса (малолитражните автомобили) при градски
условия на движение и неефективното
използване при същите условия на движение на
автомобилите
с
по-голяма
маса
(многолитражните автомобили). Следователно,
това е една предпоставките за стимулиране
собствениците на малолитражни автомобили и
ограничаване движението на многолитражните
автомобили в населените места.
При извънградски и комбинирани условия на
движение (фиг. 4 и 5), разликата в разхода на
гориво за двата вида автомобили, с различна
маса, е по-малка.

– градски, комбиниран и извънградски условия на движение

Фиг. 1. Изменение на разхода на гориво в зависимост
от масата при автомобилите с дизелов двигател:
1, 2 и 3 – градски, комбинирани и извънградски условия на
движение

– градски, комбиниран и извънградски условия на движение

Фиг. 2. Изменение на разхода на гориво в зависимост
от масата при автомобилите с бензинов двигател:
1, 2 и 3 – градски, комбинирани и извънградски условия на
движение

Фиг. 3. Изменение на разхода на гориво в зависимост
от масата за двата вида автомобили при градски
условия на движение: 1 – автомобили с бензинов

При дизеловите автомобили изменението на
масата на автомобила със 100 kg предизвиква
съответно изменение на разхода на гориво при

двигател; 2 – автомобили с дизелов двигател
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леките автомобили с бензинови двигатели при
градски условия на движение.
Повишаване общата маса със 100 kg на
малолитражните автомобили при определени
условия на движение, разходът на гориво може
да нарасне от 3,5 до 18 %.
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Фиг. 4. Изменение на разхода на гориво в зависимост
от масата за двата вида автомобили при комбинирани
условия на движение: 1 – автомобили с бензинов
двигател; 2 – автомобили с дизелов двигател
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Резюме:
В работата са представени възможностите на разработена мобилна експериментална уредба за
изпитване на пневматични гуми в пътни условия. Приведени са и резултати, получени с уредбата.
Основно предимство на уредбата е възможността да се изследват процесите в динамика, тъй като
измервателната апаратура позволява реализиране на многократни измервания за секунда и запис на
данните.
Ключови думи: сцепление на гумата, изпитателна уредба, пътни изпитания.

1. Въведение
уредба с нея бяха проведени няколко серии опити
с гума за товарен автомобил.
Направени бяха нужните настройки на
уредбата, съобразно размерите на изпитваната
гума, така че натоварващата рамка да застане
хоризонтално (фиг. 1). Експериментите бяха
извършени на хоризонтална площадка, с
асфалтово покритие в много добро състояние в
двора на Русенския университет.
По време на опитите универсалната уредба за
изпитване на пневматични гуми бе теглена от
колесен трактор (фиг.1), с ниска скорост, от
порядъка на 2-3 km/h, за да може операторът,
събиращ данните в компютър да върви след
композицията.
Преди всеки опит колелото се повдига от
опорната повърхност, за да се разтовари от
остатъчна деформация. След това се натоварва с
нужната за съответния опит нормална сила.
Измерването на налягането е извършвано при
повдигнато колело от опорната повърхност.

При изпитване на пневматични гуми подостоверни резултати за характеристиките се
получават
реални
пътни
условия.
Тези
експерименти
изискват
по-сложна
и
голямогабаритна изпитателна техника в сравнение
с лабораторните изследвания. В русенския
университет е създадена мобилна уредба за
изпитване на пневматични гуми в пътни условия
[1,2]. Тя има възможност за измерване на всички
сили и моменти, действащи на колелото, чрез
тензометрични възли (фиг.2). Безстепенно се
изменят натоварването на колелото, страничният
наклон и ъгълът на напречно увличане [1,2].
Целта на този доклад е да се анализират
възможностите на разработената уредба за
измерване на силите, действащи на колелото с
пневматична гума в реални пътни условия.
2. Методика на провеждане на експериментите
След изработването на експерименталната
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Фиг.1. Уредбата по време на опит, заедно с оператора, записващ данните
За опитите, при които е нужно ъгълът на
напречното увличане е настройван чрез завъртане
на натоварващата вилка, заедно с колелото (фиг.1).
При изследване на сцеплението е необходимо
да се прилага спирачна сила върху колелото,
докато то блокира напълно. За целта е използвана
пневматична система, включваща оригиналната
спирачка на колелото, захранвана от допълнително
монтиран резервоар за сгъстен въздух, регулатор
на налягане и арматура (фиг.1). Подаването на
сгъстен въздух се управлява ръчно, чрез
спирателен кран.

За измерване на надлъжните и напречните сили
са използвани двата
тензометрични възли,
вградени в опорите на вала на колелото (фиг. 2).
За всички опити записът на информация
започва малко преди потегляне на влекача и
завършва непосредствено след достигане на
установените стойности на измерваните величини,
и спирането на композицията.
След приключване на сериите опити
получените данни за всеки опит са прехвърлени в
EXCEL ,обработени и визуализирани в графичен
вид във функция на времето.

Фиг.2. Общ вид на тензометричния възел и следа от блокирането на колелото
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програмно да се променя. Тази честота на
измерване е достатъчна да се улови изменението
на сцепната сила при постепенното блокиране на
колелото.
Потвърждава характера на зависимостта на
силата и коефициента на сцепление и от
приплъзването на гумата – с течение на времето
приложената сила се увеличава, достига максимум
и след това намалява при пълното блокиране на
колелото (фиг.3 и 4).
При опитите наличие на напречно увличане и
прилагане на спирачна сила
се забелязва
характерното падане на напречната сила при
пълното надлъжно блокиране на гумата (фиг.5). С
увеличаване на налягането коефициентът на
сцепление се увеличава, както и коефициентът на
напречно
увличане.
С
увеличаване
на
натоварването на колелото коефициентът на
сцепление намалява, а коефициентът на напречно
увличане се увеличава.
При определяне на точността на резултатите
трябва да се отчитат грешките от измервателната
апаратура и при настройване на натоварването,
налягането на въздуха в гумата, страничния
наклон и увличането. Като се заместят техните
стойности се получава максимална сумарна
грешка 5,24 %.

3. Резултати. Анализ
Изследвана е пневматична гума модел
DNEPROSHINA 11.00R20, която е с износване на
протектора около 50%. Максималното допустимо
натоварване при единичен монтаж е 32,85 kN,
скоростният индекс е 110 km/h и максималното
налягане на въздуха в гумата 0,82 MPa.
Проведени бяха 3 серии опити. Първата е при
праволинейно спиране, без напречно увличане, за
определяне коефициента на сцепление в надлъжно
направление. Втората е при движение с напречно
увличане, без спиране, за определяне на
коефициента на напречно увличане. Третата серия
е при движение с напречно увличане и
едновременно спиране. Част от резултатите са
дадени на фиг.3 …5.
Вследствие блокирането на изпитваното колело
при опитите, върху асфалтовата настилка оставаха
отчетливи следи (фиг.2).
От графиките се вижда, че мобилната уредба за
изпитване на пневматични гуми работи добре и
позволява да се измерват всички сили, действащи
на колелото с пневматична гума.
Благодарение на многократните измервания за
единица време е възможно регистрирането на
процесите в тяхната динамика. При тези серии са
правени по 10 измервания за секунда, което може
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4. Изводи
На базата на получените резултати
експерименталното изследване може да
направят следните изводи:

1. Разработената мобилна уредба за изпитване
на пневматични гуми, чрез използваната
измервателната
апаратура,
регистрира
с
достатъчна точност изменението на силите

от
се
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действащи на колелото в динамика. Честотата на
измерване може да се настройва съобразно
динамиката на изследваните процеси.
2. В изследвания диапазон от натоварвания и
налягане на въздуха в гумата се потвърждава
зависимостта на коефициента на сцепление и
коефициента на напречно увличане от тези
фактори и степента на блокиране, установено в
други изследвания.
3. За изследваната гума, при условията на това
изследване, намалението на коефициента на
сцепление при 100% блокиране, в сравнение с найголямата стойност, варира от 8% до 18% при
различните опити.
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Abstract:
In the paper are presented potentiality of a developed mobile test facility for pneumatic tires in road
conditions. Some results obtained with the test facility are showed. The main advantage of the facility is
possibility to investigate the dynamic of processes, thanks to high frequency of measurements per second and
saving the obtained data.
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Анотация:
С цел усъвършенстване на съществуващ стенд за изпитване на автомобилни трансмисии, работещ по
схема със затворен контур, е проведен анализ на конструкцията на стендове със същата схема. Дадено е
описание на принципа на работа, предимствата и недостатъците им. Въз основа на резултатите от анализа е
избрана схема и са проектирани и изработени допълнителни елементи, позволяващи увеличаване на
номенклатурата на възлите от трансмисията, които могат да бъдат изпитвани върху съществуващия стенд.
Ключови думи: стенд, натоварващо устройство, предавателна кутия, диференциал, карданен вал

отколкото при стендовото експериментално изпитване на всички агрегати. Това дава възможност в
стендови условия, като се имитират експлоатационните процеси на натоварване, достатъчно
просто да се решат много въпроси, свързани с
конструкцията, технологията на производство и
качеството на продукцията.
Целта на настоящата работа е да се усъвършенства съществуващ стенд за изпитване на възли на
автомобилни трансмисии с цел увеличаване на
номенклатурата на възлите от трансмисията, които
могат да бъдат изпитвани върху него.

1. Увод
Стендовете за лабораторни изпитвания на автомобилни агрегати, възли и детайли на умора и
дълготрайност са добре известни. Изпитванията
върху тях могат да заменят експлоатационните
изпитвания. При тази замяна най-големи успехи се
достигат в оценката за умора и дълготрайност на
конструкцията. Поради това делът на стендовите
изпитвания на дълготрайност на елементи от конструкцията на автомобила при разработването и
производството на нови автомобили нараства
значително.
Стендовото изпитване на отделни възли и агрегати от автомобила на умора дава възможност да
се определят „слабите” детайли в тях. Повишаването на якостта на умора и дълготрайността на
слабото звено на автомобила довежда до увеличаване на ресурса на всички възли на агрегата.
Изследването на умора и дълготрайност само на
такива детайли, а в някои случай и на прости възли, дава възможност съществено да се намали
стойността на експеримента и необходимостта от
използване на много опитни образци. В този случай е необходимо да се изучи развитието на повредите при еднотипни режими, тъй като в тези
случай експлоатационното натоварване на детайлите може да се възпроизведе много по-точно,

2. Анализ на конструкцията на стендове за
изпитване на автомобилни трансмисии работещи
по схема със затворен контур
При стендове, работещи по схема със затворен
контур, натоварването на изпитвания възел става
за сметка на използването на вътрешни сили в
системата. Явлението се нарича „циркулация на
мощност”. Те са предназначени за изпитване на
обекти на дълготрайност, умора, износоустойчивост и др. К.П.Д. на тези стендове може да достигне до 100%, ако всичките загуби на мощност
възникнат в изпитваните обекти.
Стендовете, работещи по схема със затворен
контур, имат принципна схема, показана на фиг. 1.
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предавка с помощта на тежести и различни
механизми.

Фиг. 1. Принципна схема на стенд работещ по
затворен контур

Кинематичната верига на стенда включва
задвижващ двигател 1, зъбни предавки 2 и 6,
затварящи контура, изпитвани обекти 4 и 5 и
натоварващо устройство 3.
Според вида на натоварващото устройство, те
могат да бъдат с фрикционно натоварващо устройство, с еластичен елемент и с диференциално
натоварващо устройство.
При стендовете с фрикционно натоварващо
устройство големината на циркулиращата мощност се променя чрез промяна на силата на притискане на фрикционните елементи. Недостатъците
им са бързото износване на фрикционните
елементи в натоварващото устройство и голямата
загуба на мощност в него. Поради това вече почти
не се използват.
При изпитването на възли на стендове работещи по схема със затворен контур с еластично или
диференциално натоварващо устройство трябва да
се спазва условието, че общото предавателно
отношение на затворения контур е единица.
Предавателното отношение на натоварващото
устройство е различно от единица.
В еластичните натоварващи устройства найчесто се използват еластичните сили на торзионни
валове, които чрез различни механизми се усукват
и създават статично натоварване в затворения
контур. При задвижване на стенда в затворения
контур възниква циркулация на мощност.
Механизмите могат да бъдат червячна предавка,
палцов съединител и др., фиг. 2.

Фиг. 3. Схема на стенд с торзионен вал,
усукван от червячна предавка
Показаният на фиг. 4 б стенд е за изпитване на
предавателни кутии. Натоварващото устройство 3
е с възможност за регулиране на предварителното
натягане, което води до промяна на циркулиращата мощност в контура.

Фиг. 4. Стенд с диференциално натоварващо
устройство
Предимствата на стендовете, работещи по затворен контур, са простата конструкция и надеждността на работа. Недостатъците им са невъзможността за променяне на натоварването по време на
работа на стенда и намаляване на циркулиращата
мощност вследствие износване на механизмите в
натоварващото устройство.
Съществуват и пневматични и хидравлични
натоварващи устройства. Конструкцията им е
много усложнена, натоварването е затруднено и
нямат голяма надеждност при работа.
3. Проектиране и изработване на детайлите
за усъвършенстване на съществуващия стенд
След направения анализ на стендове за изпитване на автомобилни трансмисии, работещи по
схема със затворен контур, се установи, че съществуващият стенд в катедра „Двигатели автомобилна техника и транспорт” на Технически университет-София може да се усъвършенства. Същият е предназначен за изпитване на главното предаване и междуколесния диференциал на автомобилни трансмисии. Задвижва се от електрически двигател и посредством карданно предаване, механичен триещ съединител, предавателна кутия и демпфер движението достига до диференциално натоварващо устройство. От него движението се преда-

Фиг. 2. Механизми за усукване на торзионни
валове
На фиг. 3 е показана схема на стенд за
изпитване на автомобилни предавателни кутии
работещ по затворен силов контур с еластично
натоварващо устройство.
Диференциално натоварващо устройство е
показано на фиг. 4 а. При него натоварването се
реализира с предварително натягане в зъбната
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ва на две карданни предавания. Те са разположени
едно над друго и между долното и основата на
стенда има голямо разстояние. След измерване на
това разстояние се установи, че на мястото на
долния карданен вал може да се поставят и свържат челно една към друга две предавателни кутии.
Вертикалното разстояние от основата на стенда
до долното карданно предаване трябваше да се
намали значително. Това стана като се оразмери по
дължина и след това завари към основата една
двойно Т-образна греда. От нея се измериха разстоянията до долната ос на натоварващото устройство и оста на задвижващия вал на долния задвижващ мост. За предаване на движението от едната
предавателна кутия към другата след като се свържат челно една към друга, се проектира и изработи
кух вал с определена дължина и вътрешни шлици
в двата края за свързване на първичните им валове.
След осъществяването на тази връзка с помощта
на шайби, гайки, контрагайки и шпилки прекарани
през присъединителните отвори на кожусите, двете предавателни кутии бяха захванати една за
друга и вече представляваха едно цяло. Поставиха
се върху двойно Т-образната гредата и с помощта
на подложки оста им на въртене съвпадна с оста на
снетия долен карданен вал.
Измерени бяха разстоянията между долната ос
на натоварващото устройство и края на вторичния
вал на едната предавателната кутия и разстоянието
от края на вторичния вал на другата предавателна
кутия до оста на задвижващия вал на долния задвижващ мост. Това беше много важно, за да може
да се определят размерите на необходимите детайли и възли за свързване и предаване на движението. Започна се от натоварващото устройство, от
което трябваше да бъдат задвижени предавателните кутии. Проектира се и се изработи присъединяващ фланец с необходимите за центроване
повърхнини. Пробиха се осеви отвори за закрепване към вала на натоварващото устройство. Направиха се и четири осеви вътрешни резби. Определи се оставащото разстояние за дължината на карданния вал свързващ изработения фланец и еластичния съединител поставен на вторичния вал на
предавателната кутия. За да може да се предаде
движението от вторичния вал на другата предавателна кутия към задвижващия мост, се изработи
втори фланец с центриращи повърхнини, осеви
отвори и осеви вътрешни резби. Определи се разстоянието за втори карданен вал свързващ еластичния съединител поставен на вторичния вал на
другата предавателна кутия и изработения фланец,
поставен върху оста задвижващия вал на долния
задвижващ мост. След определяне на дължините
на карданните валове, те се проектираха и изработиха, като се взеха елементи от други такива.

На следващия етап беше много важно след
поставяне на фланците, карданните валове и еластичните съединители, свързването им към натоварващото устройство и задвижващия вал на задния мост да се определят разстоянията между
двойно Т-образната греда и предавателните кутии
с цел проектиране и изработване на стойки, които
да ги държат надеждно в това положение. Изработиха се две стойки от П-образен профил с нужните
отвори за захващане с болтове към двойно Тобразната греда и отвори за захващане по същите
шпилки, с които бяха захванати твърдо двете
предавателни кутии.

Фиг. 5. Схема на усъвършенстван стенд за изпитване на автомобилни трансмисии
1 – електрически двигател; 2 – карданно предаване; 3 – механичен триещ съединител; 4 –
предавателна кутия; 5 – демпфер; 6 – натоварващо устройство; 7а и 7б еластичен съединител; 8а и 8б – предавателна кутия; 9 – задвижващ мост с междуколесен диференциал; 10 –
рамо с тежест, поставено върху натоварващото устройство; 11 – зъбни предавки
За устойчивост на конструкцията, към двойно
Т-образната греда бяха заварени четири специално
огънати стоманени пръта с нарязани на краищата
им резби. Местата им бяха определени от разположението на оригиналните конзоли на двете предавателни кутии. Краищата на стоманените пръти
преминаха през отворите им и с помощта на шайби, гайки и контрагайки се фиксираха на нужната
височина.
4. Описание на усъвършенствания стенд
Принципна схема на усъвършенствания стенд е
представена на фиг. 5, а на фиг. 6 е показана
допълнителната част от стенда със съосно свързаните автомобилни предавателни кутии на мястото
на долното карданно предаване. Стендът е задвижван от електродвигателя 1 (фиг. 5). Посредством
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карданно предаване 2 и механичен триещ съединител 3 движението се предава на предавателна
кутия 4, с която се променя честотата на въртене.
С поз. 5 е означен демпфер, намаляващ трептенията преди да се задвижи натоварващото устройство
6, което е двувалов редуктор, лагеруван на единия
си вал. С помощта на натоварващо устройство в
стенда се прилага натоварващ момент, мощността
от който циркулира в стенда – явление, известно
като „циркулация на мощност”. То разделя движението на два клона. По единия – горния на схемата, клон чрез карданно предаване движението се
предава на горния задвижващ мост с междуколесен диференциал. По другия клон през еластичен
съединител 7а, изпитвана предавателна кутия 8а,
еталонна предавателна кутия 8б и еластичен съединител 7б движението се предава на другия задвижващ мост с междуколесен диференциал. Предавателните кутии 8а и 8б са поставени съосно и
са включени на една и съща предавка. Левите и
десните полувалове на двата задвижващи моста с
междуколесни диференциали са свързани помежду си с помощта на зъбни предавки 11, за да се
осъществи затварянето на контура на стенда.
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IMPROVEMENT OF A TEST BENCH FOR
TESTING OF AUTOMOTIVE TRANSMISSION
UNITS, WORKING ON RECIRCULATION
POWER SCHEME

Фиг. 6. Изглед към основната част от стенда
5. Изводи
От казаното дотук могат да се направят
следните изводи:
1. След проведен анализ на конструкцията на
стендове за изпитване на автомобилни трансмисии, работещи по схема със затворен контур, е избрана схема и са проектирани и изработени допълнителни елементи, позволяващи изпитването върху съществуващ стенд, предназначен за изпитване
на главното предаване и междуколесния диференциал на автомобилни трансмисии, също и на
предавателни кутии.
2. В резултат от работата, е увеличена номенклатурата на възлите от трансмисията, които могат
да бъдат изпитвани върху съществуващия стенд.

Evgeni SOKOLOV, Danail HLEBARSKI
Abstract:
In order to improve an existing test bench for automotive
transmissions working on recirculation power scheme, an
analysis of the structure of test benches with the same scheme
is made. A description is given of the operating principle,
advantages and disadvantages of such test benches. Based on
the results of the analysis, a scheme is selected and additional
elements are designed and constructed, allowing an increase
in the nomenclature of the transmission mechanisms, which
can be tested on the existing test bench.
Keywords: test bench, loading unit, gearbox, differential,
transmission shaft
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Abstract:
CATIA V5 is the leading product development solution for manufacturing organizations of all sizes. CATIA
applies its capabilities to a variety of industries such as aerospace, automotive, industrial machinery, electrical,
electronics, shipbuilding, plant design, and consumer goods.
The article renders the some CATIA features, which will be applied and used in the students education in the
Technical College – Smolian.
Keywords: automobile engineering, software, students.

products and restrictions. Designers choose to develop
an independent model and to do so in the context of
the assembled unit, they can enjoy the benefits of
controlled associativity between components. With
clear management tools specification can make
modifications and impact is assessed quickly. This
option is ideal for multiple user environments and
productive iteration. The advantages of this approach
are maximized when combined with the other
applications of V5 for shaping, setting of mechanical
surfaces, assembling, shaping and documentation.

1. Introduction
The project aim is to build a complex of laboratory
equipment for automation and researching the
processes in the automobiles for increasing the
education quality and scientific work in the College.
One part of this equipment is the engineering
software CATIA V5 with the following included
components:
-Mechanical Design provides specification-driven
modeling for part design, assembly design and
integrated drafting Shape Design and Styling Enables
creation and modification of complex engineered and
free-form surfaces.
-Product Synthesis provides automation and
validation of design and manufacturing data.
-Equipment and Systems Engineering enables
design and integration of electrical, fluid and
mechanical systems within a 3D digital mock-up
-Analysis enables easy and fast structural analysis
of any type of assembly
-Machining offers a 3D knowledge-based product
portfolio built on an integrated infrastructure and
covering all specialized CAM applications.

Part Design 2 (PDG)

2. Modules

Extends the basic set of integrated multi-functional
tools within CATIA Part Design (PD1) to provide
unique industrial features. Part Design 2 supports all
the applications needed for the design of engines,
plastics and many more. Users can reproduce details in
a simple manner on the basis of the approach in a
pattern, thus optimizing the design time and iteration.

Part Design 1 (PD1).
Provides a basic set of integrated multifunctional
tools for creating 3D models. Using best in class elemental based approach combined with Boolean
operations tools, users can integrate multiple views of
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Enriching the pattern data, they can use the old project
as a best practice for the following details. Because V5
integration, these templates bring common
multidisciplinary approach, such as tool specifications,
analysis, production limits usability.

Generative Drafting offers flexible and expandable
solution adaptable to the requirements to generate
drawings of details of thin sheet metal surfaces, solid
models and assemblies. Assistant simplifies creating
drawings how to generate views. 3D dimensions can
be generated automatically. Users can create groups
with material specifications and later annotations
generated using standard components. With the help
of full associativity with the 3D model drawings
possible simultaneous operation models and drawing.

Assembly Design (ASD)
Offers a new generation CATIA P2 product
management installation. Assembly Design products
integrate with other applications such as CATIA V5
Part design and Drawing generation. Assembly Design
2 establishes mechanical assembly constraints using a
few mouse movements or graphical commands can
easily put the parts in place. Assembly Design 2 helps
designers managing large, hierarchical assemblies of
CATIA V4, V5, VRML or STEP. Parts and
assemblies easily reused in the installation, without
any duplication of data. Automated BOM generation
significantly reduces time and improves quality.
Flexible sub-assembly allows the user to dynamically
release of product structure. This unique command
allows changes in a separate component of the main
installation or management of various internal
positions of the sub-component.

Interactive Drafting (ID)
A new unit to deal with the requirements for 2D
design and drafting productivity. It offers very
productive and interactive projection system. Work in
full integration with Generative Drafting.

Sheet metal Production (SH)
A P1 product, which covers the manufacturing
preparation for sheet metal parts. It allows the
recognition of a 3D solid part as a sheet metal part, and
the transformation of its 3D functional folded shape in
its unfolded manufactural representation. Including
tools for manufacturability checks (like checking
overlapping, checking feature fold/unfold visibility),
bending wizard, one can export this new sheet metal
part in a standard format. In combination with the
sheet metal design products, it provides a solution that
covers the design to manufacturing process,
empowering the communication between OEM and
subcontractors.

Generative Drafting (GD)
Serves to automatically generate associative
drawings of models and assemblies built with CATIA
V5. In combination with the Interactive Drafting
achieves the benefits of both modules simultaneously
from the integrated 2D functionality and highly
productive environment with additional tools.
192

Functional Molded Parts (FMP)

Part Design Feature Recognition (FR)

A new generation product for designing cast,
molded and forged parts and related tooling with
unmatched productivity and flexibility. Its history-free
functional design approach for defining the complete
functional specification for both parts and their
associated tooling makes FMP a breakthrough product
for reducing the design-to-manufacturing cycle.
Building on the foundation of functional part
definition, it accelerates the time-to-market by
intelligently understanding the geometrical and tooling
definition from a designer's functional concept. By
taking advantage of the unique CATIA V5
geometrical modeler and the process coverage of
complementary CATIA products, companies can
realize significant efficiency savings. Freeing the
designer from the constraints of history-based design,
the order in which features are created has no impact
on the design itself.

It is intended to recognize Part Design feature from
an Isolated B-Rep. This product is used to retrieve a
comprehensive CATIA data structure (Product
Structure) from an Isolated B-Rep Part. The user
imports a part and can recover elementary Part Design
features. CATIA - Part Design Feature Recognition 1
(FR1) is used to allow better downstream applications
integration, to improve Part simplification for tool
definition and flexible local design.

3D Functional Tolerancing and Annotation 1 (FT1)

Weld Design (WD)
An application addressing welded assemblies. 15
weld types (ISO standard) are provided to the user to
create welds, part preparation and relevant
annotations. This product addresses Machinery &
tooling industries through advanced welding
processes. The creation of the weld in the 3D digital
Mock-Up will allow designer to manage digital preassembly, mass inertia, space reservation and drafting
annotation.

It is a product created in order to define and
manage tolerance specifications and annotations in 3D
models and assemblies. Module Functional
Tolerancing and Annotation is an excellent solution
for new CATIA users from small and medium
businesses that strive to reduce the use of 2D
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documentation at the expense of performing 3D
starring role.
3D Functional Tolerancing and Annotation 2 (FT2)
It is a new-generation CATIA product addressing
the easy definition and management of tolerance
specifications and annotations of 3D parts and
products. The intuitive interface of CATIA - 3D
Functional Tolerancing and Annotation 2 product
provides an ideal solution for new CATIA customers
in small and medium size industries, looking to reduce
reliance on 2D drawings and increase the use of 3D as
the master representation. 3D annotations can be
extracted, using the annotation plane concept in
CATIA GENERATIVE DRAFTING products.
Besides syntactic and semantic verification command
allows the user to check the correctness of all the
annotations of the active product or part regarding to
the standard used.

Tooling Design 1 (TG1)
Dedicated to Generic & user Tooling Component
management, CATIA – Tooling Design 1 (TG1)
provides to small mold makers a toolset to support the
end to end process. This new product covers all
productivity features such as positioning and multi
instance management and also delivers all needed
features for process integration up to drafting and
manufacturing (drilling, splitting, propagation of user
intent). Moreover, the product includes a rich content
through catalogs and samples.

Cast & Forged Part Optimizer 2 (CFO)
It is a new add-on for Part Design 2 (PDG)
dedicated to the detailed design of molded & forged
parts. CATIA - Cast & Forged Part Optimizer 2 (CFO)
delivers advanced part design functions that extend the
power of Dress-up features. These advanced functions
are based on innovative and unique patented
technology that provides significant gains in quality
and productivity. Dedicated to the Casting and Forging
process, this new add-on is totally integrated into the
entire CATIA V5 application portfolio. Users can to
finish their design with CATIA - Part Design 2 (PDG),
avoiding the need to make repetitive use of Surface &
Wireframe operations. The user benefits from
improved robustness, higher productivity (fewer
clicks), and greater stability following design changes;
and a reduction in prerequisite learning activity.
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Анотация:
Тази статията разглежда развитието на симулационен софтуер за оценка на енергийната ефективност и въздействието
върху околната среда на пътни превозни средства. Подходът се основава на изчисляване на динамичните параметри на
превозното средство, пътуващо по точно определен маршрут. Софтуерът е част от микромоделна структура на хибриден
модел за оценка на енергийната ефективност и на въздействието на транспортните системи върху околната среда.
Ключови думи: симулационен софтуер, хибриден модел, енергийна ефективност, въздействие върху околната среда,
транспортна система.

1. Увод
Енергийната ефективност и екологичното въздействие на транспортните средства са водещи, а
може да се каже и критични критерии. Отчитайки
факта, че транспортните средства са основни съставляващи на транспортни системи, е коректно да
се приеме, че гореспоменатите два показателя са от
първостепенно значение за всяка транспортна
система.
В днешни дни екологичните норми са изключително строги, а изискванията за все по-икономични превозни средства от гледна точка на енергоресурс също неимоверно нарастват. Зад това стоят
съображения от различен характер, като например
екологични, икономически и тн.
Един от резултатните методи за оценка на
енергийната ефективност и на екологичното
въздействие на транспортните системи е чрез
използването на симулационни модели. Историята
на симулационното моделиране на поведението на
транспортни средства е богата. Тя е подробно
разглеждана от авторите на настоящия доклад [2].
На база на проучванията бе направено заключение,
че до момента разработка на модел, който да
комбинира изследването на една транспортна
система на микро и макро ниво не е правена или
поне такава не е известна на авторите. От друга
страна необходимостта от оценка на споменатите
вече критерии за съществуващи транспортни
системи с национално значение е очевидна. По тази
причина бе разработен софтуерен продукт, който
да обслужва дадена транспортна система на микрониво – изследвайки поведението на транспортното

средство като отделна единица и на макрониво –
предоставяйки обобщена оценка на енергийните и
ефективни показатели на транспортната система като
цяло. Продуктът е предназначен за изследване на
сухопътни
комбинирани
транспортни
системи,
включващи железопътен и автомобилен транспорт.
Състои се от три основни части – микромодел за
железопътен транспорт, микромодел за автомобилен
транспорт и обобщаващ макромодел. Обект на
настоящия доклад е структурата на микромодела за
изследване на товарни автомобили.
2. Основни положения
Известни са редица софтуерни продукти,
предназначени за симулационно моделиране на
поведението на транспортни средства [3,4,5,6,7]. Те
успешно могат да се използват за решаването на
редица инженерни задачи, но не са приспособени за
интегриране в по-сложни модели, позволяващи оценка
на
енергийната
ефективност
и екологичната
ефективност на транспортни системи. Във връзка с
това бе разработен нов софтуерен продукт, който може
да се използва като съставна част на модел,
предназначен за изследване обобщените характеристики на транспортна система. За целта на базата
на динамично изчисление на автомобила по известна
методика [1] бе създаден симулатор за автономни
транспортни средства (САТС).
В резултат на пресмятанията, извършвани от
симулатора, се получават данни както за моментния
абсолютен разход на гориво на разглежданото транспортно средство, така и за разхода, натрупан до дадена
точка на маршрута или за даден участък. Вредните
емисии, отделяни от двигателя на транспортното
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средство, се определят като функция на разхода на
гориво. Освен основните резултати, симулаторът
позволява на потребителя да получи и много
допълнителна информация за динамичните качества на разглежданото транспортно средство. Поголяма част от информацията е изведена илюстративно чрез графики, а данните свързани с енергийната ефективност и екологичното въздействие,
са структурирани и в табличен вид. Освен по
основното си предназначение, симулаторът може
да се използва и за оптимизация на управлението
на разглежданото транспортно средство, тъй като

дава информация за оптималната предавка за даден
участък от разглеждания маршрут.
3. Структура на САТС
Симулаторът е разработен на програмен език C
Sharp. Съставен е от три основни табулации:
1. Конфигурация;
2. Симулационен цикъл;
3. Диаграми.
Основният екран е показан на фиг.1.

Фиг. 1 Основен екран
Всяка табулация съдържа множество на брой
продтабулации. Те се описват както следва:
Конфигурация: тази табулация съдържа всички
необходими параметри за динамично изчисление
на изследваното транспортно средство. За улеснение на потребителя входните данни са разделени
на различни групи, свързани с даден агрегат или
свойство. Подтабулациите са както следва:
-

Двигател – необходимо е да се зададе
външната характеристика на ДВГ, както и
работният обем на цилиндрите му,
максималната мощност и въртящият момент;

-

Трансмисия и силово предаване – това е найподробната част, в която се задават масови
параметри, размер на гуми, предавателни
числа на трасмисията и задвижващия(те)
мост(мостове), както и различни коефициенти, свързани с движението на транспортното средство;

-

Време и път за ускоряване – въвежда се
времето за превключване на предавка от
водача. При автоматична предавателна кутия
се приема за 0;

-

Спирачна ефективност – въвеждат се различни
параметри и коефициенти, свързани със спирачната система;

-

Горивна икономичност – необходима е информация за плътността на горивото, специфичния
разход на изследваното транспортно средство,
както и полиномните коефициенти за определяне на разхода по метода на проф Шлиппе;

-

Екологично въздействие – залагат се коефициенти за определяне на вредните емисии спрямо
разхода на гориво.

Някои от параметрите могат да се въведат и
автоматично чрез бутон „Импортирай“. Това е
направено за удобство при въвеждане на таблици, като
тази на външната характеристика на двигателя или
предавателните числа на трансмисията. След като
потребителят веднъж изгради необходимата база данни
за дадено транспортно средство, той може да създаде
библиотека в отделни файлове в Excel с разширение
.csv. По този начин повторното въвеждане на входни
данни отнема минимално време.
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След попълването на табулация „Конфигурация“
се преминава към следващата основна –
„Симулационен цикъл“
Симулационен цикъл: състои се от четири
подтабулации:
-

Маршрут – изследваният маршрут се
въвежда в таблична форма, като за целта той
се разделя на участъци с дадена дължина по
преценка на потребителя. Необходими данни
за всеки участък са: дължина, наклон,
допустима скорост, средна скорост (избира
се на база на опита от предишни пътувания),
натоварване на транспортното средство
(пълен/празен). Маршрутът също може да
бъде въведен чрез бутон „Импортирай“ ако
има създадена база данни.

-

Резултати – резултатите се структурират в
таблица, която съдържа информация относно: дължина на зададения участък, сумарна
дължина, препоръчителна предавка, постигната скорост, време за изминаване на
участъка, сумарно време, разход за дадения
участък в l/100km, сумарен разход, l/100km;
количество вредни емисии (CO, CH, NOx,
CO2), gr/km.

-

Диаграма V=f(L) – представлява функция на
скоростта на транспортното средство от
дължината на пътя;

-

Диаграма V = f(t) – функция на скоростта от
времето.

Тази част от САТС дава основната информация,
за която е създаден, а именно разходът на гориво и
количеството вредни емисии, които са основни
показатели за определянето съответно на енергийната ефективност и екологичното въздействие.
Следва допълнителна информация относно
динамичните качества на транспортното средство,
както и такава за пътния разход на гориво, разход в
l/100km, а също и интегриране по път и веме.
Всички данни са представени графично в последната табулация.
Диаграми: съдържа следните диаграми:
- Външна характеристика на ДВГ
- Мощностен баланс;
- Динамичен баланс;
- Силов баланс;
- Ускорение;
- Време и път за ускоряване;
- Спирачна ефективност;
- Пътен разход на гориво;
- Интегриране по път;
- Интегриране по време;
- Разход на гориво l/100km;
- Спирачен път;
- Абсолютен разход на гориво по време;
- Абсолютен разход на гориво по път;
- Абсолютен разход на гориво по скорост.
Чрез онагледяване на динамичните характеристики на транспортното средство могат да се

направят различни изводи за възможностите за
подобряване на някои от параметрите му, но това не е
обект на настоящото изследване.
4. Принцип на действие
Както бе споменато, САТС почива на база
динамичните изчисления на автомобил. Това е добра
основа с оглед на подробното й изучаване в
бакалавъския курс на специалност ТрТТ във Факултета
по транспорта при ТУ-София. Детайлното динамично
изчисление служи за надграждане и създаване на
симулационен модел. На базата на графиката на
ускорението (и изчислителни таблици, които остават
невидими за потребителя) се определят точките на
превключване на предавките от водача. Те
съответстват на пресечните точки на кривите на
последователните предавки. Ако пресечна точка
липсва се засичат оборотите, при които кривата на
предходната предавка завършва и точката се пренася
върху кривата на следваща предавка. След това
програмата отчита зададената скорост, която
потребителят иска да достигне, и изчислява възможно
най-близката по-малка скорост. След това определя и
разхода на гориво при съответния режим на
управление, който се подава като краен резултат за
съответния участък. Така се създава цикъл за всички
участъци, като програмата следи разликите в
зададените стойности за всеки участък, а също отчита
и наклона на пътя.
САТС не може да отчете увеличеното
съпротивление на движение при движение в криви или
от неравности по пътното платно. Поради това е
поставено поле за ''средна скорост'' в таблицата на
симулационния цикъл. Приема се, че тези параметри
влияят пряко на скоростта и потребителят на база опит
от предишни пътувания или GPS данни от маршрута
може да зададе коректна стойност на средната скорост
в различните участъци. Също така симулаторът не
отчита влиянието на налягането на гумите върху
разхода на гориво, както и човешкия фактор в
управлението. Последният може да бъде отчетен
частично чрез задаване на стойността за време за
превключване на предавката от водача.
5. САТС като част от хибриден модел за
изследване на енергийната ефективност и
екологичното влияние на транспортни системи
Така разработеният симулатор представлява част от
общ хибриден модел, който има за цел оценка на
енергийните и екологични показатели на транспортните системи като цяло.
След като САТС даде резултати на ниво микромоделиране, се преминава към последващ етап на
макромоделиране, където се отчитат и резултатите от
останалите микромодели, оценяващи същите параметри на другите видове транспортни средства, влизащи в структурата на транспортната система.
Макромоделът обобщава консумирания енергоресурс и отделените вредни емисии от цялата транспортна система. При това той в общия случай може да
отчита и влиянието на някои експлоатационни фактори, имащи случаен характер.
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6. Изводи
След първите проби бе установено, че
изчисленият разход на гориво по определени
маршрути съвпада с данните на производителя на
разглеждания товарен автомобил. На практика
разходът, който водачите постигат, е с приблизително 3 l/100km по-висок. Като основна причина за
разликата може да се посочи несъответствието на
управлението на водачите с оптималния вариант,
който се използва в САТС. Разбира се има и други
обективни и субективни фактори, които не са
отчетени.
На практика бе изследван маршрут Сеново –
Търговище, по който се движи напълно натоварен
автомобил Рено Премиум 460.19 Е5. Разстоянието е
103 km, а полученият сумарен разход е 30,015 l,
което се равнява на 29,14 l/100km. Производителят
задава разход от 29 l/100km.
САТС може да бъде ефективно средство за
изследване на енергийните и екологични характеристики на транспортните средства, а също така да
е съставна част на хибридни модели, възпроизвеждащи поведението на транспортни системи.
Софтуерният продукт може успешно да се
използа и в учебния процес на висшите технически
училища.
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Abstract:
The article is treating the development of simulation software for assessment of the energy efficiency and
environmental impact of commercial vehicles. The approach is based on calculation of the vehicle dynamic
parameters when traveling on a given road sequence. The software is a part of a micromodel structure of a hybrid
model for assessing of energy efficiency and environmental impact of transport systems.
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Анотация:
С използване на симулационен софтуер SIMOL е извършен анализ на енергийната ефективност, в
зависимост от времето на пътуване в участъка Сеново – Варна, на товарен влак, управляван от
дизелови локомотиви. Резултатите потвърждават зависимостите, установени от други автори и
доказват, че този подход може да се използва също и при разработването на макромодели,
предназначени за изслеледване на енергийната ефективност на транспортните системи.
Ключови думи: енергийна ефективност, въздействие върху околната среда, софтуер за симулация,
товарен влак, времепътуване.
ствие. Това в най-голяма степен важи за дизеловата
тяга.
Едновременно с внедряване на съвременни
технически решения се работи и по усъвършенстване
на експлоатацията на подвижния железопътен състав.
При това често се използват методи на симулационното моделиране за изследване влиянието на
различни фактори върху разхода на енергоресурс и
отделяните вредни емисии. В настоящето изследване
се разглежда движението на товарни композиции с
локомотиви съответно 6-та и 7-ма серия по маршрут
Сеново – Варна и промяната на разхода на гориво в
съответствие с изменение на времепътуването по
разглеждания маршрут.

1. Увод
Транспортните системи в световен мащаб са
изправени пред все по-задълбочаващия се въпрос
относно енергийната ефективност на съставящите ги
транспортни средства. Имайки предвид изчерпаемостта на енергийните източници и тенденцията за
непрекъснато увеличаване на цената им, във времето
бяха разработени различни варианти за използване на
алтернативна енергия, като биогорива, водородно
гориво, слънчева енергия и тн. Паралелно с това се
правят значителни стъпки към подобряване на
енергийната ефективност и на екологичното въздействие на конвенционалните транспортни средства
Всички тези нововъдения обаче се отнасят за
новопроизведени транспортни средства. Някои системи могат да се вграждат и във вече по-стари модели,
които по настоящем са в експлоатация. Все пак
проблемът с енергийната ефективност и екологичното въздействие на транспортни средства, които
притежават още ресурс, а в същото време се характеризират със незадоволителни показатели по споменатите критерии, е актуален.
Както е известно, един от най-екологичните
видове транспорт е железопътният, но дори и при
него се наблюдава подобен проблем. В страни като
Република България, където локомотивния парк се
състои от морално и физически остарели машини, е
необходимо да се търсят начини за подобряване на
техните енергийна ефективност и екологично въздей-

2. Симулационни модели за изследване на
движението на транспортни средства в
сухопътния транспорт
С развитието на компютърната техника са
разработени и усъвършенствани и различни видове
симулационни софтуери, чрез които е възможно да се
анализира движението на транспортните средства.
Първите стъпки се правят още през шейсетте години
на миналия век с математични модели, описващи
поведението на транспортните средства по време на
движение [3]. На тази база се разработват и първите
програмни продукти. В началото фокусът не е
насочен към енергийната ефективност и екологичното въздействие, а по-скоро към опити за намалява-
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не на времепътуването и избягване на натрупвания
на транспортни средства в дадени участъци, характеризиращи се с голямо натоварване. Тези изследвания в по-голямата си част се отнасят за автомобилния
транспорт. Те спадат към групата на макромоделите
[3,5,6,7,8,9] и се характеризират с по-малка точност,
поради което впоследствие приложението им е
ограничено до минимум.
По-късно започва да се отделя повече внимание
на микромоделирането на транспортни средства, като
създадените за целта софтуерни продукти [2,10,11]
разглеждат основно енергийните показатели, а някои
от тях отчитат и екологично въздействие. Понастоящем са разработени сложни програмни продукти,
които позволяват симулиране на големи по своя
мащаб транспортни системи. Те се характеризират с
голяма точност и всеобхватни възможности, но и с
висока цена. Последното ги прави неизгодни за
относително малки по мащаб транспортни системи
на регионално или дори национално ниво.
В Република България например дори и найголемите предприятия и принадлежащите им транспортни системи, които се характеризират с различни
видове транспорт – например автомобилен и железопътен, не биха имали финансова изгода от използването на горепосочените продукти. Същите по скоро
биха намерили удачно приложение при разглеждане
на страната като част от континенталната транспортна система и необходимостта от симулиране на
процесите в нея.
От друга страна обаче в транспортния парк на
страната се експлоатират транспортни средства с
незадоволителни енергийни и екологични показатели. Въпреки обновлението в последните годи все
още има и такива, за които е нужно да се направи
опит за намаляване на разхода на гориво с последващ
положителен ефект вътху околната среда. На базата
на цената на тези транспортни средства е логичен
изводът, че собствениците им се нуждаят от
финансово достъпен вариант за изследване на възможността за подобряване на енергийната ефективност.
По отношение на железопътните возила такъв
вариант е разработената в катедра ЖПТ към факултет по транспорта при ТУ-София симулационна
програма SIMOL. Автори на софтуерния продукт са
проф. д-р. инж. Димитър Стоянов и доц. д-р. инж.
Олег Кръстев [1]. Макар програмата да използва вече
излезлия от употреба програмен език Борланд
Паскал, тя се характеризира със следните предимства:
-

3. Изследване на енергийната ефективност като
функция на времепътуването чрез програма
SIMOL
Настоящото изследване представлява част от поголям проект, чиято цел е създаване на модел за
определяне на енергийната ефективност и екологичното влияние на транспортни системи за предприятия
он национално значение. Като обект, върху който да
бъде проверена адекватността на модела е избрана
транспортна система, която използва два вида
транспорт и оперира в различни точки на страната.
Превозите по едно от изследваните напправления се
извършват с железопътен транспорт в участъка
Сеново – Варна.
Основната цел е да се определи енергийната
ефективност на железопътния състав при използване
на локомотиви серии 06 и 07 от парка на БДЖ.
На практика всяко предприятие разчита курсовете
си при минимално възможно времепътуване. Това
правило се спазва независимо от вида транспрот. При
автомобилния то в чести случаи е свързано и с
редица неблагоприятни последици, като застрашаване на безопасността на движение, неспазване на
закона за движение по пътищата и т.н. Поради
спецификата на железопътния транспорт минималното възможно времепътуване води основно до полоши показатели, свързани с енергийната ефективност. Тук също има вероятност от инциденти по
отношение на безопасността на движение на състава
и свързаните с това други транспортни средства
(пресичащи прелез на пример), но тя е много помалка.
След отчитането на енергийната ефективност при
минимално времепътуване, авторът разшири изследването до вероятна възможност за оптимизацията й
като функция на времепътуването. Чрез използване
на програма SIMOL са симулирани общо 42 варианта
структурирани в 14 таблици като променливи са
броят на вагоните в състава и времепътуването. В
настоящия доклад ще бъдат представени само част от
резултатите от гледна точка на големия обем данни
на пълното изследване.
Входни данни
Като постоянни
заложени:

параметри

на

състава

са

1. Режим на ФВ – G;
2. Коефициент на интензивност на спирането =
0,55;
3. Спирачен процент = 50%.
4. Маса на товара във вагона – 78 t.

лесна за употреба;
разработена в съответствие с нуждите на БДЖ;
проверена във време от гледна точка на
точност;
сравнително евтина.

Променливи входни данни са:
1. Общ брой вагони в състава – варират между 8
и 20 със стъпка на нарастване 2 бр;
2. Маса на вагоните;
3. Брой оси на състава;
4. Маса на състава;
5. Дължина на състава.

Като недостатък може да се посочи архаичния
език, на която е написана (който е бил актуален към
момента на създаването й). Това обаче е лесно решим
проблем с помощта на виртуализация, която би
позволила използване на програмата и при компютри
с последно поколение операционни системи.

Прието е, че по направление Сеново – Варна
вагоните са натоварени, а в обратна посока са празни.
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При първата симулация програма SIMOL определя минималното времепътуване и съответстващия
разход на гориво. Следва двуетапно увеличаване на
времепътуването със стъпка приблизително 0,2 часа
и определяне на съответния разход. Освен това се
изчислява енергийна ефективност от гледна точка на
продуктивност на курса в l/t, както и часов разход в
l/h.

Табл. 6
СЕРИЯ 07

РГ
l

ЕЕ
l/t

ЧР
l/h

Общ брой вагони в състава
20
Минимално възможно времепътуване
h 3,94 1793,74 1,55 455,65
Минимално възможно времепътуване
h 4,14 +1685,63
0,2 h
1,45 406,97
Минимално възможно времепътуване
h 4,46 +1674,19
0,4 h
1,44 375,71

Резултати
където:
РГ – разход на гориво;
ЕЕ – енергийна ефективност от гледна точка на
продуктивност;
ЧР – часов разход.

В последващите таблици са представени резултати на изследването само по направление Сеново –
Варна (пълни вагони) за локомотиви серия 06 и 07 и
брой на вагони съответно 8, 14 и 20:
Табл. 1
СЕРИЯ 06
Брой вагони
Мин времепътуване
Мин времепътуване + 0,2 h
Мин времепътуване + 0,4 h

РГ
l

ЕЕ
l/t

4. Изводи

ЧР
l/h

От получените резултати могат да се направят
следните изводи:

8
h 3,12 1109,81 2,39 355,80
h 3,32 1028,10 2,22 309,26
h 3,54 1032,97 2,23 292,00

a. В рамките на изследвания обхват увеличаването на времепътуването като правило води
до намаляване на общия разход на гориво.
b. Наблюдават се и изключения от правилото –
табл.1 и 4.

Табл. 2
СЕРИЯ 06

РГ
l

ЕЕ
l/t

c. В някои случаи увеличаването на времепътуването не е възможно, тъй като локомотивът работи в режим, който не позволява
преодоляването на критичен наклон – табл.3.

ЧР
l/h

Общ брой вагони в състава
14
Минимално възможно времепътуване
h 3,91 1504,98 1,85 385,18
Минимално възможно времепътуване
h 4,11 +1409,30
0,2 h
1,74 342,76
Минимално възможно времепътуване
h 4,31 +1375,94
0,4 h
1,69 319,31

d. Увеличаването на времепътуването е обратнопропорционално на енергийната ефективност
от гледна точка на производителност на курса.

Табл. 3
СЕРИЯ 06

РГ
l

ЕЕ
l/t

e. Увеличаването на времепътуването оказва
положително влияние върху намаляването на
часовият разход на гориво (с единствено
изключение в табл. 5, но разликата е
пренебрежимо малка).

ЧР
l/h

Общ брой вагони в състава
20
Минимално възможно времепътуване
h 4,49 1808,05 1,56 402,86
Минимално възможно времепътуване
h 4,69 + 0,2noh
no
no
Минимално възможно времепътуване
h 4,79 + 0,4noh
no
no

5. Заключение
Направеното изследване още веднъж потвърждава
целесъобразността от използване на симулационни
програми - и в частност на програмата SIMOL - за
анализ на зависимостите на разхода на дизелово
гориво от редица експлоатационни фактори.
Както тази програма, така и други софтуерни
продукти от този тип могат да бъдат използвани като
съставни части – микромодели - в рамките на обобщени макромодели, предназначени за изследване
енергийната ефективност на транспортни системи.
Получените резултати съвпадат с установени в
рамките на предишни изследвания зависимости
между времепътуването по даден участък и разхода
на гориво от локомотива.

Табл. 4
СЕРИЯ 07

РГ
l

ЕЕ
l/t

ЧР
l/h

Общ брой вагони в състава
8
Минимално възможно времепътуване
h 2,76 1044,52 2,25 378,11
Минимално възможно времепътуване
h 2,98 + 963,37
0,2 h
2,08 323,64
Минимално възможно времепътуване
h 3,17 + 929,16
0,4 h
2,00 293,45

Табл. 5
СЕРИЯ 07

РГ
l

ЕЕ
l/t

ЧР
l/h

Общ брой вагони в състава
14
Минимално възможно времепътуване
h 3,35 1452,72 1,79 433,15
Минимално възможно времепътуване
h 3,55 +1343,08
0,2 h
1,65 377,83
Минимално възможно времепътуване
h 3,78 +1349,83
0,4 h
1,66 357,57
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INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE ENERGY EFFICIENCY - TRAVEL TIME
FOR A FREIGHT TRAIN OPERATED ON THE RAIL SECTION SENOVO – VARNA.
PETAR IVANOV, M.SC.
Technical University – Sofia
ivanov.peter@abv.bg

Abstract:
Using the simulation software SIMOL an analizis has been carried out of the energy efficiency-travel
time dependence for a freight train operated by diesel locomotives on the section Senovo – Varna. The
results are confirming the interrelations established by other authors and are proving that this approach
can be used also when elaborating macromodels designed for examining energy efficiency of transport
systems.
Key words: energy efficiency, invaironmental impact, simulation software, freight train, travel time.
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Анотация:
В настоящата статия се популяризира изследване, имащо за цел определяне на натоварването до което може да се
натоварва пиезоелемент монтиран в железния път. На базата на направен стрес-анализ са определени мястото на
монтиране на пиезоелемента и съответните изменения, налагащи се в конструкцията на релсовия път.

Ключови думи: алтернативни източници на енергия, железопътен транспорт, пиезокристал.

1. Увод
Енергията, която се получена от източници,
приемащи се за естествено възстановяващи се или
за практически неизтощими все повече разширява
областите си на приложение. Тази алтернативна
енергия се получава от т.нар. възобновяеми ресурси – слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, геотермалната енергия и др.
Нарастващите опасения от глобалното изменение на климата, непрекъснато увеличаващите се
цени на фосилните горива и производните им
продукти, води до увеличаване на средствата,
които се инвестират във възобновяеми енергоизточници.
Електрическа енергия може да се добива от
различни източници: водна енергия, биомаса,
вятър, слънчева енергия, пиезокристали и др.
Поради голямото разнообразие на енергийни
източници в настоящата публикация е разгледана
възможността за използване на пиезокристали,
като източник на алтернативна енергия в железопътния транспорт.
Определени са размерите и най-подходящото
място за монтиране на пиезоелемент в релсовия
път и граничното натоварване, след което той се
разрушава.

2. Общи сведения за пиезоелектричния ефект и
видовете пиезоелектрични материали
Пиезоелетрик идва от гръцкия език и се състои
от две думи „piezo“ означаваща стискам, натискам
и “electric” означаваща източник на електрическа
енергия, т.е. значението и може да се приеме като:
постигане на електричество чрез натиск.
Пиезоелектричния ефект представлява процес
на възникване на поляризация на диелектрик под
въздействие на механично напрежение. Това се
нарича пряк пиезоелектрически ефект, като
съществува и обратен пиезоелектричен ефект –
възникване на механични деформации под въздействие на електрическо поле.
Прекият и обратният пиезоелектричен ефект е
открит от френските физици, братята Жак и Пиер
Кюри през 1880-1881 г. и се наблюдават в един и
същ вид кристали - т.нар. пиезоелектрици.
Материалите от които се изработват пиезоелементите, са кристали, керамики и др.
- Кристалите основно са:
- Quartz SiO2 – Силициевия диоксид известен
още като кварц е най-разпространения
кристал по земната повърхност. Той е със
хексагонална структура и плътност 2,65 g/сm3
- Berlinite AlPO4 – Съставен е от Аl3 катион и
PO4 анион. Плътност 2560 kg/m3 и молна маса
121,95 g/mol.
- Gallium orthophosphate GaPO4 – Това е
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безцветен кристал, много наподобяващ на
свойствата и структурата на кварца. Не може
да се открие в природата, но може да се
получи по синтетичен път.
- Tourmaline – Този кристал е алуминиев боросоликат с формалин. На цвят е черен но може
да се срещне в гамата от виолетов до зелен и
розов.
- Керамиките са:
- Barium titanate BaTiO3. Тази керамика се
използва за микрофони и говорители. Тя е с
тетрагонална структурна решетка, моларна
маса 233,192 g/mol.
- Lead zirconate titanate PZT – Оловният
титаниев цирконат е материал изграден от:
олово Pb, оксид O, титан Ti, циркониум Zr.
При температури под температурата на Кюри
(в зависимост от материала 150 ºС -200ºС)
атомите на титана започват да се движат при
което се получава неутрално поле в
материала- дипол. На базата на това диполно
поле се получава пиезоелектричня характер
на материала. Този материал е определен като
един от най-икономичните пиезоматериали.
- Други пиезо материали които се използват са:
ZnO, AlN и др.
- Електрическият заряд, получен при прекия
надлъжен пиезоефект се изчислява:

2300 ± 480
- Диелектрични загуби – tgδ 10 ÷ 4 ≤ 360
- Специфично обемно съпротивление при 100 ᵒС
– ρv ≥1.1010 Ω/сm
- Температура на Кюри не по-малко от – Тк ≥
180 ˚С
- Пиезоелектричен модул –d 31 ≥ 100 и d 33 ≥
300
- Плътност – ρ ≥ 7g/сm3
- Механична якост на натиск – σн ≥ 294 kg/сm2
Материали, използвани за производство на
пиезокерамичния елемент са:
- Оловен окис (PbO)
- Цирконов двуокис (ZrО2)
- Титанов двуокис (TiО2)
- Бариев карбонат (BaCO3)
- Двуантимонов триокис (Sb2O3)
Спомагателни материали, които се използват в
производството са:
- Поливинолов алкохол;
- Сребро съдържаща паста;
- Двуалуминиев триокис ;
- Абразивен прах;
- Трансформаторно масло;
- Натриев карбонат;
- Никелова лента.
Стехеометричния състав (СтС) на ПКМ 060 е
конфиденциален и не ни беше предоставен.

Q = ndF

4. Избор на място за монтиране на пиезоелемент
изработен от материал ПКМ 060
Анализа на основните елементи от железния
път (фиг. 1), тяхното предназначение, материала от
който са изработени и натоварванията им, дава
възможност да се установи подходящо място за
поставяне на пиезокерамичен елемент.

където: Q е полученият заряд; n – брой на
слоевете (шайбите) на пиезоелемента; d –
пиезоелектричен модул; F – сила действаща на
елемента.
3. Избор на пиезоелемент
Първоначално е избран пиезоелемент който да
може да бъде монтиран в релсовия път без да се
нарушава сигурността на движение на влаковите
състави. При избора му основния критерии, освен
работа при високи натоварвания, е възможността
той да бъде лесно доставен, за да може изследванията да продължат и в бъдеще с натурен
експеримент.
В България в завод САМЕЛ-90, гр. Самоков се
произвеждат и няколко вида пиезокерамични елементи с различно предназначение. Много от създаваните материали намират широко приложение в
различни сфери.
Анализа на предоставената ни от завода
информация даде възможност да се избере за
нуждите на изследването пиезокерамичен диск с
условно наименование на материала от който се
произвежда ПКМ 060. Пиезокерамичен материал
има следните основни характеристики:
- Относителна диелектрична проницаемост – ε =

Фиг. 1. Основни елементи на железен път
На практика възможностите са силно ограничени, като най-подходящо е пиезоелемента да бъде
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поставен в голямата еластична подложка, намираща се между траверса и стоманената реброва
подложка. По-този начин не се нарушава товароносимостта на релсово-траверсната скара. За целта
в подложката се изрязва отвор с размерите на
пиезоелемента, както е показано на фиг. 2.

Фиг. 2. Место за монтиране на пиезоелемента в
голямата подложка

Фиг. 3. Място за монтиране на пиезоелемента в
голямата подложка

5. Определяне натоварването на пиезоелемента
Симулирането на натоварването върху пиезоелемента, при преминаване на влаков състав по
железния път се извърши чрез използването на
специализиран софтуер за 3D моделиране Autodesk
Inventor 2015.
За да се симулира преминанаването на влаков
състав е създаден 3D модел на железния път.
Модела включва следните елементи:
Колоос с колела;
Траверса;
Глава релса;
Крепежни елементи;
Гумена подложка;
Пиезоелемент.
Всеки един елемент от железопътния път е с
реални геометртични размери и материали. След
изчертаването им те са представени в чертеж на
железен път с реални параметри. На фиг. 3 е
показано място където е монтиран пиезоелемента
в голямата подложка.
След сглобяване на конструкцията са направени следните стъпки преди започване на симулирането.
Разгледан е случая, когато колооста се намира
между две траверси. Зададена е максимална
стойност на натоварващата сила от колооста на
вагона към железния път. Тази сила е със стойност
22,5 т на колоос, което е равно на 225 250 N.
Прието е натоварването на колооста към железния
път, като точков товар (сила, упражнена в точка).

На фиг. 4 е показано омрежването на системата
с относително гъста мрежа с цел по-точни
резултати при изчисляване на модела. В мрежата
присъстват 145 161 точки и 82 838 елемента.

Фиг. 4. Омрежване на системата
На фиг. 5 е показано с цветна диаграма местата
на натоварване в конструкцията. В зависимост от
цветовата гама указана в фигурата съответно има
по-силно и по-слабо натоварени участъци, както
синия спектър са на-слабо натоварените или
такива при които няма натоварване и червения
спектър указва най-натоварените зони от конструкцията.

Фиг. 5. Натоварване в конструкцията
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С цел да се установи дали зададената сила няма
да доведе до разрушаване на пиезоелемента са
разгледани няколко варианта на вграждането му в
релсовия път.
На фиг. 6.а е показан първият вариант в които
елемента е поставен между голямата гумена
подложка и главата релса. Височината на пиезокристала е равна на дебелината на голямата
подложка – 11 mm. В този вариант при стартиране
на симулацията, програмата не можа да направи
стрес анализ поради разрушаване на детайла в
следствие на голямото натоварване.

а

6. Изводи
1. При поставяне на пиезокристала в траверса без да се направи отвор в гумената подложка
при преминаване на колооста върху разглеждания
участък, елементът се разрушава.
2. При поставяне на пиезокристала в отвор на
голямата гумена подложка се намалява височината
на пиезокристала с 2 мм, чрез което се създават
условия за избягване на описаното разрушаване.
Контактното налягане в точката на поставяне е със
стойност 83,66 МРа.
3. Елементът, който е поставен в отвора на
гумената подложка и главата релса ще издържи на
натоварването и чрез него ще се генерира електрическа енергия в резултат от механична деформация
на детайла.
4. Определянето на стойността на отделената
енергия следва да бъде обект на предстоящо научно изследване.

б

Фиг. 6. Варианти за вграждане на пиезоелемент
с различна дебелина

Благодарности
Авторите благодарят на НИС при ТУ-София за
оказаната помощ, при подготовката и популяризирането на публикацията, чрез Договор ИУНФ
14000.

При следващите варианти височината на пиезоелемента бе намалявана последователно с по 0,5
mm до достигане на стойност при която стрес
анализа е успешен, т.е. не настъпва разрушаване на
пиезокристала.
На фиг. 6.б е показан последния вариант при
елемента, поставен в отвор на голямата гумена
подложка е с височина 9 mm. При този вариант
програмата започна да извършва стрес анализ и
след завършване на симулацията, се установи че
детайла издържа на контактното налягане в
точката на натоварване.
След натоварване на конструкцията се стига до
извода, че натиска които се упражнява върху
пиезоелемента, без настъпи разрушаване трябва да
е със стойност не по голяма от 83,66 MPa.
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Abstract:
This study is dedicated to the process of braked weight loss in freight trains, a phenomenon observed on freight
trains with increased length. Our research is based on results received from test bench for train braking systems
stationed in Laboratory of Department of railway engineering. Using these results the braking efforts were
calculated for different track gradients and different initial braking velocities. The analysis of the calculated
braking forces allows identifying the points at which the braked weight is getting lost.
Keywords: railway, braking systems, braked weight, long train.

1. Introduction
Many studies conducted by UIC have shown that
with increasing length of freight trains braked in “P”
(passenger) position a phenomenon of braked weight
loss occurs. This process results in reduced braked
weight percentage λ, increased braking distances s and
lack of control over the braking system. In certain
cases, this phenomenon can conduct deteriorations of
safety operation of the trains.
UIC has conducted a lot of researches on this issue
and in their leaflet UIC 544-1[1], chapter 9.2.2, the
calculations of variations in braked weight according
to the length of the train are given. In the case of
freight trains more than 500 m in length the actual
braked weight required for operating purposes is
calculated by multiplying braked weight of the train by
a correction factor , which is a function of the actual
length of the train:

Bcorrtr   .BZ

Fig.1. Correction factor  (Kappa)
The equivalent brake response time and resulting
average deceleration of the train at a given brake
equipment is dependent by the transmission time of
signal along brake pipe and the brake pipe length.
In order to specify the relationship between the
length of the train and braked weight of long freight
trains, experiments were conducted in Department of
“Railway Engineering” of Technical University Sofia.

(1)

where:
BZ - braked weight of the train [t],
Bcorrtr - corrected braked weight of the train [t],
 (Kappa) - correction factor in respect of train length.

2. Empirical study

The correction factor  as specified in the length of
the train is shown in figure 1 und shall be valid only up
to the train length indicated in the figure.

2.1. Test bench for train braking systems
Test bench for train pneumatic braking systems [2]
is built in the Laboratory of Department of Railway
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of which eight are used for the eight channels.
Virtual instrument has a scanning frequency of 0,1
seconds, so that is possible to receive big amount of
measured values in relatively short time, which also
allows a big accuracy of later calculations.
The measured voltage values are being saved in a
Excel file and then calculated in pressure unit bar or
other unit suitable for different calculations.
2.2. Experiment methodology
The tests were conducted for both full (emergency)
and ordinary (graduated) brake applications for “P”(passenger) position. First experiment was conducted
for only one wagon, and for each next experiment the
number of wagons was gradually increased. So we
were able to variate the length of train composition
from 1 wagon (15,5 m) up to 45 wagons (697,5 m).
The pressure transmitters were placed first along brake
pipe in first, eighth, fourteenth, twenty-second, thirtysecond and forty-fifth wagon and the pressure in this
points of brake pipe was measured. Then the
transmitters were placed in brake cylinders of same
wagons and pressure in brake cylinders was measured.

Fig.2. Test bench for train pneumatic braking
systems
Engineering. At this test bench is possible to simulate
processes in pneumatic braking systems for different
train compositions. The general structure of test bench
is shown in figure 2.
Test bench is built up of following main
components as illustrated on figure 2: 1 is brake pipe,
2 is distributor valve, 3 is supporting structure, 4 is
brake cylinder, 5 is auxiliary reservoir and 6 are
couplers (brake hoses).
On this test bench is possible to simulate different
train lengths by varying the number of wagons from
one to 45. All wagons are fitted with distributor valves
of type Knorr KE1cSL. Brake cylinders are replaced
with reservoirs with air volumes equivalent to real
ones. In order to conduct reliable tests, the brake pipe
is made of steel pipe with prescribed parameters, while
keeping the actual length of 15,5 m (average length of
the four-axle freight wagon). All other components of
the system used, are same as actually mounted on
freight wagons. This is the so-called principle of
nature reproduction of brake systems.
Driver's brake valve mounted on test bench is one
of the most used driver's brake valves in European
railway administrations and it is a type Knorr D2.
Test bench for train pneumatic braking systems
meets all conditions according to UIC Code 540 [3].
For capturing experimental data received from test
bench, specialized multichannel measurement system
was developed [2]. It is built based on pressure
transmitters (sensors) installed in different control
points of the braking system. The signal produced by
the transmitters enters the virtual instrument based on
the programming environment LabView 7.1.
Virtual instrument [2] for measurement of pressure
received from test bench has 8 analog channels, each
including a transmitter for pressure measurement. It is
based on a standard computer system with functional
measurement module PCI NI6221 and software
LabView 7.1. The latter has 16 analog voltage inputs,

2.3. Experiment results
Due to limited volume of this paper, only results
for full brake application are shown and discussed in
this chapter. The experiment results for graduated
brake application are analogue to results for full
application.
Obtained values for pressure in brake pipe are
shown in figure 3.
From the figure can clearly be seen, that as
expected, the pressure in brake pipe of first wagon
drops much faster than in following wagons. Also the
signal strength decreases with increasing length of the
train. The drop of pressure in last wagon is
significantly smoother than the drop in first wagon, i.e.
it does not have the same run typical for full brake
application.

Fig.3. Pressure in brake pipe pL=f(t)
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The assessment factor for determining the braked
weight k is given by a mathematical formula [1]:
2
3
k  a 0  a1 .Fdyn  a 2 .Fdyn
 a3 .Fdyn

(3)

The constants a0, a1, a2 and a3 depend on type of
brake blocks and their values are given in table in
chapter 2.2.2.1 of [1].
Sum of all the brake block forces during the run
ΣFdyn is calculated as given in [1] using the formula:

Fdyn  ( Ft .iG  i* .FR ). dyn

(4)

Fig.4. Pressure in braking cylinder pC=f(t)
where:
Ft – effective force at the brake cylinder [kN],
calculated using measured values for pressure in brake
cylinders and cylinder geometry,
iG – total multiplication ratio for the brake rigging (in
our case 11,2 for loaded wagon),
i* – multiplication ratio after the central rigging
(normally 8 for bogie wagons),
FR – counteracting force of the brake rigging regulator
(generally 2 kN),
ηdyn – mean efficiency of the rigging while the wagon
is moving. With standard rigging the value is 0,83.

As a consequence, the pressure in brake cylinders
rises respectively to pressure drop in brake pipe as
shown in figure 4. Both pressure distributions depend
directly on transmission speed of braking signal.
This transmission speed is determined when we
divide length of brake pipe circuit that runs from
driver's brake valve on locomotive up to air shut-off
cock at the end of the train, with time that ticks from
the moment when driver has put the handle of a
driver's brake valve in braking position till the moment
when air begins to enter into brake cylinder of the last
vehicle circuit [4]. The required transmission speed is
250 m/s [3].
Time elapsed from entering of air in the first
cylinder of the first vehicle circuit till entering of air in
the last train cylinder is 2,6 s (figure 4) which
represents transmission speed of 697,5 m/2,6 s = 268,2
m/s. Achieved transmission speed is more than
minimal expected and required in [3] - 250 m/s.
The moment when driver has put the handle of a
driver's brake valve in braking position is also the
moment when pressure in braking cylinder of first
wagon begins to rise. This happens at time 5,8
seconds. The maximum pressure value in braking
cylinder of first wagon is reached at time 10,6 seconds.
Pressure in braking cylinder of last (45th) wagon
begins to rise at time 8,4 seconds and maximum
pressure value is reached at time 24 seconds.
In this way obtained values for pressure in brake
cylinders were used to calculate brake weight
according to [1]:

B

k .Fdyn
g

In the calculation, following requirements were
met:
- maximum speed ≤ 120 km/h,
- maximum axle load 22,5 t,
- wheels are braked on both sides and have a
minimal diameter of 920 to 1000 mm,
- brake blocks are made of P10 cast iron,
- rolling stock is 100 % braked, i.e. all brake blocks
are active.
In this way is possible to receive values of brake
weight for each wagon, in which the pressure was
measured, dependent on time, as shown in figure 5.
The distribution of braked weight is similar to
distribution of pressure in brake cylinders.

(2)

where:
B – braked weight [t],
k – assessment factor for determining the braked
weight [-],
ΣFdyn – sum of all the brake block forces during the run
[kN],
g – acceleration due to gravity [9,81 m/s2].

Fig.5. Calculated braked weight
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Fig.7. Calculated kappa

Fig.6. Total braked weight f(t)

The value of  in points 500 m (0,975) and 700 m
(0,875) is by 2,5% smaller than given in [1].

The average value of braked weight is 51 t. By
assuming the homogeneity of train composition, for 45
wagons total braked weight will be 45 x 51 t = 2295 t.
Otherwise, by grouping the wagons and
approximating the calculated values for braked weight
of single wagons is possible to obtain the dependence
of braked weight from the time for whole train
composition built of 45 wagons as shown in figure 6.
As it can be seen from the figure 6, the total braked
weight develops in total time of 18,2 seconds and has a
value of 2008 t. This value is smaller than value for
total braked weight of 2295 t as calculated above and
this is the exactly how the braked weight is getting
lost. For different moments of the braked weight
development, is possible to determine number of
wagons with fully developed braked weight and from
there to determine the length of train at which this
braked weight is fully developed. Finally, this value is
divided with nominal average value of braked weight
for each wagon (51 t) multiplied with number of
wagons (train length respectively). In this way, the
correction factor kappa can be calculated as shown in
figure 7. The run of the curve of correction factor  in
figure 7 is similar to those in figure 1, as given in [1].
The loss of braked weight according to our
calculations begins at point 350 m, earlier than 500 m
as shown in figure 1.

3. Conclusion
Dissipation of the brake signal leads to deceleration
of the braking wave. The conducted bench tests
confirmed that with increasing train length the
development time of the brake weight delays, and
therefore the braking distance also increases. The
results obtained for correction factor  are similar to
those given in the UIC Code 544-1, but there are small
differences in begin point of decrease and in final
values.
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF
FREIGHT WAGON FALS
SVETOSLAV SLAVCHEV, KALINA GEORGIEVA, VALERI STOILOV, SANEL PURGIĆ
Department of Railway, Technical University of Sofia, Bulgaria

Abstract – Comparative analysis based on the results from strength-deformation analysis of wagon body,
series Fals, and on the results from the real wagon test was made. Calculations were carried out in the
Department of Railway Engineering at Technical University of Sofia and are based on the finite elements
method. Two computational models of wagon design were developed. One of them consists of shell elements
(triangular), and the second one of solid elements (tetrahedral). Experimental studies on real wagon were
conducted at the National Transport Research Institute. It was found that the results obtained for the stresses
are similar, which proves that the models are appropriate and they can help to solve a wide range of issues,
for example those related to lightweight design of railway vehicles.
Keywords: railway wagon, strength analysis, FEM, tests.

1. INTRODUCTION
The paper is a comparative analysis [1,2] of the
static strength analysis of the supporting steel
structure of Wagon series Fals and actual tests carried
out.
This comparison is to determine which of the
theoretical models that emerged in recent years in the
calculation of railroad structures, describes more
accurately the actual test article. The first model was
built with the type of finite elements “Solid” and the
second with “Shell” finite elements. Stress-strain
analysis was performed by the method of finite
elements[3,4,5,6] in the Department of Railway
Engineering of Technical University of Sofia.
Theoretical and experimental studies have been done
in full compliance with international requirements
described in the European standard DIN EN 12663[7],
TSI (Rolling stock)[8] and code 577 of the
International Union of Railways (UIC)[9]. According
to these regulations 13 static load cases and 8 fatigue
load cases were carried out on the wagon.
Due to the limited volume, the report presents the
results of only two of the obligatory load cases:
Compressive force at buffer height 2000 kN
(provisionally marked LC-1) and Tensile force in
coupler area 1500 kN (provisionally marked LC-2)
[7,8,9,10]. In the present research, the comparison of
the two models was done in a limited number of
zones. In the real prototype the same areas where the

strain gauges were located were then tested with our
two theoretical models and relatively high stress
values were measured.
2. ANALYSIS OF THE RESULTS
For the purpose of this study, two complicated
calculation models for strength analysis were
developed.

Fig.1.

Fig.2.

The first model (FIG. 3) was built up from a type
of finite element 3D solids (Fig. 1.) and consists of
697 047 nodes and 349 371 elements. The maximum
size of the finite elements is 42,6 mm. All
theoretically required ratios between the parameters of
finite elements that allow modeling of the structure of
the body with 3D solids were observed.
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Fig.6. Stress value in shell model

Fig.3. FEA model with solid elements
In the second model the generated mesh
parameters were: maximum - 31.8mm; minimum size
- 10.6mm; Rate of increase -1.5; number of finite
elements - 401 874; number of nodes - 801 408. Fig. 4
shows the finite element mesh (shell FIG. 2) in the
computing model.
The models were optimized by studying the
convergence of the solution [11,12,13,14].

Fig.7. Stress value in solid model

Fig.4. FEA model with shell elements
The third major component of this research is the real
test of the structure [15]. Fig. 5 shows the plan and the
locations of the strain gauges through which the
values of stress were measured in experimental wagon
used in this report for comparative analysis.

Fig.5. Measuring points
The horizontal loads were applied by means of
hydraulic cylinders in the buffer and draw gear.
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Fig.8. Strain gauge No2
To achieve more precise comparative analysis socalled "clear load cases" were selected, i.e. those in
which the forces are applied only in one of the
coordinate axes. This allows us to avoid some
subjective factors arising from the improper
positioning of the force producing elements.
In the analysis of the two theoretical models the
forces and restrictions [16,17,18] on transfer were not
compared in the boundary areas, as the stress values
obtained might be
unrealistically high due to
modeling. These stress values do not have to be taken
into account in the analysis of the results [13].
It is advisable that the comparison of the results
from the two computing models are to be performed
by elements not by nodes. The elements cover the area

where the strain gauges are located and stress value
contains the information of the value of its constituent
nodes. This in turn leads to a slight problem with the
shell model when deploying strain gauges on the thin
side of the profile. The analysis shows that it is
practically impossible to make a comparison because
of the way the shell model was built - with shell
elements defined by the mid surface of the profile.
Analysis of other problems related to modeling and
FEM analysis with shell elements the authors have
published in [19].

cases shows a significant difference between the FEM
values (Fig. 9 and 10) and the values obtained by
strain gauges № 16 (FIG. 9).
Possible reasons for the differences, according to
the authors are: defects in the welding located
underneath the strain gauges; structural changes in the
material as a result of bending and welding during the
manufacturing of the wagon; possible inaccurate
reporting caused by strain gauges installed in the bent
part of the piece.

Tab. 1. Stress values
LC- 1
T
R

FEM

No

Shell

Solid

1

118,6

105,7

2

86,2

4

LC- 2

FEM

FEM

FEM

Test

Test
Shell

Solid

91,4

129,8

132,1

105,3

89,0

80,0

98,3

160,8

149,7

48.6

148,4

67,9

52,5

12,4

103,5

6

127,1

139,8

283,1

70.5

51.9

67,9

8

52.1

72.6

67,5

101,9

93.8

55,9

9

64.7

53,6

77,8

133

108,7

107,5

11

138,7

249,2

205,2

107,3

126,5

151,3

12

50.2

58.3

55,1

107.1

89.5

107,3

16

32.3

29.8

69,1

8.3

4.7

25,9

19

29.9

16.5

17,1

15.1

13.8

13,5

Fig.9. Stress value in shell model

The analysis of the results obtained shows
relatively high correlation of the stress values
obtained in the two models. In most cases, the stress
values in the shells model are lower than those
constructed with a 3D solid. Table1 represents the
data of the stress values from FEM analysis calculated
in those areas with the highest stress values, obtained
from the test of the wagon in both horizontal mode
loading.
FIG. 6 and 7 show the stress values measured in
the zone of TR № 2 for the shell and 3D solid models
respectively. Fig. 8 shows the arrangement of strain
gauges on the wagon structure.
All three types of results (theoretical of the two
types of finite elements and physical measurements)
show significant similarities. The analysis for all load

Fig.10. Stress value in solid model

Fig.11. Strain gauge No16
However, the results of FEM analysis correctly
reflect the general nature and distribution of stresses
in the wagon structure.
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3. CONCLUSION
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Abstract – The report contains an analysis of the issues occurred using shell elements in the modeling of
wagon series Falns. All load cases specified in the TSI, DIN EN 12663-2 and ERRI B 12/17 were analyzed.
Sophisticated three-dimensional calculation models have been developed describing precisely the body
geometry. The software products SolidWorks and CosmosWorks were used. This allows the development of
the most suitable models 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,
displacements and stresses.
Keywords: railway wagon, strength analysis, FEM, shell elements.

1. INTRODUCTION
Commissioning of any new wagon design is a
complex and lengthy process, spanning a number of
stages required. One of them is the strength analysis
of the supporting structure. Theoretically, it can be
done using any internationally approved methods, but
in practice the authorizing bodies are approving the
results carried out only by the finite element method.
Moreover - most of them have preferences, which
software, type of finite element, their minimum and
maximum size, their number, etc., has to be used. In
case of deviations from the accepted stereotypes,
serious justification for chosen solution has to be
undertaken and a big amount of theoretical and
practical evidence has to be presented.
One of these stereotypes refers to the type of finite
element used. Traditionally, in the construction of
computational models for strength-deformation
analysis, most teams uses elements of type Shell.
Taking into account: the current state of software for
FEM-analysis [1,2,3] and hardware, load cases of
wagon structure; structural features of the vehicles;
way of distribution of internal forces and stresses;
experience in FEM-analysis of a big number of
ordinary and specialized wagons - we consider and
prove [4,5,6,7,8,9] that the use of both Shell and Solid
3D elements is equivalent. Crucial for the accuracy of
the results for the studied variables are the theoretical
training of researchers, good understanding of the
structure, analysis of boundary conditions and
experience in developing computational models.

In light of the above, this paper provides an
analysis of some of the issues in modeling wagons
with Shell elements and gives concrete solutions to
overcome them.
2. ESSENCE OF MODELING WITH SHELL
ELEMENTS
The shell has a body delimited by two surfaces, the
distance between which (thickness t) is less than the
other two dimensions. Geometrically, the shape of its
middle surface and thickness describes it [1,10,11,12].
The modeling is performed by the separation of the
shell into small flat elements. It is well known that the
accuracy of solution increases with increase in the
number of components or the number of nodes. When
establishing the models built up of Shell elements
with arbitrary spatial configuration, most commonly
finite elements with a triangular or quadrangular
shape are used.
Wagon structure is built up of many hot-rolled,
cold formed and welded profiles and plating - from
sheet steel. Consequently, much of the details
correspond to the requirements of the shell and can be
modeled as such.
3. ISSUES OF MODELING
In the preliminary analysis of the design
documentation and during work on an analytical
model a number of problems were found, the most
important of which are summarized below:
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3.1. Connecting parts with different thickness
In accordance with the theory, the geometric
positioning of the shells is in the coordinates of the
middle surface. For complete definitions also
parameter thickness is set. The issue is indicated
(apears) at butt joint of two or more parts with
different thickness and difference in the average level
of the surfaces (Fig. 1) - a common design solution in
the manufacturing of wagon structures.

3.2. Geometric modeling of overlapping profiles
or sheet steel
Cases of overlapping sections or steel plates are
visualized in fig.3.

Fig.3. Overlapping profiles

Fig.1. Connection between profiles
Therefore, in the modeling of the shells on their
middle surfaces, the two pieces will not have contact
with each other, wherein the continuity of the
supporting structure getting lost(Fig. 2).
Option to solve this problem is introducing of
additional connections (Fig. 2) with elements that do
not exist. The main disadvantages of this solution are:
additional elements are imaginary, i.e. non-existent,
they are usually small in size, making it difficult to
build a finite element mesh and a prerequisite for
registration of areas with large stress concentrators in
the calculation.

The essence of the issue is analogous to that of 3.1,
i.e. the details will not be connected with each other,
wherein the continuity of the supporting structure is
getting lost.
Introduction of additional connections (Fig. 4) is
not only impractical (for the reasons mentioned in
3.1), but it is impossible because you have to use the
entire area of overlap.
In this case it is recommended in modeling to use
the mean surface of the more massive and longer
component and the thickness of the overlap should be
equal to the sum of the thicknesses of the two profiles
or sheets (Fig. 5).

Fig.4. Connection between surfaces

Fig.5. Connection between surfaces
3.3. Modeling of hot-rolled profiles

Fig.2. Connection between mid surfaces
This can lead to unrealistic calculated values for
displacements and stresses in this zone and in the
model as whole.
Based on theoretical and extensive practical
experience, the authors recommend two parts to be
joined in the middle surface of the more massive and
longer component. In the case that none of them meet
the two conditions, the priority is given to the length,
i.e. connection is along the mean surface of the longer
part.
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Hot rolled profiles (Fig. 6) are characterized by
variable thicknesses of the layers and the presence of
various curvatures. In this respect the precise
modeling with shell finite elements is practically
impossible.
This issue can be solved if standard profile is
replaced with an equivalent one, built of rectangular
zones (Fig. 6), which cross section has the same
geometric characteristics (height, width, area, static
and moments of inertia, etc..) as the original.

Fig.6. Profile and equivalent profile
3.4. Modeling of parts and details of great
thickness
Typical in this respect for each wagon structure are
absorbing sets of buffers (Fig. 7), the supports of the
draw gear and automatic couplings and other units
involved in loading.

known in the special literature [13,14,15,16] under the
name "eccentric compression force of 750 kN applied
50 mm below the buffer axis" (fig. 9) .
The main disadvantage is that some software
products do not allow the use of hybrid models or do
not give satisfactory results when applied.
The second solution is simpler to use and gives
satisfactory results in the calculations. The "eccentric
pressure" is modeled by reducing and shifting the area
of force application. The disadvantages are: it is
necessary to properly define the area of application of
force in load case "eccentric pressure" and in the same
area local unrealistic stress values are received that
should not be considered in the assessment of the
wagon structure.
3.5. Defining the thickness of the shell in the
areas of overlap of the parts

Fig.7. Model of force applied to the buffer
Similar parts do not meet the theoretical
formulation for finite element type Shell.
Solutions to this issue are two:
- Construction of a hybrid model composed of 2D
and 3D finite elements;

When creating a spatial calculating wagon model
using finite element of type Shell was found that
during overlapping of areas of the parts (see Fig. 3),
the thicknesses of the shells are not accumulated
automatically by the software. Two independent areas
are being defined, which causes the continuity loss of
the supporting structure. This fact was established
when visualizing the mesh. It turned out, that for each
of the overlapping parts independently from each
other two meshes, built up from different elements,
are being formed, superimposed one over another and
without connection between them(fig. 10).
The existence of this problem requires that each
overlapping area of two parts has to be detached as a
separate surface and later to set its thickness
corresponding to the sum of the thicknesses of the
overlapping parts (fig. 11).

Fig.8. Regions with different thickness
- Presentation of the part with its contact patch to
the corresponding structural element and load
application in so defined area (Fig. 8).

Fig.9. Force applied 50 mm below the buffer axis
The first solution gives more accurate results.
Additionally it should be noted that it is possible to
assess the structure also for obligatory load case,

Fig.10. Failure of mesh

Fig.11.Correct mesh

3.6. Issue in surfaces intersection
At the intersection of two surfaces calculation
module does not perceive them as connected and
similar to the problem of 3.5., sees them as separate
structural parts, i.e. in the intersection is no
connection between the individual elements of the two
surfaces (Figure 12).
To solve this problem it is appropriate to define
manually line penetration between two parts. In this
way connections between intersecting surfaces are
being forcibly made (Fig. 13). This operation should
be performed for all such areas, which increases the
model built-up time and may result in lot of subjective
errors.
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Fig.12. Failure of mesh

Fig.13. Correct mesh

3.7. Issue of model lines length limitation
This problem is a specific for some software
products for strength-deformation analysis including
CosmosWorks. The reason for this stems from the
need to build an optimal mesh of finite elements with
approximately same and small as possible size. It was
found that in the software the limit is set, that the
smallest element dimension model must be equal to or
greater than 1/100 of the largest dimension. The
modeling of objects with large dimensions (such as
wagon structure) this limitation cannot be met. There
is need to identify the minimum dimension and based
on this to comply all the other dimensions. The
identification process is done periodically during
modeling and, if necessary, the dimensions of long
lines can be adjusted (represented as composition of
several shorter lines).
Fig. 14 shows the final version of the calculating
model of wagon series Fals.

Fig.14. CAD geometry
3.8. Orientation of the shell surfaces

Fig.15. FEM geometry
In spatial structures, built-up by inclined structural
parts and by the use of options for symmetry the
geometry and automatically form a mesh of finite
elements, phenomenon of "variation of the orientation
of the surface" is commonly observed. It is well
known that the shell is characterized by an upper,
lower and middle surface. When changing the
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orientation, some of the finite elements have properly
oriented upper surfaces, and others - wrongly, in the
opposite direction.
The phenomenon is illustrated in fig. 15, where
improperly oriented elements are colored brown. This
disadvantage should be controlled, because it can lead
to serious errors, as in applying of load cases as on the
results obtained.
The adjustment of the model is carried out manually, which leads to a further loss of time.
4.

CONCLUSION

In this paper eight serious issues in the
development of computational models using the finite
element type Shell were analyzed. Disregarding them
leads to serious errors in the strength-deformation
analysis of wagon structures and other objects.
REFERENCES
[1] Tenchev R., Operation manual for COSMOS/M, Sofia,

1998.
[2] COSMOS/M User’s Guide, Revision 1.65, Santa Monica,

California, USA, 1991
P.,
Engineering
Analysis
With
COSMOSWorks
2005.
Schroff
Development
Corporation, 2005
[4] Stoilov V., A. Mayster. Strength analysis of the body of
wagon series Falns, S., MOTAUTO’03, 2003.
[5] Stoilov V., A. Mayster. Strength calculation of the
body of freight wagon series Falns by Finite Element
Method. Plovdiv, MOTAUTO’04, 2004.
[6] Stoilov V., Sv. Slavchev. Strength analysis of the body
of special flat wagon series Lagrs. Sozopol,
ТRANS&MOTAUTO’08, 2008.
[7] Slavchev S., V. Stoilov. Strength analysis of the body
of wagon series Lagrs with finite elements method.
Sozopol, ТRANS&MOTAUTO’08, 2008.
[8] Slavchev S., V. Stoilov, Valcheva Ts. Application of
the methodology for assessment of stress using
numerical method. Sozopol,BULTRANS-2011.
[9] Slavchev S., V. Stoilov., S. Purgic. Static strength
analysis of the body of a wagon, series Zans. Sozopol,
BULТRANS-2012, 2012.
[10] Zenkiewicz O.C. The Finite Element Method in
Engineering Science. McGraw-Hill, London, 1971.
[11] Segerlind, L. Applied Finite Element Analysis. New
York, 1976.
[12] Stoychev G. The Finite Element Method the strength
and strain analysis, Sofia, 2000.
[13] DIN EN 12663-2:2010, Railway applications Structural requirements of railway vehicle bodies Part 2: Freight wagons.2010
[14] ERRI B12/ RP17 8th Edition of April 1997
[15] TSI Rolling stock- freight wagons. Brussels, 2007.
[16] UIC leaflet 577 – Wagon stresses. 2005.
[3] Kurowski

ПРОБЛЕМИ НА МОДЕЛИРАНЕТО НА ВАГОННИ
КОНСТРУКЦИИ С ЧЕРУПКОВИ КРАЙНИ
ЕЛЕМЕНТИ
Светослав Славчев, Калина Георгиева, Валери Стоилов,
Катедра „Железопътна техника“, ТУ - София

BulTrans-2014
Proceedings
17-19 September 2014
Sozopol

АНАЛИЗ НА КОНСТРУКТИВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СИНТЕЗ НА СИЛОВАТА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХИДРО-ПНЕВМАТИЧЕН БУФЕР
ИЛЧО АНГЕЛОВ
Катедра Хидроаеродинамика и Хидравлични машини, Технически Университет - София, България
ilangel@tu-sofia.bg

Резюме:
В настоящата работа е извършен анализ на конструктивното изпълнение на хидро-пневматичен буфер.
Разработен е математичен модел и софтуерен продукт за определяне на съответните работни обеми в
хидравличните и газовите камери, налягането на зареждане с газ и силовата характеристика, гарантираща
минималната и максималната сили при извършването на пълния ход. Сравнени са теоретичните и
експериментални резултати получени след ремонт на буфер OLEO-TYPE4.
Ключови думи: буфер, хидро-пневматичен, характеристика сила-ход;

вагони с повишена товароносимост, увеличаването
на средната маса на превозваните товари доведоха
до засилена експлоатация на буферните
локомотивни устройства и неминуемо до
необходимостта от строг контрол на техните силови
характеристики, тъй като все по-често някои от тях
аварират и това води до сериозни материални
загуби. В този аспект съгласно CODEX UIC518 се
определя силовата характеристика на буфера
представляваща зависимостта между силата и хода
като основен показател на работата му [1,3]. Главна
цел на настоящата работа е да се изследва
конструктивното изпълнение на един от найразпространените хидро-пневматични буфери за
локомотиви у нас OLEO – TYPE4, с оглед
определяне на оптимални параметри за гарантирано
получаване на предварително заложената силова
характеристика. Това е особено важен момент,
когато става въпрос за ремонт и рециклиране на
аварирали буфери от този тип.

1. Въведение
Буферите представляват устройства, чието
предназначение е да поемат и смекчават ударни
натоварвания и са известни преди всичко с
приложението им в железопътната техника. По
време на експлоатация във влаков състав,
железопътните возила са подложени на
въздействието на значителни надлъжни силови
натоварвания, които зависят от редица фактори
като: - време на разпространение на спирачната
вълна от началото до опашката на влака;-разлика
във времето на пълнене на спирачните цилиндри по
дължината на влака; -величината на породените
ускорения по отношение общата маса на влака; неравномерно спиране на празни, полупразни и
натоварени вагони; -различен коефициент на
полезно действие на спирачната система на
отделните вагони; -разнородният състав на влака по
отношение различни видове вагони, общо тегло и
дължина на влака и не на последно място от
параметрите на еластичния елемент на буферите
монтирани, както на вагоните така и на локомотива
[2]. Именно тяхното състояние като характер на
силовата характеристика, предварително натягане,
необратимо
енергопоглъщане
и
общо
енергопоглъщане свързано със стойността на
крайната сила, при изчерпване на еластичния ход
формират в основна степен поведението на цялата
влакова композиция. Непрекъснатото увеличаване
на обема на превозваните товари, използването на

2. Анализ на конструктивното изпълнение на
хидро-пневматичен буфер OLEO – TYPE4
На Фиг.1 е показано устройството на хидропневматичен буфер OLEO-TYPE4, а на Фиг.2 е
показан конструктивен разрез [6]. Конструктивното
изпълнение включва следните по-важни елементи:
бутало 1, уплътнение на буталото 2, основен
цилиндър 3, лентов водач – преден 4, дроселиращ
прът 5, талер (буферна глава) 6, винт за запълване с
азот 7, уплътнител 1 -„О“ – пръстен 8, ограничител
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- зегер пръстен 9, цилиндър 10, лентов водачпреден 11, заден опорен пръстен 12, профилен
уплътнителен пръстен 13, лентов водач-заден 14,
пръстен –осигурителен 15, блок-цилиндров 16,
буферен носач 17, фиксатор на буфера 18,
осигурителен пръстен-преден 19, уплътнител 2-„О“
– пръстен 10, стопорна гайка 21, гумен предпазител
22, болт на гумения предпазител 23. Работни камери
запълнени с работна течност (хидравлично масло) и
обеми съответно V1 и V2, и запълнен с газ обем V0,
които са в съответствие с означенията на Фиг.3.

последващо повишаване на външната сила по
аналогичен начин води до увеличаване на силата на
противодействие на буфера. Допълнително влияние
върху погасяването на енергията на външната сила
оказва и дроселното съпротивление с променлив
характер на дроселиращото сечение по дължина на
хода на буфера. Тези процеси продължават до
изминаване на пълния му ход. При отпадане на
външната съпротивителна сила, буферът под
действие на натрупаната енергия на газа, се връща в
изходна позиция. Когато натоварването на буфера
се извършва бавно (при скорост под 0,005 m/s) се
счита, че е налице статичен режим на работа, т.е.
променливите параметри не зависят от времето и
зависимостта на силата на буфера от преместването
(хода) му се нарича статична силова
характеристика. В този случай тази характеристика
е много показателна за техническото състояние на
буфера. По-специално, доколко и в каква степен са
повредени работните повърхнини на бутало 1, на
основен цилиндър 10, на хидравличните
уплътнения 2, 13 и 20, както и до състоянието на
газа в областта 3 от чието налягане p0 на зареждане
и предварителния натяг при монтажа на буфера
зависи и началната стойност на силовата
характеристика.

Фиг1. Разрез на буфер OLEO-TYPE4.

4. Причини за повредите на буфера и
определяне на силовата му характеристика
В процеса на все по-интензивната
експлоатация на ЖП возила се наблюдават и
повече откази от нормална работа на
използваните в тях хидро-пневматични буфери
тип OLEO TYPE4.
Основна причина за тези откази е
нарушаване на работните повърхнини на
цилиндрите или разрушаване на хидравличните
уплътнители, вследствие на което налягането р0
на газа в буфера намалява под допустимите
стойности и буфера не е в състояние да
функционира правилно, в резултат на което може
да се стигне до тежки аварии и значителни
материални загуби. В случаите, когато не се е
стигнало до механични изкривявания на
цилиндрите е възможно да се пристъпи към
съответен ремонт с възстановяване на
нарушените повърхнини и пълна подмяна на
водачите и уплътнителите с нови. Основен
проблем остава определянето на налягането p0 на
зареждане на газа с цел гарантиране на
съответната силова характеристика F(s).

Фиг 2. Конструктивен разрез на буфер OLEO-TYPE4.

3. Действие на газохидравличния буфер
Действието на хидро-пневматичния буфер се
основава на това, че под влияние на сила от външно
натоварване приложена върху талер 6, цилиндър 10
се премества надясно (условно). При това движение
налягането p1 се повишава над началната му
стойност определена от налягането p0 на зареждане
на газ в камера V0. Под механичното въздействие на
дроселиращ прът 5, бутало 1 се премества наляво
(условно). Работната течност от област 1 протича
през дроселиращия отвор в област 2, където
налягането p2 се повишава до стойност равна на
налягането p3 на газа в камера V0. Това води до
повишаване на активната сила на буфера. Всяко
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-

Уравнение на изменение на обема в камера
V1 преди дроселирането.
(5)
V1  V1,0  A1.x

-

Уравнение на изменение на обема в камера
V2 след дроселирането.

V1  V2,0  A2 .x

При скорост 𝑥̇ = 0,005 m/s, следва зависимост за
силата F(s).

Фиг.3 Принципна конструктивна схема на хидропневматичен буфер OLEO TYPE4.



V0
Fext  A0 . p0 .
 V0  A2 .s x 


На Фиг.3 е показана принципна конструктивна
схема на хидро-пневматичния буфер с означени
базови конструктивни величини необходими за
пресмятане на силовата му характеристика.
Математичният модел на тази характеристика се
описва от следната система уравнения:
- Уравнение на равновесие на силите.
(1)
F  A .p  A .p F ,
ext

1

1

2

2





1
n



 1 F fr



(7)

5. Синтез на силовата характеристика
В израз (7) като се задават стойности на А1, V0,
A2, p0 и s = 0÷smax и n=1,4 – при адиабатен процес в
камера V3, както и да се пресметнат стойности за Ffr.

fr

където:
Fext – външна съпротивителна сила;
А1 и А2 – площи на цилиндъра в съответните
камери V1 и V2;
р1 и р2 - налягания съответно в камери V1 и V2;
Ffr – сили от триене в цилиндри 4 и 10;

-

(6)

Уравнение на дебита през дроселиращия
процеп в следствие на свиваемостта
работната течност.

V1 x  dp1
V dp
(2)
x . A1 
.
 qtr  2 . 2 ,
K dt
K dt

където:
𝑥̇ – скорост на движение на буфера;
V1 и V2 – обеми работна течност в съответните
камери;
К = 1,35.109, Pa - коефициент на обемна деформация
на работната течност;
-

Уравнение на дебита през дроселното
сечение.

2
. p1  p2  ,


qthr  thr .S x  .

(3)

q - дебит през дроселното сечение;
S(x) – изменение на дроселното сечение по
текущата координата;
- Уравнение на изменение на работния обем
в камера V0.

V0 

,

A2 .x
1

(4)

1

 p0  n  p0  n

 

 p3,min   p3,max 

Фиг.4 Блокова схема на алгоритъм за изчисляване на
силова характеристика на хидравличен буфер OLEO
TYPE4.

където:
V0 – максимален обем на газа;
n - показател на политропния процес;

За целта е съставен алгоритъм, чиято
блокова схема е показана на Фиг.4. Въз основа
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на него е разработен програмен продукт
OLEOFORCE за пресмятане на стойности за p0 и
за съответната силова (статична) характеристика
показани на Фиг.5 с непрекъсната линия
съпоставена с експериментално получени точки
от изпитанията на отремонтиран буфер OLEO
TYPE4/01.2013 [4,5].
Таблица 1: Основни параметри
№

Конструктивен
параметър

Означение

Стойност

D1

0,085 m

D2

0,11 m

smax

0,10 m

p0

1,06 MPa

V0

1650

cm3

Работен обем

V1

1600 cm3

Работен обем

V2

30 cm3

Fmin

10 kN

UIC 518

Fext

100 kN

UIC 518

Диаметър на
бутало 1
Диаметър на
цилиндър
Максимален
ход
Налягане на
газа
Max работен
обем на газа

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

8.
9.
10.
11.

Минимална
сила
Максимална
сила
Работна
течност
Работен газ

Източник

Буфер
01/2013
Буфер
01/2013
Буфер
01/2013
Program
Буфер
01/2013
Буфер
01/2013
Буфер
01/2013

ATF / Dexron III
Азот, N

математичен модел и софтуерен продукт
OLEOFORCE, с който въз основа на отчетените
конструктивни данни са пресметнати стойностите
на обемите в работните камери и налягането p0 на
зареждане с газ (Таблица 1), така че да се получи
силовата
(статична)
характеристика
със
съответните параметри за осигуряване на
минималната и максимална сила. Полученото
относително съвпадение на резултати от
изпитването и тези получени на база на
пресмятането
показва
приложимостта
на
разработената методика при отремонтиране на
буфери, което ще гарантира нормалната им работа
в експлоатационни условия.
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ANALYSIS OF THE CONSTRUCTIVE
PERFORMANCE AND SYNTHESIS OF
FORCE CHARACTERISTICS FOR THE
REPAIR OF AN “OLEO-TYPE4” BUFFER
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Abstract:
In this article an analysis of the constructive performance of
gas-hydraulic buffer is done. Developed is a mathematical
model and software to determine the respective workloads
into the hydraulic and gas chambers, the pressure of charging
gas and force characteristics, ensuring the minimum and
maximum forces in carrying out the full stroke. There is
shown comparing of the theoretical and experimental results
for the characteristic force-stroke which is obtained after
repair of buffer OLEO-TYPE4.

Фиг.5 Силова характеристика на пневмохидравличен
буфер OLEO TYPE4/01.2013 [5].

6. Заключение
В резултат на диагностиката и дефектацията на
буфер OLEO – TYPE4, е извършен анализ на
конструктивното му изпълнение, при който са
отчетени ограниченията касаещи нормалната му
работа, съгласно CODEX UIC518. Разработен е
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Abstract:
This paper is devoted to description of operation behaviour of various friction materials of brake blocks (cast
iron and composites) of railway brakes with regard to braked wheels. Rim of the wheel is exposed to wear and
thermal loading during the braking process. The thermal loading and stressing depends also on material of used
brake blocks.
The mechanical and thermal loading of the wheels results in various stress in its rim and disc. The consequence
of this is deformation of a wheel shape. By application of various brake materials is exerted influence on
mentioned phenomena, moreover on the wear and others damages of the wheel rim as well. It is caused by
various properties of different brake block materials, with for example the different heat conductivities and
frictional properties
Keywords: composite brake blocks, cast iron brake blocks, thermal loading of wheels, residual stress in wheel
rim.

displacement of rims. It can be dangerous mainly in
running through rail switch and also it can cause
derailment during railway operation. The railway
wheels have to be approved in accordance with EN
13979-1:2003+A1:2008 [2] and UIC CODE 510 – 5
[3].
The classical cast iron brake blocks are gradually
replaced by organic composite or sintered
composite brake blocks. Thermal conductivity of
these new brake blocks is much smaller as thermal
conductivity of cast iron brake blocks. That
negatively increases the thermal strain especially of
wheel rim and induced larger tensile residual
stresses. On the other hand the cast iron blocks have
disadvantage in much higher level of emitted noise.
In the text of this contribution are presented
results of braking the monobloc wheels with using
the composite organic brake blocks of K-type and
cast iron P10 brake blocks.
In our Department there is devoted attention to
solving problems connected with using modern
brake materials and its impact on thermal and
mechanical loading of railway wheels. There were
published several papers concerning to theoretical

1. Introduction
The composite organic brake materials, contrary
to sinter materials, are materials compounded
mainly on the basis of polymerized phenolformaldehyde resin filled by fibre and powder
substances of inorganic origin.
In contrary to composite organic blocks, sinter
materials are prepared on base of copper or iron and
the resultant material characteristics and friction
properties thus depend on the specific metal
powders and raw materials used and on the
structures made by technology of manufacturing.
The composite railway brake blocks have to
fulfil requirements of UIC CODE 541-4 [1].
The railway wheel is exposed to severe stresses
in railway operation. The thermal stresses during
and after intensive braking cause the strain mainly
in wheel rim and in wheel web as well. The induced
tensile residual stresses after intensive braking
especially on heavy slopes can raise and originate
the cracks on the friction surface of wheel rim.
The second negative effect of high rim residual
stresses is temporary and permanent lateral
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and experimental solving of these problems, e.g. [4,
5, 6, 7].
In technical approval procedures of railway
wheels is necessary using of experimental methods
[2, 3].

displacement of rim. The lateral displacement of rim is
measured after cool down again with measurement of
residual stress in wheel rim. The brake blocks used at
those tests are in configuration 2Bg, dimension 320 x
80 mm. Brake blocks are exchanged after each fifth
braking.

2. The UIC test bench of University of Zilina
4. Temperatures in wheel rim

The UIC test bench of University of Zilina is on
Fig. 1. Braking stand point of disc brake or brake block
brake station consists of measuring frame with
tensiometric sensor for measuring of friction force.
Normal force is measured by tensiometric sensor
placed in connection of brake levels in disc brake or in
draw-rods of brake units of brake block station.

Fig. 1. The scheme of UIC flywheel test bench of University
of Žilina
1 - electromotor (P = 265 kW, Pmax = 400 kW, n = 3200 min-1),
2 - gearbox (i = 1.5, respectively i = 1.72, i = 2,5 and i = 4), 3 clutch BKN, 4 – flywheel 400 kgm2 = 280 kgm2+ 120 kgm2
(2x5 + 3x10 + 4x15), 5 –flywheel 600 kgm2, 6 – flywheel 900
kgm2, 7 – frame, 8 – disc brake or tread brake.

Thermal conductivity of organic composite brake
blocks is much lower then thermal conductivity of cast
iron brake blocks. This leads to higher temperatures of
wheel rim at braking with composite brake blocks.
The analytic evaluation of temperature
distribution in wheel is problematic with respect to
complicated shape of railway wheels. Usually
there is used FEM for such evaluations, e.g. [7].
The temperatures of wheels rim were measured
with three thermocouples type K, embeded 9 mm
under central circle of wheels rim. There were used
two identical monoblock wheels (steel grade ER7)
with the diameter 920 mm (new) and 850 mm (worn)
for each type of brake blocks.
The results of temperarture measurements of
“new” wheel braked by both types of brake blocks are
shown at the Fig. 2.
The mean temperature of wheel rim is
approximately 490 °C during braking by cast iron
brake blocks P10. The mean temperature is
approximately by 43 °C higher when composite brake
blocks asre used.
The results of temperarture measurements of

The temperature measuring is performed by
thermocouples of type K of company OMEGA, that
was embeded according leaflet UIC 541-3 [8] or UIC
541-4 [1]. The analog signals from thermocouples are
leaded by slip head Hottinger to amplifier and
multiplex card PCLD-889 and then to acqusition and
measuring card PCL 816 placed in PC. There are also
measured signals from revolution sensor and from
tenzometric sensors of forces and pressure in cylinder.
This card PCL-816 also control revolutions of motor
via thyristor generator.
3. Thermomechanical assessment of wheels
The procedures, techniques and measurements are
appointed in European standard EN 13979-1 [2] and
UIC CODE 510-5 [3].
Ten brakings on slope (drag brakings) of wheel is
carried out during braking test at the test bench. Each
braking is characterized by constant braking power
(wheels with diameter 840 – 1000 mm 50 kW, 760 –
840 mm 42.5 kW and 680 – 760 mm 38 kW), constant
speed 60 km/h and period of braking 45 minutes [3].
Immediately after termination of each such braking is
measured residual stress in wheel rim and lateral

Fig. 2. The courses of wheel rim temperature at the new
wheel (920 mm)

“worn” wheel with 850 mm diameter, machined from
other new wheel 920 mm, braked by both types of
brake blocks are shown at the Fig. 3.
The situation in this case is worse than in previous
one. The average temperature during braking by brake
blocks P10 is approx. 607 °C and during braking by
composite brake blocks type K is about 137 °C higher.
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stress in the rim (average):
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i 1

3

(4)
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The results of measurements with ultrasonic device
DEBRO 30 (Fig. 4) in the level 15 mm below running
surface from centre circle are at Fig. 5.
There was defined maximal allowable value of
dangerous tangential tensile stress for new and
maximal worn wheels in service, for purpose to ensure
the safety of railway operation.

Fig. 3. The courses of wheel rim temperature at the worn
wheel (850 mm)

5. Residual stress in the wheel rim
The ultrasonic stress measurement is based on
relationship of stress and velocity of ultrasonic
waves. The stress is determined from measurement
of cross polarised ultrasonic waves passage time in
radial and tangential directions through the whole
width of wheel rim. Using of that method can be
calculated tangential tensile stress, that is dangerous
for creation and propagation of wheel rim cracks,
from this equation:
 tan   rad 

K ( t rad  t tan )
t tan

Fig. 4. The probe of ultrasonic device DEBRO 30 for
measurement of tangential stress in wheel rim

(1)

where:
σtan and σrad are main stresses in radial and
tangential directions,
ttan and ttrd are times of ultrasonic waves passage
in given directions,
K is acoustoelastic constant, which is determined by using calibration specimens:
K

t

 ( t0  t )

(2)
Fig. 5. Tangential stresses 15 mm below running surface

where
t0 is the ultrasonic travel time in non stressed
material,
t is the ultrasonic travel time in stressed material,
σ is the applied external stress or thermal induced
residual stress in specimen.
The residual stresses are measured in three radial
cross sections equally spaced (120°) around of
wheel and in four levels below running surface.
Two values of residual stress are considered:
- stress in a sector:

The level of circumferential residual stress at the
end of the test after cooling should not exceed for
wheel steel grade ER6 and ER7 +200 N/mm2 as the
average of measurements across three circumferential
positions and + 250 N/mm2 for each measurement. For
wheels with a rim at maximum wear limit this
maximum allowable stresses are +275 N/mm2 as the
average and + 300 N/mm2 for each measurement.
6. The wheel rim displacements
The changes of lateral displacement of wheel rim
are very important from view of running safety.
Critical is mainly crossing the railway switches. For
new wheels and wheels with maximum worn rim the

n

i 

 j
j 1

n

.

(3)
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maximum lateral displacement is restricted to +3.0/-1.0
mm during braking and in cold state after braking to
+1.5/-0.5 mm [2, 3].
The lateral displacement is positive if the distance
between the two inner faces of the wheels of the
wheelset increases.
The results of the rim displacements measurements
in hot and cold state for ten brakings are in the Fig. 6.
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АЛГОРИТМИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ВРЕМЕНАТА НА ФАЗИТЕ ПРИ ПРОМЯНА НА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЦИКЪЛА НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕ
ДУРХАН САЛИЕВ
Катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт”, Технически университет - София, България
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Резюме:
В доклада се представят алгоритми за оптимизиране на продължителността на цикъла на светофарна
уредба на кръстовище при намаляване или увеличаване на интензивността на транспортните потоци, които
формират неговото натоварване.
Ключови думи: транспортни потоци, време за чакане на кръстовище, продължителност на цикъла
на светофарна уредба.

При разработване на алгоритмите се спазват
ограничителните условия посочени в [2], а именно:
- минимална продължителност на времето за
зелен сигнал ( t g min , сек.);
- запазване на продължителността на междинните времена;
- запазване на броя и вида на фазите на светофарната уредба.
Добавят се и следните ограничения:
- максимална продължителност на цикъла на
светофарната уредба ( t cmax , сек.) – използва се в
случай на увеличаване на цикъла;
- минимална продължителност на цикъла на
светофарната уредба ( t c min , сек.) – използва се в
случай на намаляване на цикъла;
- запазване на съотношенията на сигналите към
съответните потоци.
Необходимите входни данни за алгоритмите са:
- интензивност на пристигане на автомобилите
към съответния клон на кръстовището ( I a ,
авт./сек.) [2];
- интензивност на преминаване на автомобилите от съответни поток ( I p , авт./сек.) [2];
- налично време на промяна, което е разликата
в стойностите на времето за цикъл и сумата междинните времена ( t av , сек.) [2];

1. Увод
Основна част от пътуванията в градовете е
свързана с преминаването през кръстовища. Желанието на пътуващите да достигнат максимално
бързо до назначението на своята дестинация пряко
кореспондира с изискванията за минимално време
за чакане при преминаването им. Това зависи от
регулирането на кръстовищата, което се определя
основно от интензивността на транспортните
потоци [1].
2. Предпоставки и начини за решаване на
проблема
Ситуациите, при които параметрите на пътнотранспортното движение се променят значително
при това за продължителен период от време засягащ няколко месеца са често срещани в големите
градове. При настъпването им е необходимо да се
търси подход за решаване на проблемите, създавани особено от прекомерното намаляване или
увеличаване на стойностите за интензивността на
транспортните потоци.
За решаване тези проблеми са разработени алгоритми за оптимизиране на времената на фазите
при промяна продължителността на цикъла на
светофарната уредба. Основа при оптимизирането
е критерий основан на минимално общо време за
чакане на кръстовището [2].
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- минимална стойност на налично време за
промяна ( t avmin ) – използва се само в случаите на
намаляване на цикъла;
- максимална стойност на налично време за
промяна ( t avmax ) – използва се само в случаите на
увеличаване на цикъла.
Алгоритмите изискват запазването на съотношенията на сигналите към съответните потоци. За
това се определят следните отношения:

нат по време на зеления сигнал към съответния
поток ( P g ). За това алгоритъма е валиден при

изпълнение на неравенството: Ac  P g .
Автомобилите, които пристигат на кръстовището за един цикъл на светофарната уредба ( Ac )
се определя от сбора на броя автомобили, които
пристигат по време на зелен ( Ag ) и червен ( Ar )
сигнал на светофарнат уредба. Тяхната стойност е
произведение на интензивността на пристигане на
автомобилите ( I a ) и продължителността на съответните сигнали [2].
Автомобилите, които могат да преминат по
време на зеления сигнал към съответния поток
( P g ) се определя произведението на интензивност

fi

t rs
R 
t av
fi
r

(1)

където:
f
t rsi - продължителност на червения сигнал към
i-тия поток при съществуващия цикъл на светофарната уредба, сек.;
t av - наличното ни време за промяна.

на преминаване ( I p ) и продължителостта на зеления сигнал [2].
Намаляваме наличното ни време за промяна с
определена стъпка t , при което имаме:

fi

t gs
R 
t av
fi
g

(2)

t av  T1
T 1  t  T 2

където:
fi

- продължителност на зеления сигнал към iтия поток при съществуващия цикъл на светофарната уредба, сек.;
При оптимизацията се изменя наличното време
за промяна с определена стъпка. Времената на
съответните сигнали, при всяка промяна се определят съобразно стойностите получени по формули (1) и (2). Изчислява се времето за чакане на
всеки поток и съответно общото време за чакане
на кръстовището. Към стойността на наличното
време за промяна при минимална сума на времената за чакане на всички потоци се прибавят междинните времена. Получената стойност за времето за
цикъл и продължителност на съответните сигнали
към потоците са оптимални съобразно поставеният
критерий.
Определянето на времето за чакане на потоците
се извършва съобразно това дали намаляваме или
увеличаваме цикъла на светофарната уредба.

t gs

.
.

T j  t  T m1
T m1  t  T m

(3)

където:

T m  t av min

- минималната стойност на наличното време за промяна, сек.
За всяка стойност на T j имаме точно определено време за зелен и време за червен сигнал към
съответния поток. Определят се по следните
формули:
f
f
t rj  T j * Rr , сек.
f
f
t gj  T j * Rg , сек.
i

i

(4)

i

i

(5)

където:
fi

- продължителност на червения сигнал към
i-тия поток при съответното j-то намаление на
наличното време за промяна, сек.;

t rj

fi

- продължителност на зеления сигнал към iтия поток при съответното j-то намаление на
наличното време за промяна, сек..
Времето за чакане на поток при всяка j-та
стойност на наличното ни време за промяна се
определя съобразно представения метод в [2]. За
всяка j-та стойност се пресмята и общото време за
чакане на кръстовището ( T wi ).
На основа на стойността на наличното време за
промяна при минимално общо време за чакане на
кръстовището изчисляваме оптималната продължителност на цикъла на светофарната уредба:

t gj

3. Резултати и дискусия
3.1 Алгоритъм за оптимизиране времената на
фазите при намаляване продължителността на цикъл на светофарна уредба на кръстовище
При рязко намаляване на интензивността на
транспортните потоци голямата продължителност
на светофарния цикъл необосновано задържа малкият брой автомобили пристигащи на кръстовището. В тези случаи автомобилите, които пристигат на кръстовището за един цикъл на светофарната уредба ( Ac ) обикновено са по-малко или
са равни на автомобилите, които могат да преми-
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T m  t av max

- максималната стойност на наличното време за промяна, сек.
За всяка стойност на T j имаме точно определено време за зелен и време за червен сигнал
към съответния поток, които се определят се по
формули (4) и (5).
Времето за чакане на поток при всяка j-та
стойност на наличното ни време за промяна се
определя съобразно представения метод в [2]. За
всяка j-та стойност се пресмята и общото време за
чакане на кръстовището ( T wi ).
Съобразно стойността на наличното ни време за
промяна при минимално общо време за чакане на
кръстовището се определя оптималната продължителност на цикъла на светофарната уредба според
формула (6). При това имаме определени времена
за червен и зелен сигнал към потоците изчислени
по формули (4) и (5). Обобщена блок-схема на
алгоритъма е представена на фиг. 2.

n

opt
t c  t avj   tti , сек.

(6)

i 1

където:
opt

- оптималната продължителност на цикъла
на светофарната уредба;

tc
n

 tti - сума на междинните времена, сек.
i 1

opt

При t c имаме съответни времена за червен и
зелен сигнал към потоците определени по формули (4) и (5). Обобщена блок-схема на алгоритъма е
представена на фиг. 1.
n

Входни данни:I a ,

t ti
I p , t av , t av min , t g min , 
i 1

Изчисленяе за

R g и Rr

Начало на цикъл за изчисление на параметрите при всяко
намаление на наличното време за промяна: начална стойност на
наличното време за промяна

n

Намаляване на
наличното
време за
промяна с Δt

Входни данни:I a ,

Изчисление на :
- Време за червен сигнал
- Време за чакане на всеки поток
- Общо време за чакане на кръстовището

Изчисленяе за

Определяне на минималното общо време за
чакане на кръстовището

Изчисление на :
- Време за червен сигнал
- Време за зелен сигнал
- Време за цикъл на светофарната уредба
- Автомобили в опашка за N броя цикли
- Време за чакане на всеки поток
- Общо време за чакане на кръстовището

Увеличаване
на наличното
време за
промяна с Δt

Определяне на времената за червен и зелен сигнал при
минимално общо време за чакане на кръстовището
Определяне на времето за цикъл на светофарната уредба при
минимално сумарно време за чакане

Проверка за крайни стойности на наличното
време за промяна

Фиг. 1 Обобщен алгоритъм за оптимизиране на
времената на фазите при намаляване цикъла на
светофарната уредба

Определяне на минималното общо време за
чакане на кръстовището

Определяне на времената за червен и зелен сигнал при
минимално общо време за чакане на кръстовището

3.2 Алгоритъм за оптимизиране времената на
фазите при увеличаване продължителността на
цикъл на светофарна уредба на кръстовище
Разработеният алгоритъм е аналогичен с този
представен в блок-схема на фиг. 1.
Увеличаваме наличното ни време за промяна с
определена стъпка t , при което имаме:

Определяне на времето за цикъл на светофарната уредба
при минимално сумарно време за чакане

Фиг. 2 Обобщен алгоритъм за оптимизиране на
времената на фазите при увеличаване цикъла на
светофарната уредба

t av  T1
T 1  t  T 2

T j  t  T m1

R g и Rr

Начало на цикъл за изчисление на параметрите при всяко
увеличение на наличното време за промяна: начална стойност на
наличното време за промяна

Проверка за крайни стойности на
наличнот време за промяна

.
.

t ti
I p , t av , t av max , t g min , 
i 1

4. Заключения
Разработените алгоритми за оптимизиране
времената на фазите при промяна на продължителността на цикъла на светофарната уредба притежават следните по-важни предимства:
1. Използват достъпна входна информация.
2. Броя на изчисленията и тяхната сложност
създават предпоставка за широкото им използване,

(7)

T m1  t  T m
където:
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както при адаптивно сигнално регулиране така и
при пресмятания за светофарни уредби с твърд
режим на управление.
3. Сравнително бързо удовлетворяване на
изискването за постигане на оптимални сигнали
към съответните потоци.
4. При прилагането на тези алгоритми се
гарантира намаляване на вредните влияния от
използването на автомобилния транспорт в градовете.
5. Позволяват оптимизиране при пропускане
на пътнотранспортното движение, както на изо-

лирани така и на взаимосвързани кръстовища,
поради това, че запазват съотношението на първоначалните сигнали към потоците..
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TIME OF PHASE OPTIMIZATION ALGORITHMS IN CASE OF CHANGE THE TRAFFIC SIGNAL
CYCLE DURATION
Durhan Saliev, Department of engines, motor vehicles and transport, Technical University of Sofia, Bulgaria
Summary: The report presented algorithms to optimize the cycle of traffic lights at an intersection in reducing or increasing the
intensity of traffic flows that form its load.
Keywords: traffic flows, while waiting at an intersection, a cycle time of traffic lights
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Резюме:
Основната тема засегната в доклада е определяне на оптималният вариант на пресичане на пешеходците
за осигуряване на минимална сумарна задръжка на автомобилния и пешеходният поток.
Ключови думи: транспортни потоци, пешеходни потоци, задръжки.

то на пешеходци през уличното платно не винаги е
обоснован от гледна точка на създаваните задръжки за всеки от потоците.
Вземането на решение от подобен характер може да се осъществи с помощта на изследване свързано с определянето на интензивностите на транспортните и пешеходните потоци, определяне на
времената за задръжките им съобразно получените
стойности и съпоставянето им между четирите
най-разпространени в Република България възможности за осигуряване на пресичане на пешеходците на пътното платно за движение, а именно:
- пешеходна пътека;
- пешеходна пътека с изкуствена неравност на
платното за движение (повдигната пешеходна
пътека);
- светофарна уредба за пешеходци с бутон за
управление;
- светофарна уредба за пешеходци със зададен
цикъл.
Определянето на транспортните задръжки за
посочените варианти трябва да се осъществява
съобразно тяхната спецификата и осигуряване
на безопасното пресичане на пешеходците.
1. Пешеходна пътека
Според Закона за движение по пътищата [1],
при преминаването през пешеходна пътека, пешеходците са с предимство пред автомобилите,

1. Увод
От равнището на организацията на пътното
движение до голяма степен зависят безопасността
и ефективността на транспортния процес. При
организиране на движението важен дял има
удобното и безопасно движение на пешеходците.
Успешни резултати от организацията на пътното
движение могат да се получат, ако се вземе под
внимание това, че всяка разработка, свързана с
организацията на движението, трябва да се основава на задълбочени предварителни проучвания и
изследвания въз основа на широка информация за
състоянието на транспортните и пешеходните потоци и след като се анализира тази информация да
се обмисли въпросът за въвеждането на нова
организация или подобряване на старата [2].
2. Предпоставки и начини за решаване на
проблема
Транспортните задръжки са основен проблем
при движение в градовете. Тяхното намаляване
води до постигане на ползи от различен характер,
като намаляване на времето за пътуване – както на
пътуващите в автомобили по уличната мрежа така
и на пешеходците.
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следователно при този вариант транспортната
задръжка е само на автомобилите и пътуващите
в тях. В този случай транспортните задръжки
при преминаването през пешеходна пътека се
определя по формулата:
авт
авт
(1)
Т зад1  Т осв.п.п  Т прист , сек.

ната пътека с 50 км/час
В този случай общата транспортна задръжка
( Т авт
зад2 ) е сбора от задръжката при пресичането на
пешеходци и задръжката от изкуствената неравност на лентата за движение:
авт
авт
авт
(4)
Т зад2  Т зад1  Т зад.нер. , сек.

където:
авт
Т зад1 – транспортна задръжка на автомобилите,
сек.;
Т осв.п.п – момент на освобождаване на пътната
лента от пешеходци, сек.;
авт
Т прист – момент на пристигане на автомобила,

3. Светофарна уредба за пешеходци с бутон за
управление
За оценка на транспортните задръжки в случай
на поставяне на светофар за пешеходци е
необходимо неговото оразмеряване. Съображенията при това са свързани с времето за зелен сигнал
на пешеходците, времето за освобождаване на
платното за движение, което ни гарантира, че и
последният пешеходец, навлязъл по време на зелен
сигнал, ще премине безопасно през нея. Съобразно
средната скорост на движение на пешеходците
се определя минимум за зелен сигнал към тях.
Време за пресичане на една лента за движение
пеш
Т з min  3сек. Взема се предвид времето за сработване на светофарната уредба след натискане на
бутон от пешеходец, времената за жълт сигнал,
както и периода от време от червен сигнал за
автомобилите до зелен сигнал за пешеходците.
За осигуряване на преминаване на автомобилният поток е необходимо приемане на минималното време за зелен сигнал за автомобилите между
тяхното спиране.
Транспортната задръжка в този случай ( Т авт
зад3 )

сек.
Моментът на освобождаване на пътното платно
от пешеходец е сборът от момента на пристигане
авт
на пешеходеца ( Т прист ) и времето необходимо за
неговото пресичане на лентата за движение ( Т пр ),
което зависи от широчината на лентата и скоростта на движение на пешеходците.
авт
Т осв.п.п  Т прист  Т пр , сек. (2)
Полученият резултат се увеличава с коефициент 1,2, което отразява приемането, че в един
автомобил пътуват средно по 1,2 души.
2. Пешеходна пътека с изкуствена неравност
на платното за движение (повдигната пешеходна
пътека)
При изпълнението на пешеходна пътека с
изкуствена неравност на платното за движение се
получава забавяне на транспортния поток за
преминаване на този участък от пътя. На определено разстояние от пешеходната пътека с изкуствена неравност, автомобилите намаляват своята
скорост на движение, преминават през пешеходната пътека и на определено разстояние след нея
достигат максимално допустимата скорост за движение в градски условия. Експериментално е установено, че това разстояние ( S прем ) е 25 метра.
Според вече изложените съображения транспортна задръжка ще съществува само за автомобилите като за всеки тях ще съществува и забавяне
авт
( Т зад.нер. ) породено от разликата във времето за

е сбора от задръжката на пешеходците ( Т пеш
зад.св .б ),
която е равна на интервала от време от момента на
пристигане на пешеходец до момента на неговото
преминаване и задръжката на автомобилния поток
( Т авт
зад.св .б . ), която е сумата от задръжката на всеки
един автомобил в опашката.
авт
авт
пеш
(5)
Т зад3  Т зад.св.б.  Т зад.св.б , сек.
При пресмятане на транспортната задръжка
трябва да се вземе под внимание невъзможността
на всички автомобили да преминат едновременно
в момента на подаване на сигнал разрешаващ
тяхното преминаване. На база това при интензивност на автомобилният поток над определени
стойности е невъзможно преминаването на всички
автомобили през времето за зелен сигнал и се
стига до натрупване на опашка.
Отчита се и невъзможността на всички пешеходци да преминат едновременно при подаване на
зелен сигнал на пешеходната секция на светофара.
4. Светофарна уредба за пешеходци със зададен цикъл
За оразмеряването на светофарната уредба се
спазват разпоредбите в [3] като се приема макси-

преминаване на разстоянието S прем с максимално
разрешена скорост и с намалена скорост на движение. Приема се, че средно за потока, автомобилите
намаляват скоростта си до около 20 км/час.
20 km
50 km
авт
Т зад.нер.  t  t , сек. (3)
където:
20km
t - времето за преминаване през пешеходната пътека с 20 км/час
50km
- времето за преминаване на пешеходt
232

малната определена продължителност на цикъла.
Интензивността на пешеходния поток играе важна
роля в определянето на продължителността на
зеления сигнал за пешеходците. Както вече е определено минималната продължителност на времето
за зелен сигнал за пешеходците Т пеш
з min  3сек. ,
времето за освобождаване на лентата за движение
Т осв  3сек. С повишаване интензивността на
пешеходния поток, трябва да се увеличава и времето за зелен сигнал. Определят се до шест
продължителности на времето за зелен сигнал, разрешаващ преминаване на пешеходците:
- Т пеш
 3сек. – за интензивност, при която за
з
продължителността на светофарния цикъл, броя на
пешеходците не надхвърля 28;
- Т пеш
 4сек. – за интензивност, при която за
з
продължителността на светофарния цикъл, броя на
пешеходците не надхвърля 36;
- Т пеш
 5сек. – за интензивност, при която за
з
продължителността на светофарния цикъл, броя на
пешеходците не надхвърля 44;
 6сек. – за интензивност, при която за
- Т пеш
з
продължителността на светофарния цикъл, броя на
пешеходците не надхвърля 52;
- Т пеш
 7сек. – за интензивност, при която за
з
продължителността на светофарния цикъл, броя на
пешеходците не надхвърля 60;
 8сек. – за интензивност, при която за
- Т пеш
з
продължителността на светофарния цикъл, броя на
пешеходците не надхвърля 68.
При определяне на транспортната задръжка се
взема под внимание невъзможността на всички
автомобили да преминат едновременно в момента
на подаване на сигнал разрешаващ тяхното преминаване. Отчита се и невъзможността на всички
пешеходци да преминат едновременно при подаване на зелен сигнал на пешеходната секция на
светофара.
При този вариант на пропускане на пешеходците през платното за движение транспортната
задръжка се изчислява по формула (5) с отчитане
на времената за съответните сигнали и времето за
светофарният цикъл.

варианти на пресичане на пешеходците. Стойностите на интензивността на автомобилния
поток са в границите от 60 авт./ч до 1800 авт./ч,
което според Златанов [2] е максималната пропускателна способност на една лента на движение, със стъпка 60 авт./ч, а стойността на интензивността на пешеходния поток е от 30 пеш./ч
до 2000 пеш./ч със стъпка 30 пеш./ч.
Средната скорост на движение на пешеходците за извършване на изчисленията се приема
средна скорост от 4 км/час или V п  1,33м / сек.
От анализа на изчисленията за пешеходна пътека се установи, че при интензивност на пешеходния поток по-голяма от 1170 пеш./ч интервалът, на
който те пристигат е по-малък от времето необходимо на един пешеходец да премине лентата за
движение, а при интензивност в интервала 900 –
1170 пеш./ч интервала от време от напускането на
платното от пешеходеца до пристигането на друг
такъв е недостатъчен за спокойното преминаване
на един автомобил. Следователно при интензивност на пешеходния поток по-голяма от 900 пеш./ч
автомобилния поток спира и се осъществява движение само на пешеходци.
Изчисленията за повдигната пешеходна пътека
показват, че всеки един от автомобилите преминава през пешеходната пътека с намалена скорост на
движение за 2,7 секунди повече, отколкото с разрешената в градски условия скорост.
При изчисленията за светофарна уредба за
пешеходци с бутон за управление се прие периода
от време от червен сигнал за автомобилите до
зелен сигнал за пешеходците да е 1сек. На база
това се определи цикъл с продължителност
Т ц  15сек. Минималното време за зелен сигнал
за автомобилите между тяхното спиране се прие
30 секунди.
Изчисленията за светофарна уредба за пешеходци със зададен цикъл се извършиха съобразно
различните продължителности на цикли спрямо
времената за зелен сигнал към пешеходците.
Сравнението на резултатите за различните вариантите за осигуряване на възможност за пресичане на пешеходците на пътното платно, които ще
осигурят преминаване, както на пешеходния така и
на автомобилния поток, с най-малко време на
транспортната задръжка при различни стойности
на параметрите за тяхната интензивност е показан
на фиг. 2.
С различните цветове се обозначават следните
варианти:
- Жълт – вариант на пресичане с пешеходна
пътека;

3. Резултати и дискусия
Извършени са изчисления за една лента за
движение при следните приемания: широчина
на лентата за движение 4 метра и широчина на
пешеходната пътека 3,50 метра. Пресмятането
се извършва за различно натоварване, както на
автомобилният така и за пешеходният поток,
като се пресмята общата задръжка за различните
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- Червен – вариант на пресичане с пешеходна
пътека с изкуствена неравност на платното за
движение (повдигната пешеходна пътека);
- Син – вариант на пресичане със светофарна
уредба за пешеходци с бутон за управление;
- Кафяв – вариант на пресичане със светофарна
уредба за пешеходци със зададен цикъл.

чакане при преминаване на пешеходна пътека е
необходимо и спазването на условието за осигуряване, преди всичко, на безопасното преминаване
на пешеходците.
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Abstract:
In the study has been applied combined method of linear optimization and decision tree for determining the
optimal organization of different categories passenger intercity trains. In the paper was examined the possibility of
introducing the direct regional fast trains by reducing the number of stops. It was introduced a coefficient of directness of
passenger flows as an indicator of selection of direct assignments of regional fast trains. Certain alternatives (variant
schemes) and strategies for services of different passenger flows were determined. In research was applied an expert
method to determine the probabilities for variation of passenger flows and transport demand. The model was
experimented of rail line Sofia – Plovdiv– Burgas and was proposed an organization of railway passenger transport.
Keywords: decision tree, linear optimization, trains, passenger flows, intercity, railway transport, expert

different categories of fast intercity trains with the
possibility of application in various strategies of
change of passengers and demand of rail transport
services.

1. Introduction
In many European countries operate intercity
trains (Intercity), with reduced stops and high speed,
thus they compete with alternative transport service.
In Bulgaria, the rail passenger transport is served by
three categories of trains - passenger, fast, and acelerated fast trains. The last category has reservation of
seats and has a reduced number of stops. The number
of stops of fast trains is a big. Thus are created a
convenience for passengers from smaller towns, but
for passengers travelling on direct long-distance the
time during increases. The accelerated fast trains on
certain long destinations are also not competitive on
bus services, offering direct and fast trips. The
important factors for passengers are the speed, the
straightforward journey, the frequency of service, the
price of the ticket. For railway operators, it is
important to determine the optimal parameters of the
organization of passenger trains - frequency, railway
stations to stop the various categories of passengers
trains, composition of trains, operating costs.
The objectives of this research are:
-To investigate the possibility of introducing
additional category intercity trains - accelerated direct
fast trains with obligatory reservation of seats ;
- To elaborate an optimal organization of the

2. Schemes of organization of passenger intercity
trains
In this research has been investigated the railway
line Sofia - Plovdiv – Burgas. This railway direction
of the railway network in Bulgaria is a part of an
international railway corridor and it is characterized
by significant passenger flows. In this direction there
are alternative routes of the bus transport.
2.1. Coefficient of directness
To determine the stops of new category trains –
direct regional fast trains in the study was introduced
the following factor for directness:
- Coefficient of directness travel from station i :
Pij
(1)
ij  n
i  1,..., n ; j  i ; j  i  1,..., n
 Pij
j  i 1

where: Pij is the passenger flows between
railway stations i and j , pass. per day.
In the research was taken the following minimum
values of the coefficient of directness of the station
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and the total passenger flow departing from the
station i .

ij  0,25 and

2.2. Formation of variant schemes
In the research have been examined two schemes
of organization of intercity passenger trains which are
shown in fig.3.
- Scheme 1: The service has two categories
intercity trains – direct accelerate fast trains and fast
trains.
- Scheme 2. The service has three categories intercity trains – direct accelerate fast trains, accelerate
fast trains and fast trains.

n

 Pij  250 pass./day

(2)

j  i 1

This conditions determine a directly assignment
train per day in scheme of railway passenger transport.
The passenger flows is determined by the information about ticket sales by month. In the study was
used information for month with maximal number of
passengers.
The station for forming a category direct fast train
and train stop must perform the following conditions:
Transport node;
Transport center;
Administrative center;
Number of the city's population over 100
thousand;
The coefficient of directness to perform the
condition (2).
Figure 1 shows the coefficient of directness of
passenger flows departing from Sofia Central Station
to stations of the railway line Sofia-Plovdiv (by
accelerate fast train and fast train). For this
destination the condition (2) is satisfied only for
passenger flows Sofia - Plovdiv. The coefficients of
directness of passenger flows Sofia-Burgas, PlovdivBurgas and Plovdiv-Stara Zagora are  =0,25.
Taking into account the above conditions for the
formation of a direct fast train could examine the
effectiveness of the movement of direct fast trains
Sofia-Plovdiv, without stopping at intermediate
stations, Sofia - Burgas with stopping at stations
Plovdiv and Stara Zagora.

Fig.2. Schemes for organization of passenger
intercity trains
For both schemes have been examined variants of
service with different compositions of the number of
cars on the passenger train.
Transport variants are: a1 - transport scheme 1 in

Coefficient of directness
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which the trains are composed with 3 cars; a 2 transport scheme 1 in which trains are composed with
4 cars; a3 - transport scheme 1 in which trains are
composed with 3 cars for the route Sofia-Plovdiv and
with 4 cars for the route Sofia-Burgas; a 4 - transport
scheme 2 in which the trains are composed with 3
cars; a 5 - transport scheme 2 in which trains are
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composed with 4 cars; a 6 - transport scheme 2 in
which trains are composed with 3 cars for the route
Sofia-Plovdiv and composed with 4 carriages for the
route Sofia-Burgas.
3. Optimization the organization of movement
of passenger trains
In this study have been examined two approaches

Fig.1. Coefficient of directness for station Sofia
(passengers in accelerate fast trains and fast trains)
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to optimize the organization of passenger trains:
- First approach (state of certainty) - Development of variant schemes and selection of optimal
organization using the method of linear optimization.
When the situation of transportation and the size of
passenger flows are known the system for decisionmaking is in a state of certainty. In these cases, the
optimization of railway passenger transport could be
solved by the methods of linear, dynamic optimization, or other mathematical methods, [1,5].
- Second approach (state of uncertainty) - combined method by applying the theory for decision and
linear optimization.
The contemporary development of passenger
transport offers competitive transport modes, in
which the passenger can select the best option for him
to travel. Therefore, in many cases when have to be
developed a strategy for service with passenger
transport on a railway direction the decisions should
be taken in the state of uncertainty, i.e. its have a
probabilistic nature. In these cases, an appropriate
method of providing an optimal organization of
passenger transport is the method of decision tree.
Decision analysis can be used to determine an
optimal strategy when a decision maker is faced with
several decision alternatives and an uncertain or riskfilled pattern of future events.

where: FT is fast train, AFT is accelerate fast
train, DFT is direct fast train; i1  1,..., I1 is the
number
of
assignments
of
fast
trains;
i2  I1  1,..., I 2 is the number of assignments of
accelerate fast trains; i3  I 2  1,..., I 3 is the number
of assignments of direct fast trains; rio is the
operational costs for train destination i , lv./km; ri f is
the infrastructure costs for rail infrastructure, l i is the
length of destination of train i , km; xi is the number
of trains of destination i , i  1,...I 3 is the number of
assignment of passenger trains of investigated
categories, k is the number of variant scheme.
The objective function (3) defines the optimal
plan that provides the realization of the necessary
passenger transportation with minimal transportation
costs.
The restrictive conditions are:
I1

FT FT
.ai . iFT .xiFT
 Lijk

i1 1
I2

I1

I1

i1 1

i1 1
I2

 rio, FT .li xiFT   ri f , FT .x iFT

I2



r o, AFT .li xiAFT 



r o, DFT .li xiDFT 

i2  I1 1
I3

i3  I 2 1

i

i

i2  I1 1
I3

 ri f , DFT .x iDFT





 PjkDFT

(6)

is the number of seats in a train by

in a train assignment i ; i ≤ 1; Pjk is the passenger
flows from station j to station k, pass. per day;
j  1,..., J is the number of station where the
passenger flows start; k  1,..., K is the number of
station where the passenger flows finish. In the general
case j  k , it is assumed when к  j - even direction;
when к < j - odd direction. Lijk is the coefficient that
takes into account the possibility of passenger train i to
serve the assignment of passenger flow Pjk ; Lijk =1,
where it is possible trains i - th assignment to serve
passenger; Lijk =0, otherwise.
Fig.3 shows a comparison of transport costs for
the variant schemes determined by the linear
optimization model. The both schemes 1 and 2, with
a composition of 3 wagons are similar results. An
optimal scheme is the second in which moving direct
fast trains, accelerate fast trains and fast trains . All
trains are composition of 3 wagons. In Figure 4 is
shown optimal organization that is compared with the
current organization of the intercity fast trains to
direction Sofia-Plovdiv-Burgas.

min,



i3  I 2 1

lv./day

(5)

assignment i ;  i is the coefficient of utilization of seats



 ri f , AFT .x iAFT

 PjkAFT

where: ai

In the first approach the studied system is considered in a state of certainty..
When the situation of transportation and the
size of passenger flows are known the system for
decision-making is in a state of certainty. In these
cases, the optimization of railway passenger
transport can be solved by the methods of linear,
dynamic optimization, or other mathematical
methods, [1,5].
To determine the optimal organization of
transportation is necessary to develop variant
schemes for organization by categories trains
which to be compare by criterion minimum transport costs. For each variant scheme is applied
individually linear optimization model to minimize
the total transport cost.
Figure 2 shows an example of passenger flows
for different categories intercity passenger trains.

(4)

 LijkAFT .aiAFT . iAFT .xiAFT

i2  I1 1
I3
DFT DFT
Lijk
.ai . iDFT .xiDFT
i3  I 2 1

3.1. First approach

Rk 

 PjkFT

(3)
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39000

current situation, but the ratio of costs to profit
reduced. In this case there is the income. The number
of trains by assignments in the optimal variant are:
Sofia - Plovdiv: 9 pairs of trains; Sofia - Burgas: 7
pairs of trains; the current trains schedule have for
the route Sofia - Plovdiv 3 pairs of trains and SofiaBurgas 3 pairs of trains. The optimal variant is (a4)
with three categories of passenger trains – direct fast
trains, accelerate fast trains and fast trains.
Figure 5 shows the change in transport costs for
percentage change of passenger flows. For each of
the variants the transport costs are determined by the
linear optimization model. At 20%, 60% and 100%
increase in passenger flows the optimal variant is
fourth variant (a4), and in other cases the optimal
variant is the second (a2), that there are different
solutions. In such cases, when you need to predict the
efficient organization of transport is appropriate to
apply the second approach.

Transport cost lv./day

38000
37000
36000
35000
34000
33000
32000
3 wagons 4wagons

3 and 4
wagons

Scheme 1

32504

34269

34330

Scheme 2

32492

38331

37326

Fig.3. Comparison of transport cost
for variant schemes
Cost

Profit

1,1

Cost/Profit
40000

Cost/Profit

30000
1

25000
20000
15000

0,9

10000

Cost,Profit,lv./day

35000

3.2. Second approach (combined method)
The combined approach consists of compiling a
payment matrix by applying the method of decision
tree. Payment matrix is made after a preliminary
optimization method of linear programming.
In this approach is considered transport strategies
which correspond to the variants discussed above.
The probabilistic environment for decision making is given with the states P(bi ) , which corresponds to an average daily demand of traffic with
appropriate percentage increase in passenger. In this
research was examined an increasing of passengers
from 20% to 100% with step 20%. The transport
costs for each case are determined separately and are
calculated by linear optimization using formulas
(3,4,5,6), i.e. the payment matrix is formed by using
previously performed optimizations for each strategy
and each state. The coefficient of utilization of places
was accepted  i =0,6. For the investigated strategies
and states is formed a payment matrix. The payment
matrix that determines the transport cost of the
company at different strategies in different cases is
shown in table 1 .

5000
0,8

0
Trains Schedule Optimal variant
2012/2013

Fig.4. Comparison of cost and profit
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States (A percentage of increasing passenger
flows)
Strategy
b1
b2
b3
b4
b5
20%
40%
60%
80%
100%
a1
34150 35212 38276 40399 43464
a2
34256 34256 38316 39722 43781
a3
33973 35035 39094 40155 44215
a4
34140 35201 38266 40388 43453
a5
38320 38320 42380 43786 47845
a6
36971 38032 42092 43153 47212

Variant scheme

Fig.5. Comparison of transport cost for different
passenger flows
For the proposed organization the costs exceed the
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A decision tree is a diagrammatic presentation of
various alternatives, their possible outcomes with
associated probabilities and their possible payoffs, in
a decision-making situation, [2,3,4,6]. A decision tree
is a chronological representation of the decision
problem.
Each decision tree has two types of nodes; round
nodes correspond to the states, while square nodes
correspond to the decision alternatives.
The method of decision tree can be implemented
in two versions:
- with the use experts to set the probabilities of
different states
- by using experts to set the probabilities of demand of rail transport.

 
-





(11)

pj

lumn for payment matrix; pij is the average value.
The evaluation of the opinion of experts is carried
out in columns for each state b j separately. The evaluations of experts for each states are relatively
homogeneous ( <0,5). High degree of homogeneity
are estimated at 20% and 40% increase in passenger
flows.
Tab.2.

The expected value of a decision alternative is the
sum of weighted payoffs for the decision alternative.
The expected value (EV) of decision alternative
ai is defined as:
n

(10)

1 n
Coefficient of variation:

where: pij is the value given by experts for each co-

3.2.1. Decision tree with probabilities given by
experts for states

EV ( ai )   P(b j ).Rij

( pij  pij ) 2

№
1
2
3
4
5

(7)

j 1

b1
20%
0,35
0,50
0,40
0,60
0,65

b2
40%
0,300
0,200
0,350
0,250
0,225

b3
60%
0,150
0,100
0,100
0,050
0,075

b4
80%
0,100
0,100
0,100
0,050
0,025

b5100%
0,100
0,100
0,050
0,050
0,025

EV

a

36364
35958
35685
35209
34935

a2
a2
a2
a2
a2

p j 0,51 0,245 0,095 0,075 0,075 35630
 0,11 0,06 0,03 0,03 0,03
 0,22 0,23 0,35 0,42 0,42

where: a is the alternatives, b is the states, n is
the number of states, j  1,..., n ; P(b j ) is the probability of state b j ; Rij is the payoff corresponding
to decision alternative ai and state b j .
n

 P(b j )  1 , P(b j )  0 ,for j  1,..., n

(8)

j 1

In this research for alternatives are chosen the
variant schemes, for states are chosen the percentage
variation of passenger flows b j .
The probabilities of states are determined by
individual decision maker or by experts. In the study
probabilities of states P(b j ) are determined by 5
experts - specialists marketing passenger railway
transportation. The values are shown in table 2. For
data that are given for experts are determined the
expected value of transport cost (EV) and the optimal
strategy a . In all cases the optimal strategy is for
variant 2 (a2). To assess the opinion of experts are
defined the statistical indicators:
Average value:
n

 pij

p j  i 1

n

(9)

where: j  1,.., m is the number of states, n is
the number of expert.
Standard deviation:
Fig.6. Decision tree with probabilities for passengers
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given by Bayes’s formula:
P(b j ).P( I k / b j )
P(b j / I k ) 
P( I k )

In fig.4 is drown the decision tree using average
probabilities p j .

Expected value of transport cost, lv./day

From the initial peak go six branches corresponding to the strategies (alternatives) of the
company. End of each branch ends with a node - a
result that is marked with a circle. These nodes are
numbered consecutively with number 2, 3 to 7. They
correspond to the probability state decision-making.
Of any such peak go several branches corresponding
to the possible states of the company b1 , b2 to b5 .
Тhe branches are marked with conditional probabilities of the corresponding states. The values of the
payment are recorded to nodes - result, i.e. to peaks 2,
3 and 7. The smallest value determines the optimal
solution, which is Variant 2, i.e. service by express
and fast trains, composed with 4 cars.
In figure 7 is shown a comparison of expected
value for both variant schemes. Figure 6 and figure 7
shows the optimal organization of passenger intercity
trains. The optimal variant is (a2) with direct fast
trains and fast trains composed with 4 wagons.

P( I k ) 

37000

№
1
2
3
4
5

36000

3 and 4
wagons

35867

35630

35830

Scheme 2

35856

39694

38827

n

 P(b j / I k ).Rij

(14)

j 1

In the study the experts set the probabilities for
transport demand for case of the average probability of increasing of passenger flows that is
determined at the first stage. In table 3 is shown
data given by experts and statistical indicators. In
table is shown data for big transport demand ( I 1 ).
The values of coefficients of variation show a
relatively homogeneous of data. In table 4 is
shown the parameters of research with decision
tree. The probabilities of states are determined by
averages values in table 2, the probabilities of big
and small demand of passengers transport are
determined by data in table 3.
Tab.3

38000

Scheme 1

(13)

j 1

EV ( ai ) 

39000

3 wagons 4 wagons

n

 P(b j ).P( I k / b j )

The sum of the conditional probabilities that come
from the same vertex is equal to one.
The expected value (EV) of decision alternative in
this case ai is defined as:

40000

35000

(12)

b1
20%
0,35
0,4
0,3
0,2
0,3

b2
40%
0,15
0,3
0,35
0,35
0,4

b3
60%
0,3
0,2
0,3
0,3
0,4

b4
80%
0,25
0,3
0,4
0,25
0,3

b5
100%
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3

0,31
0,07
0,21

0,31
0,10
0,31

0,3
0,07
0,24

0,3
0,06
0,20

0,28
0,08
0,30

pj




Fig.7. Expected value of transport cost for
decision tree with probabilities for passengers.

Tab.4
b1
20%

b2
40%

b3
60%

b4
80
%

Number of
passengers

2875

3086

3297

3508

Probability

0,51

0,245

0,095

0,075

3719
0,07
5

I 1 - big transport

0,31

0,31

0,3

0,3

0,28

0,69

0,69

0,7

0,7

0,72

States

3.2.2. Decision tree with probabilities of expert
for states and transport demand
The choice of decision for the best alternative by
application the method of decision tree could be done
also with experts by setting the probabilities of
different conditions for transport demand. In this
case, the experts give the probabilities in different
transport demand P( I k / b j ) , k  1,..., K . These

demand

I 2 - small
transport demand

are the probabilities to different transport demand. In
the paper is investigated big ( I 1 ) and small ( I 2 )
transport demand.
The conditional probability of states b j , provided

b5
100%

In fig. 8 is shown the decision tree for this case.
The first peak is associated with the node - result
(node 2). From this node have two branches that
correspond to indicators of the expert - big and small
demand for railway transport.

that the expert opinion is given by the indicator I i is
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Fig.8. Decision tree with probabilities for passengers and transport demand
At the end of these branches are connected node 3
and 4, which are nodes - solution. From them go six
branches corresponding to the strategies of the
company. Of any such peak go several branches
corresponding to the possible states of the company.
On the branch is marked Bayesian probability. The
minimum expected value (EV) of decision alternative
is determined by a formula 14. It is in variant 2 for
both the case of transport demand (big and small).
The optimal organization of transportation in this
case also has express and fast trains composed with
four cars.
In fig. 9 are shown the results for expected value
of transport cost for decision tree.
The proposed optimal organization by combined

approach is shown in table 5 (for 20% increase of
passengers). The trains are composed with four
wagons.
Tab.5
Categories Direct
Accelerate Fast
Destination
Fast
Fast Trains Train
Trains
s
Sofia-Plovdiv
3
1
5
Sofia-Burgas
3
1
3
The proposed organization is characterized by an
increased frequency of service, offering direct trains
assignments, rapid transport with which intercity rail
services could become competitive in the transport
market. Taking into account the provided track of
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Expected value of transport cost, lv./day

rehabilitation in BDZ programs to 2020, the time
needed to travel in investigated direction will be
reduced by about 20%. It will result to attractive and
competitive railway passenger’s transport. It could be
expected an increase in passenger flows.

37000

- The payment matrix is composed to study by the
theory of decision tree. The elements of this matrix
are determined in each case by a linear optimization
model with criterion minimum transportation costs.
- The methodology for selecting the optimal
organization of railway intercity passenger transportation can be applied to determine the organization of
others categories passengers trains as suburban trains,
as well as a complex an organization of all categories
of passenger trains on the railway line or railway
network.

36000
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Conclusions
The conducted research allows us to make the
following conclusions:
- In research have been developed a complex
methodology for the selection of the optimal scheme
of organization of intercity passenger transport based
on combinatorial method of linear optimization and
decision tree.
- In the study are introduced coefficients of directness of passenger flow, with which is defined scheme
for direct fast trains. It is proposed a minimum value
of these coefficients with which can be formed a train
assignment in the variant scheme.
- The conditions for stopping of direct fast trains
at station have been determined.
- In research is examined an organization of transportation by a new category of long-distance passenger trains – direct fast trains. The calculations by
methodology prove the effectiveness of movement of
three categories intercity fast trains: direct, accelerate
and fast trains.
- The alternatives of transportation with railway
transport are proposed.
- The data given by experts for probabilities of
passenger flows and transport demand have been evaluated.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СХЕМАТА НА
ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЛАКОВЕ
С КОМБИНИРАНО ПРИЛАГАНЕ НА
ТЕОРИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ И
ЛИНЕЙНО ОПТИМИРАНЕ
В изследването е приложен методът на линейното оптимиране и на дървото на решенията за
определяне на оптимална организация на различни категории междуградски влакове. Изследвана е възможността за въвеждане на директни
ускорени бързи влакове, чрез намаляване броя на
спиранията. Въведен е коефициент на директност
на пътникопотоците, като показател за избор на
директни назначения ускорени бързи влакове.
Определени са алтернативи (вариантни схеми) и
състояния на изменение на пътникопотока. В
изследването е приложен експертен метод за
определяне на вероятностите на изменение на
пътникопотока и на транспортно търсене на услуги. Разработената методика е експериментирана за жп направление София – Пловдив – Бургас
и е предложена организация на превоз.
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Abstract:
In this study has been developed a methodology for processes simulation in a metro station by using a directevent approach. The passenger flow was investigated with multi-level model in four stages: entrance of the metro
station, entrance-hall, validating machines, escalators and stairs. In the study was observed the number of passenger out
system, total time in system, number of passenger waiting in queue, waiting time in queue, unavailable device
probability. In the study has been elaborated the simulation models for metro station with common and two platforms.
These models have universal characters and could be used for simulations for each metro station of two types. In
research have been investigated the metro station SU “Kliment Ohridski” and G.M.Dimitrov. The research has been
conducted by using fully licensed software Arena Enterprise Suite Academic Rockwell, version 14.
Keywords: subway, metro station, simulation modelling, passenger flows, tell, queue theory, ARENA software

entrance-hall, validating machines and subway
leading to platforms, has not been conducted in the
studies mentioned above.
The objectives of this research are:
- To develop a methodology of simulation
modelling for technological processes with departing
passengers in a metro station.
- To elaborate simulations models with ARENA
Discrete Event Simulation Tool.
- To investigate the parameters of queuing theory
such as number of passenger out system, total time in
system, number of passenger waiting in queue,
waiting time in queue, unavailable device probability,
necessary number of tells.

1. Introduction
Simulation models have important implications to
solve problems and decision-making. The simulation
of processes in metro stations is important for making
management decisions related to transportation.
Simulation modelling gives very useful information
for exploitation of a metro station which could not be
observed or gained otherwise such as an average time
for passengers waiting at metro stations, an average
time of available subsystems. This allows us to
suggest technological decisions to improve service.
Metro stations are an interesting subject for
simulation modelling and that is the reason why some
authors have conducted studies in this area.
A queuing network analytical model of station is
created in [1] for calculating subway station capacity,
which is built by M/G/C/C state dependent queuing
network and discrete time Markov chain. In [2] is
elaborated a simulation model of the rail network
including a group of four consecutive stations for
simulation the vehicle operating and compute special
system performance parameters. In [3] a simulation
model for streams of passengers has been designed
for metro stations. Principal states of queuing systems
have been developed in [4,5,6].
A detailed simulation of the processes in the

2. Modelling metro station with queuing theory
The metro station has usually two entrance-halls
(vestibule) - East and West. The approaches for
entering in each of the vestibules may be one or more.
It depends on the design of the metro station. The
metro stations may be with one (common) platform
or with two platforms. In the first case the entry of
passenger flows to the platform is carried out in total
validators for both directions. In the second case,
however, the entry of passenger flows takes place in
specialized validators for each direction, which point
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- 4th stage: Escalators and stairs. Passengers’
transition from validating machines to a platform.

to the appropriate platform. In figure 1 is presented a
scheme for metro station with common platforms, in
figure 2 is presented a scheme for metro station with
two platforms.

Fig.2 Scheme for metro station with two platforms
In the defined multi-level system, there are not
any buffers and that’s why it could be seen as
compounded of separate single-level systems
taking into account the transformations of streams
of passengers between them. When the incoming
stream of passengers is Poison, and the time of
service is exponential and the system is without
failures, then the outgoing stream of passengers is
also Poison’s, [3]. In the study, the system M/M/S
has been taken for stages 1, 2 and 3, e.g. Poison’s
incoming stream of passengers, exponential time
for service, and multi-channel system with a
number of channels S. When a metro station is
only one entrance then for the first level the
system is M/M/1. In the 4th stage the system has
been examined by M/D/1 for escalators, e.g.
Poison’s incoming stream of passengers, constant
time for service, and one channel, and M/M/1 for
stairs.
The intensity of a stream of passengers  ,
coming in the metro station is formed by a stream
of passengers which enter the entrance-hall from

Fig.1 Scheme for metro station with common
platform
A metro station is presented by queuing theory as
a multi-level open system without priority with four
consecutive servicing devices which have their own
characteristics. The stages of the multi-level model
are:
- 1st stage: Entrance of the metro station. At this
stage, passengers’ waiting in the entrance-hall has
been observed. When the entering a metro station is
accomplished from two directions (East, West)
therefore, entrance-halls are two. Because of that in
the next stages servicing devices are examined for
both directions separately.
- 2nd stage: Entrance-hall. Here, processes of
servicing passengers from the entrance hall to the
validating machines have been observed. The focus is
on ticket offices and ticket machines.
- 3rd stage: Validating machines. Passengers’
going through validating machines is observed
closely at this stage.
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1t  1m .1t,a , passengers per hour

the two entrances of the metro station- East 1 and
West  2 .
  1  2 , passengers per hour
(1)
1   m . , passengers per hour
(2)
2  (1   m ). , passengers per hour
(3)
where:  m is the coefficient which shows the relative
part of a stream of passengers coming in a metro
station from an entrance with direction West
depending on the way of supplements of tickets, a
part of the stream of people goes directly to the
validating machines (passengers provided with
monthly passes or electronic tickets), another part of
the stream of passengers goes to places issuing tickets
(ticket offices and ticket machines).
The intensity of the stream of passengers from an
entrance with direction East 1v which goes directly
to the validating machines is:
1v  1m 1 , passengers per hour
(4)
where: 1m is a coefficient which shows the
relative part of a stream of passengers for direction
East that goes directly to the validating machines.
The passenger flows that go directly to the validating
machines in metro station with two platforms are
divided to validating machines for platform 1 and for
platform 2, which provide traffic in opposite
directions.
The intensity of the passengers flow from the East
entrance, which are directly to the validators for
platform 1 is:

1pv1   1pm11v

(10)
The coefficient which shows the relative part of
the whole stream of passengers that goes in enters 1
to ticket offices only is 1m .1m , where 1m is the
coefficient which shows the relative part of the whole
stream of passengers that goes to ticket offices and
ticket machines with a focus on the part that goes to
ticket offices only.
The intensity of the stream of passengers 1a
from entrance East that goes to buy tickets from ticket
machines is:
(11)
1a  (1  1m ).1t,a , passengers per hour
The intensity of service of a stream of passengers
by servicing machines is: 1 ,  2 is the intensity of
service at a entrance of an entrance-hall of a metro
station with direction East/West, passengers per hour;
1t ,  2 t is the intensity of service of ticket offices at
an entrance-hall with direction East/West, passengers
per hour; 1a , 2 a is the intensity of service of
ticket machines at an entrance-hall with direction
East/West, passengers per hour; 1v , 2 v is the
intensity of service provided by one validating
machine at an entrance-hall with direction East/West,
passengers per hour.
The number of servicing devices for each stage is:
n1t , n2t is the number of ticket offices at an
entrance-hall with direction East/West; n1а , n 2 а is
the number of ticket machines at an entrance-hall
with direction East/West; n1v , n 2 v is the number of
validating machines at an entrance-hall with direction
East/West at a metro station with common platform;

(5)

p1
where:  1m is a coefficient which shows the

relative part of a stream of passengers 1v that goes
directly to the validating machines for platform 1.

 1pm2

n1pv1 , n1pv2 is the number of validating machines at an
entrance-hall with direction East for platform 1(2) at
p2
p1
a metro station with two platforms; n 2 v , n 2 v is the
number of validating machines at an entrance-hall
with direction West for platform 1(2) at a metro
station with two platforms.

is a coefficient which shows the relative part of

a stream of passengers 1v that goes directly to the
validating machines for platform 2.
The intensity of the passengers flow from the East
entrance, which is directly to the validators for
platform 2 is:

1pv2   1pm2 1v

(6)

 1m   1pm1   1pm2

(7)

n1v  n1pv1  n1pv2 ; n2 v  n2pv1  n2pv2

(12)
A mathematical presentation of the intensity of a
stream of passengers from entrance West is identical
to the formulation shown above.
In cases where there are only one metro station
entrance formulas for determining the intensity of
passenger flow in subsystems are identical.
To avoid detention at an entrance of a metro
station the condition must be met:
1   c и  2  c
(13)
where:  c is the limit intensity of the incoming
stream of passengers where there would be observed
a passengers waiting at an entrance of a metro station.

The intensity of a stream of passengers 1t, a from
entrance East which goes to buy tickets from ticket
offices or ticket machines is:
(8)
1t,a  (1  1m ).1 , passengers per hour

`1t,a  1t  1a , passengers per hour

(9)

The intensity of the stream of passengers 1t from
entrance East which goes to buy tickets from ticket
offices or ticket machines is:
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c  pm .Fm , passengers per hour
(14)
where: p m is the coefficient showing the optimal
number of passengers per m2 when conditions of
comfort
and
safety are
met,
pass./m2.
( p m =7pass./m2.). Fm is the area that could be used
by passengers freely (without stepping on any restrict
lines). For example, the Metro Station Sofia’s
University “Sv.Kliment Ohridski” has  c = 3350
pass./hour for common platform; the Metro Station
“G.M.Dimitrov” has  c = 1675 pass./hour per a
platform.
The parameters of the metro station presented by
queuing theory are shown in table 1.
System
queue
Entrance:
M/M/1
Tells: M/M/s
Ticket
machines:
M/M/s
Machines for
validation for
metro station
with common
platform:
M/M/s
Machines for
validation for
metro station
with two
platforms:
M/M/s
Escalators:
M/D/1
-metro station
with common
platform:
-metro station
with two
platforms:
Stairs
M/M/1
-metro station
with common
platform:
-metro station
with two
platforms:

system is:  e is the intensity of service of escalators,
passengers per hour;  s is the intensity of service of
stairs, passengers per hour.
3. Variants of simulations
Simulations of processes with departing passengers from metro form of rush hour in amending the
distribution of passengers traveling with a map (they
go directly to the validators) and passengers who buy
tickets. For each of these sub-options form for
passengers who buy tickets - purchase of cash and
ticket machines.
The scheme of variants of simulations is shown in
fig.3.

Tab.1. Parameters of system
Parameters
Direction
Direction
East (1)
West (2)
1 , 1 ,1
 2 ,  2 ,1

1t , 1t , n1t

 2 t ,  2 t , n 2t

1a , 1a , n1а

 2 a , 2 a , n 2 а

1v , 1v , n1v

 2 , 2 v , n 2 v

 p1 , 1v , n p1

 p1 , 2 v , n p1

1v
p2
 ,
1v

1v ,

1v
n p2
1v

2v
p2

2v

, 2 v ,

2v
n p2
2v

1v ,  e ,1

 2 ,  e ,1

 p1 ,  e ,1

 p1 ,  e ,1

1v
p2
 ,
1v

 e ,1

2v
p2

2v

 2 ,  s ,1

 p1 ,  s ,1

 p1 ,  s ,1

 s ,1

2v
p2

2v

In fig.3 i  1,.., I are the variants of passengers
flow entering in metro station; j  1,..., J are the
variants the relative part of a stream of passengers
with cards; l  1,..., L are the variants the relative
part of a stream of passengers that going to the tells.
4. Simulation models whit ARENA discrete
event simulation tool

,  e ,1

1v ,  s ,1
1v
p2
 ,
1v

Fig.3. Scheme of tree of variants of simulations

The system for imitation modelling Arena allows
us to shape dynamic model for heterogeneous
processes which could be optimized [11]. Modelling
is conducted by using the modelling language
SIMAN and an animation system. It has been used
blocks for modelling which connect to each other in
accordance to dependences as well as operations in
the studied system. The Arena building blocks used
are Create, Waiting, Assign, Signal, Split, Hold,
Delay and Dispose. Modules are divided in two

,  s ,1

For escalators and stairs the intensity of service of
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“TELL”;
“TICKET MACHINE”;
“VALIDATOR”;
“ESCALATORS”;
“STAIRS”.
The function of DISPOSE module is to exit of the
simulation environment for passenger entities. In this
simulation, the module is set in two positions: one
position is used for receiving the passengers who
miss the check-in time; the other one is used for
receiving passengers who get on the platform, to
finish the simulation process. This module have name
in simulate model: “PLATFORM 1, 2, etc.
In fig.4 are shown the main modules for
simulations models for metro station in ARENA.
Fig.5 and fig.6 show the simulation models for metro
station with common platform and with two
platforms.

categories: flowchart modules and data modules.
Flowchart modules describes the dynamical
processes of movement and changes in the module.
Data modules are defining the characteristics of the
various objects like entities, resources and queues.
The main modules included in the simulation
models for metro stations are CREATE, DECIDE,
PROCESS, DISPOSE ,etc.
The CREATE module is the generator of
passengers, which can simulate passengers to enter
into the system. In this module, the initial creating
times, the max number of passengers, the time
between arrivals and the basic unit of time can be set.
This module have name in simulate model:
“ENTRANCE 1,2 “;
“THE ORLOV BRIDGE”;
“SOFIA UNIVERSITY”;
“BLV. G.M. DIMITROV 1”;
“G.M. DIMITROV 2”
The DECIDE module is used to determines the
percentage of passengers who have more than one
choice. This module is used to select the transport
document, the selection device for the purchase of
transport document, choice of direction, and for the
selection of a device for transfer.
The PROCESS module can implement the
process of passengers waiting for tells, ticket machines, validators machines and the check-in process.
Besides, the waiting queue length and waiting time
reflected in the report ultimately are also run in the
module. Therefore, this module is the core of the
simulation. In this module, the queuing rules, the
resources and delay types, etc. This module have
name in simulate model:

G.M. Dimitrov 2

Ticket and card 1

0

CREATE module

Ticket machine 1

0

PROCESS module

0

True

False

DECIDE module
Platform

0

DISPOSE module

Fig.4. Modules in ARENA simulation model

Fig.5. Simulation model in ARENA for metro station with common platform
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Fig.6. Simulation model in ARENA for metro station with two platforms

The simulations could be performed for all day,
for peak period, or others periods.
The models presented in fig.5 and fig.6 can be
used to make simulations for all metro stations. In the
application of simulation models for a specific
subway station is necessary to set the parameters:
number of cases, number of ticket machines, number
of validators.
In this research was elaborated the simulation
models for Metro Station Sofia’s University
“Sv.Kliment Ohridski” (common platform) and
Metro Station “G.M.Dimitrov” (two platforms).
These ones were investigated for hour peak period.
Near to these metro stations are located major
universities. These metro stations are characterised
with big passenger flows with students.
The variants of research taking into account of
fig.3 are:
Variants group 1. Separation of passenger
flows between card and ticket: Variants of
percentages of card: 10%, 20%; 30%; 40%; 50%;
60%; 70%; 80%; 90%. In this case the separation was
accepted for 50% for passengers going to tells and
50% going to ticket machines.
Variants group 2. Separation of passenger
flows between tells and ticket machines: Variants of
percentages of passengers going to tell are: 10%;
20%; 30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%. In this

case the separation was accepted for 50% for card
(they go directly to validators) and 50% for ticket.
The variants of research of passenger flows in
peak hour for metro station SU Kliment Ohridski are:
- Approach Sofia university: 2300 pass./h; 2000
pass./h; 1700 pass./h;
- Approach The Orlov bridge: 1200 pass./h;
1000 pass./h ; 800 pass./h
For metro station G.M.Dimitrov the variants of
passenger flows are:
- Approach blv. Kl. Ohridski: 1500 pass./h;
1300 pass./h;1100 blv.G.M.Dimitrov:
- Approach 1100 pass./h; 1000 pass./h; 900
pass./h.
These passenger flows are simulated with
ARENA software by variants of percentage that is
determined above. The models have been simulated
with 100 replications.
In fig.7 is shown the necessary number of tells
according to number of passengers waiting in queue
and passengers per hour.
In fig.8 and fig.9 is shown the total time in system
for different variants of group 1 and group 2. The
results of two groups are identical.
Table 2 show a comparison for results for metro
station SU Kliment Ohridski. In table 3 is shown the
results for metro station G.M. Dimitrov.

248

Tabl.2. Results for metro station SU Kliment Ohridski,
approach Sofia University, variants group 1

Tabl.3. Results for metro station G.M.Dimitrov,
approach blv. Kl.Ohtidski, variants group 1

5,00

The necessary number of tells for each if two
approaches is determined by formula:

t1.nt1

1 ;

t 2

t 2 .nt 2

1

4,00

Total time in system,min.

t1

4,50

(14)

The 70% or above of incoming passengers flow in
a subway station should have transport document, i.e.
to go directly to validators. At that percentage or
above will not need of infrastructural changes in the
vestibule of a subway station. When that percentage
decreases is necessary infrastructure changes such as
adding a new tell or adding a ticket machine. In the
developed model is a delay in servicing passenger
with tells, so it could be replaced by a ticket
machine. The performance at the ticket machine as
much significantly and she is nearly equivalent to that
of validators.
8
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Fig.8. Metro station SU Kliment Ohridski, approach
“The Orlov bridge” – variants group 1
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Fig.9. Metro station SU Kliment Ohridski, approach
“The Orlov bridge” – variants group 2

Fig.7. Necessary number of tells
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Conclusions
The conducted research allows to make the
following conclusions:
- A methodology for presenting a metro station
as a multi-level system has been developed.
- A multi-level system is examined as a
compounded of separate single-level systems with
Poison’s incoming stream of passengers, exponential
time for service and s number of channels (M/M/s).
- The decomposition of levels is consistent with
passengers’ going through and servicing them by the
system: entrance, entrance-hall (ticket offices and
ticket machines), validators, escalators and stairs.
- A simulation models for metro station with
common and two platforms has been elaborated.
These models could be used to simulate and
investigated each station from these types.
- In the study has been defined the number of
passengers in which should introduce an additional
tell.
- The simulation models of a metro stations
have been developed with Arena software.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОФТУЕРА ЗА
ДИСКРЕТНО-СЪБИТИЙНО СИМУЛИРАНЕ
ARENA ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА
ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ПРИ
ЗАМИНАВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ОТ
МЕТОСТАНЦИИТЕ НА СОФИЙСКИЯ
МЕТРОПОЛИТЕН
В изследването е разработена методика за симулиране на технологичните процеси свързани със
заминаващите пътници от метростанция с прилагане
на дискретно-събитийния подход. Пътникопотоците
са изследвани с многофазен модел, състоящ се от
четити фази: вход в метростанцията; вестибюл; валидатори за преминаване; ескалатори и стълби. Чрез
симулиране са наблюдавани броят на пътниците,
които излизат от системата, т.е. достигат до перона;
общо време в системата; брой пътници, чакащи в
опашка; вероятности на системата. Разработени са
симулационни модели на метростанция с общ и с
два перона. Тези модели имат универсален характер
и могат да се използват за симулиране в коя да е
метростанция от двата типа. Изследвани са метростанциите Софийски Университет „Св. Климент
Охридски” и „Г.М.Димитров”. Изследването е
проведено с използване на лицензиран софтуер
Arena Enterprise Suite Academic Rockwell, версия 14.

References
[1] Ashkan Memari, Rahiminezhad, M. and all.
Scenario-based simulation in production-distribution
network under demand uncertainty using ARENA. 7th
International
Conference
on
Computing
and
Convergence Technology (ICCCT), 2012, pp.14431448., Seoul, 2012
[2] Golam M., Aurup, M., Ting C.,. Simulation of an
Interdependent Metro-Bus Transit System to Analyze
Bus Schedules from Passenger Perspective. Proceedings
of the 2010 International Conference on Industrial
Engineering and Operations Management, pp.321-326,
Dhaka, Bangladesh, January 9 – 10, 2010
[3] Kachaunov, T., Modeling and optimization of the
transportation processes (in bulgarian), 2nd edition,
Publishing house of Todor Kableshkov University of
Transport, Sofia, (written in Bulgarian), 2005
[4] Karagyozov, K., Approximation of the moments of
processes of traffic flow arrival, interruption and
normalization (in bulgarian), Scientific journal
“Mechanics, transport, communications”N3, 2013.
[5] Karagyozov, K, Hierarchical decomposition and
synthesis for logistics systems modeling by closed
queuing networks (in bulgarian),Scientific journal
“Mechanics, transport, communications”N3, 2013
[6] Karagyozov, K , Dimitrov, S., Complex simulation
model of open network of queuing systems with

250

BulTrans-2014
Proceedings
17-19 September 2014
Sozopol

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС
НА НАЗЕМНАТА КОНТЕЙНЕРНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ
СВЕТОСЛАВ МАРТИНОВ
катедра „Железопътна техника“, Факултет по транспорта, Технически университет – София, Р България
s.martinov@tu-sofia.bg

Резюме:
Предложен е математичен модел за определяне на основните елементи (голямотонажни
контейнери, специализирани товарно-разтоварни машини, вагони-контейнеровози и автомобиликонтейнеровози) на техническия комплекс на наземната контейнерна транспортна система, необходими
за функционирането й.
Ключови думи: контейнерен терминал, голямотонажен контейнер, система.

един или повече ГТК от мястото на запълването
му (им) с товар до мястото на опразване или
обратно), осъществена с автомобилен и
железопътен транспорт. При НКТВ, превозът с
железопътен транспорт на ГТК представлява
основната част от транспортирането, което се
извършва със специализирани контейнерни
влакове. Принципна схема на основните
участници в НКТВ, осъществена с железопътен и
автомобилен транспорт и обхвата на дейността им
е посочена на фиг. 1.

1. Въведение
Наземната контейнерна транспортна система
(НКТС) се състои от взаимосвързани елементи,
формиращи техническия комплекс на системата
[3]. За функционирането й е необходимо да се
постигне наситеност с основните елементи,
изграждащи техническия й комплекс.
Основните елементи на техническия комплекс
на НКТС са специализираните товарно-разтоварни
машини
(ТРМ)
за
манипулиране
на
голямотонажните
контейнери
в
гаровите
контейнерни терминали (ГКТ), голямотонажните
контейнери (ГТК) и наземните специализирани
транспортни средства (вагони- и автомобиликонтейнеровози), осигуряващи транспортирането
на контейнерите в рамките на наземните
контейнерни транспортни вериги [1].
Математичният модел позволява, при
конкретни условия, да се определи броя на
основните елементи, формиращи техническия
комплекс на НКТС – голямотонажни контейнери,
вагонии
автомобили-контейнеровози
за
обслужването
на
контейнеризираните
товаропотоци към и от локалните контейнерни
транспортни системи [1], както и вида и броя на
ТРМ в ГКТ.

Фиг. 1. Принципна схема на участниците в НКТВ
3. Наземна контейнерна транспортна система
Съгласно принципите за изграждане и
функциониране на системите и възможността
всяка система да се представи като подсистема на
друга система от по-висок клас ще разглеждаме
контейнерната транспортна система (КТС) като
подсистема на интермодалната транспортна
система (фиг. 2).
Транспортната система за превоз на товари е
подсистема на транспортната система и
надсистема за интермодалната и контейнерната
транспортни системи, които се характеризират с
висока степен на взаимообвързаност и интеграция
между отделните видове транспорт. Като

2. Основни принципи и особености на наземните
контейнерни транспортни вериги
Наземната контейнерна транспортна верига
(НКТВ) е контейнерна транспортна верига
(транспортиране с интермодален транспорт на
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подсистеми на КТС се разглеждат локалните
контейнерни транспортни системи (ЛКТС), които
са
надсистеми
за
системите
„гарови“,
„пристанищни“,
„летищни“
и
„локални
контейнерни терминали“, намиращи се в тях,
както и за наземната контейнерна транспортна
система.

където: N KT е средноденонощният брой
ГТК, превозвани с автомобилен обслужващ
транспорт между ГКТ и товорополучателите и/или
товародателите, осигурен от ГКТ, конт./денон.;
TLТ ,СР - средната продължителност на периода за
извършване на един рейс (кръгов оборот) от един
АК за осъществяване на автомобилен обслужващ
транспорт, h; N LT ,СР - средният брой ГТК,
транспортирани от един АК в рамките на един
рейс (кръгов оборот), конт./рейс; TKT
продължителността на периода през който е
необходимо да се превозят местните ГТК с
терминален транспорт, h; K AK - коефициентът,
отчитащ резерва от допълнителни АК, коеф.
Товарите подлежащи на контейнеризация и
деконтейнеризация в ЛКТС се транспортират с
ГТК, формиращи контейнеропотоците от т. нар.
местни контейнери. Броят на контейнерите [4],
необходими за разполагане на среднодневното
постъпващо и/или заминаващо количество
контейнеризируеми товари в и от ЛКТС
 N ПЪЛНИ , конт. / денон. се определя по:

Фиг. 2. Категоризация на КТС
Наземната контейнерна транспортна система
е подсистема на КТС и ЛКТС и надсистема за
гаровите контейнерни терминали и локалните
контейнерни терминали [1].

ПР
ЗАМ
N ПЪЛНИ  max  N ПЪЛНИ
, N ПЪЛНИ
,

ПР
където: N ПЪЛНИ
е общият брой на пълните

4. Определяне на основните елементи на
техническия комплекс на наземната контейнерна
транспортна система

[3] пристигащи в ЛКТС местни ГТК,
необходими за доставяне на постъпващото в
системата среднодневно количество контейнеризирани
товари
(вносни
контейнери),

Обект на изследване и основа за разработване
на математичния модел са: гаровите контейнерни
терминали, дефинирани като гранични в които се
обработват местни международни ГТК при
определяне на броя на необходимите вагониконтейнеровози и броя на ГТК; гаровите
контейнерни терминали, дефинирани като
гранични в които се обработват местни
международни и вътрешни ГТК при определяне на
броя
на
необходимите
автомобиликонтейноровози. Определянето на вида и броя на
ТРМ в ГКТ се базира върху математичния модел
предложен в [2], като терминалите се дефинират
като гранични и транзитни в които се обработват
местни и транзитни ГТК.
Паркът от автомобили-контейнеровози (АК)
на ГКТ [3, 5], необходими за осъществяване на
автомобилен обслужващ транспорт  N AKT , авт.

ЗАМ
конт./денон.; N ПЪЛНИ
- общият брой на пълните

[3] заминаващи в ЛКТС местни ГТК, необходими за извозване на напускащото системата
среднодневно количество контейнеризирани товари (износни контейнери), конт./денон.
Общият брой на ГТК, необходими за обслужване на ЛКТС и местните товаропотоци, подлежащи на контейнеризация и деконтейнеризация



N KT .TLT ,СР
N LT ,СР .TKT

.K AK , авт.,



ГТК
в системата N ЛКТС , конт. се определя по:
ГТК
ГТК
ГТК
N ЛКТС
 N ПЪЛНИ .Т ЛКТС
.K ДОП
, конт.,

цяло число,

(3)

ГТК
където: Т ЛКТС
е средният период [3] между
две последователни постъпвания на един ГТК в
локален контейнерен терминал (ЛКТ) за
извършване на контейнеризация или деконтейнеГТК
ризация, денон.; K ДОП
- коефициентът, отразяващ

е:

N AKT 

конт.
, (2)
денон.

(1)

необходимостта от наличие на допълнителни ГТК
за обслужване на ЛКТС, коеф.

по  голямо, цяло число,
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Броят на специализираните вагони, разглеждани като елементи от техническия комплекс, за
превозване с железопътен транспорт на денонощното количество местни ГТК в ЛКТС

N

ВАГ
ЛКТС

, ваг. при ежедневно обслужване на ГКТ

от контейнерни блок влакове (КБВ) се определя
по:
ВАГ
N ЛКТС


N ПЪЛНИ ВАГ
ВАГ
.Т ЛКТС .K ДОП
, ваг.,
ВАГ
N ГТК

(4)

по  голямо, цяло число,

Фиг. 3. Местни контейнеризирани товари (внос и
износ)

ВАГ
където: Т ЛКТС
е средният период, необходим
за извършване на един рейс от КБВ, считан от
момента на заминаване на влака от ГКТ до
момента на следващото му заминаване от термиВАГ
нала, денон.; N ГТК
- средният брой на ГТК,
разположени върху един специализиран вагонВАГ
контейнеровоз, конт./ваг.; K ДОП
- коефициентът,

отразяващ наличния резерв от вагони, коеф.
5. Резултати
Определянето на техническия комплекс на
НКТС е извършено за 2015 г., 2025 г. и 2035 г.
Делът на контейнеризираните товари е 10% от
общото количество на товарите, предвидени за
транспортиране. Изследването обхваща международния наземен комбиниран превоз на контейнеризирани товари – внос и износ към и от
България. Транзитните контейнеропотоци, преминаващи през територията на България с или без
преработка в контейнерните терминали не са обект
на разглеждане при определяне на техническия
комплекс, свързан с ГТК и вагоните-контейнеровози. Резултатите от изследването отразяват
очакванията през изследвания 20 годишен период
с наземен комбиниран транспорт да се превозват
средногодишно около 20% от общото годишно
количество на международния контейнерен
трафик с назначение от и за България. Изследването е извършено и е базирано върху достъпни
данни за наземен комбиниран превоз между
България и Европейски държави.
Денонощното количество на местните контейнеризирани товари (внос и износ), предвидени за
транспортиране с комбиниран наземен транспорт
през 2015, 2025 и 2035 г. е посочено на фиг. 3. На
фиг. 4 е посочен броя на ГТК, необходими за
осигуряване на непрекъснатост на НКТВ при
превозване на местните контейнеризирани товари
(внос и износ) с наземен комбиниран транспорт.

Фиг. 4. Брой на ГТК, необходими за обслужване
на НКТС
Изследването на параметрите на техническия
комплекс, свързани с технико-технологичното
оразмеряване на ГКТ е извършено съгласно
изводите и препоръките в [2]. Разгледани са
варианти с различен брой ГКТ в ЛКТС (табл. 1)
при допускането, че обработваните в тях
контейнеропотоци са разпределени равномерно
между терминалите. Територията на България
(фиг. 5) условно се разглежда като съставена от
три ЛКТС: западна, разположена главно върху
югозападен и северозападен район за планиране;
южна, включваща южен централен и югоизточен
район за планиране и северна, включваща северен
централен и североизточен район за планиране.

Фиг. 5. ЛКТС в България
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Обобщени
резултати
за
техническата
съоръженост на ГКТ в ЛКТС според броя на
обслужващите терминали и изменението на
контейнерооборота е посочен в табл. 1.

Препоръчва се [2] ГКТ, при изследваните условия,
да се съоръжават с ТРМ, чиито минимален брой и
вид е посочен в таблицата.

Табл. 1. Обобщени резултати за техническата съоръженост на ГКТ
ЛКТС

Обслужващи ГКТ

Средноденонощен
контейнерооборот

брой
1

конт./денон.
от 80 до 118

вид
КК 30

брой
1

h/денон.
16; 24

2

от 40 до 59

КК 25

1

16; 24

3

от 27 до 40

Т

1

8; 16

1

от 75 до 111

КК 30

1

16; 24

1
1
1
1
1 (1)

16; 24
8; 16
16; 24
16; 24
8; 16

Западна

Северна

Южна
Означения:

Продължителност
на работа на ГКТ

ТРМ

2
от 38 до 56
КК 25
3
от 25 до 37
Т
1
от 95 до 140
КК 30
2
от 48 до 70
КК 25
3
от 32 до 47
Т (КК 25)
Т - Мобилен стрелов контейнерен товарач
КК 25 - Релсов козлов кран със светъл отвор 25 m
КК 30 - Релсов козлов кран със светъл отвор 30 m
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Количеството специализирани вагони-контейнеровози, необходими за осигуряване на транспортирането на ГТК в изследваните обеми през
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Броят на необходимите АК за обслужване на
ГКТ с автомобилен обслужващ транспорт при
изследваните обеми контейнеропотоци през 2015,
2025 и 2035 г. е посочен на фиг. 7.

[1] Мартинов С. Избор на технология за обслужване на
локални контейнерни терминали с автомобили
контейнеровози. „БулТранс-2012”, Сборник доклади,
ISSN 1313-955X, стр. 284-287, Созопол, 2012.
[2] Мартинов С., С. Стоядинов. Избор на технология на
работа на гаров контейнерен терминал. „БулТранс2011”, Сборник доклади, ISSN 1313-955X, стр. 339-342,
Созопол, 2011.
[3] Петров Д. Контейнери и контейнеризация. Техника.
С. 1980.
[4] Петров Д., В. Василев, С. Стоядинов, А. Иванов, К.
Илиев, С. Недевски, С. Стойчков. Оптимизиране
структурата на контейнерния парк. Научно-техническа
конференция „Проблеми при изграждане и развитие на
Контейнерна транспортна система“. С. 1973.
[5] Петров Д., С. Стоядинов, Ал. Иванов, В. Василев.
Методика за оптимизиране на параметрите,
технологията на работа и обзавеждането с товарноразтоварна техника на контейнерните пунктове.
Годишник на научния център за транспортна
кибернетика и комплексни транспортни проблеми, книга
1/1973, стр. 269-288. Техника. София. 1973.

Фиг. 6. Необходим брой вагони-контейнеровози

DETERMINATION OF MAIN ELEMENTS OF THE
TECHNICAL COMPLEX OF THE INLAND
CONTAINER TRANSPORTATION SYSTEM OF
BULGARIA
SVETOSLAV MARTINOV
Department of Railway Engineering
Technical University of Sofia, Bulgaria

Фиг.
7.
Необходим
контейнеровози

брой

Abstract: The mathematical model offered in this paper
make it possible to define key parameters of elements
(containers, wagons, trucks and specialized loadingunloading machines) that make up the technical complex of
the inland container transportation system.
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Резюме:
Докладът разглежда модулна тримодална логистична верига за превоз на уедрени товарни единици с
участие на автомобилен, железопътен и воден транспорт. Разработен е математичен модел за определяне на
себестойността на процесите в модула в който се извършва смяна на транспортното средство. Моделът
позволява да се извършва избор на оптимален вариант за осъществяване на транспортно-манипулационния
процес в изследвания модул. Представени са резултати от изследване при транспортиране на палетизирани
товари, в тримодалната логистична верига.
Ключови думи: мултимодална логистична верига, уедрени товарни единици .

процесите в звеното.
Логистиката е в основата на управлението на
мултимодалните вериги. Oпределенията за
логистика, логистично управление и управление на
веригата на доставките се припокриват що се
отнася до обекта на управление, а именно
извършване на определени дейности с цел
задоволяване нуждите на потребителите и
управлението на тези дейности. Вземането на
решения относно зададени цели и критерии са
формата на управление на изградената верига, а
изпълнението
на
процесите
представлява
дейностите, които задвижват разработената верига
към постигането на целите.
2.1. Основни принципи за изграждане на
модулна логистична верига
Транспортно-манипулационните процеси [4],
разглеждани като цялостен комплекс от последователни операции, изпълнявани с транспортни
средства и средства за манипулиране, които
осигуряват преместване на товарите на определено
разстояние по даден транспортен маршрут,
обобщават в себе си два основни компонента:
Транспортен - основният процес е транспортиране на ресурси от една точка до друга, като
началната и крайната точка се намират на различни
места, в границите на различни пунктове за
манипулиране на товари;
Манипулационен - основният процес е
манипулирането или обработката на ресурсите,
като самите операции при смяна на транспортните
средства се извършват ръчно, с помощта на

1. Въведение
Постоянните процеси по обновяване на
транспортната инфраструктура и желанието за
доставяне на транспортните пратки по най-бързия
и най-евтиния начин налагат да се извършват
изчисления за определяне на оптималния вариант
на превоз. Транспортирането на товари между
континентите изисква процесът да се извършва с
използването на различни превозни средства.
Мултимодалните транспортни вериги предоставят
възможност за оптимално използване на
предимствата на всеки наличен вид транспорт, за
да може максимално да се изпълнят изискванията
на клиентите на услугата.
Изследването на оптималните варианти за
комбиниране и използване на различни видове
транспорт в мултимодални вериги е необходимо,
за да се определят вариантите, при които дадена
транспортно-логистична услуга би могла да бъде
по-ефикасно извършена.
2. Принципи за разработване на мултимодална
логистична верига
Основният принцип при мултимодалните
превози се дефинира [6, 7, 8] като превозване на
товар с участие на два или повече вида транспорт.
Обвръзката между различните звена във всяка
мултимодална логистична верига е сложен процес,
поради това, че всяко звено участва, както със
своите предимства, така и с ограничителните
условия, които се поставят за осъществяването на
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технически средства или комбинирано. Преместването се извършва в рамките пункта за
манипулиране на товарите.
Разделянето на модули на логистичната
верига се определя от техния характер според
отношението им към веригата.
Според транспортно-манипулационния характер на модула се разграничават динамични,
свързани с транспортирането на ресурсите и
статични модули, свързани с манипулирането им.
Според значимостта на модула за веригата те
биват основни, които задават основния вид на
логистичната верига при определени известни
условия и ограничения и спомагателни модули,
подпомагащи основните дейности за изпълнение
на целта, поставена пред логистичната верига.
2.2. Характеристики и изграждане на модулите
на логистичната верига
Основните характеристики на модулите на логистичната верига са продължителността на
периода за изпълнение на дейностите в модула и
себестойността на дейностите в модула.
Процесът по изграждането на модулна верига
протича през три основни стъпки: избор на начало
и край, когато се определят началния и крайния
модул, които се явяват основни за всяка верига;
формулиране на модула (или модулите), който
задачата, която се изследва от логистичната верига,
поставя като основни и задължителни; свързване
на модулите, когато се добавят статични и
динамични спомагателни модули, необходими за
свързване на основните модули.
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В стойността на допълнителните разходи
свързани с изпълнението на процесите в терминала
 R5  се отчитат разходите за складов софтуер,

техническите средства с които е оборудван склада,
комуникационни разходи за дейността, консумативите за дейността на склада и отчисления,
свързани със стойността на офис сградата, техника
и обзавеждане на офиса. Определянето на
стойностите на тези и на други компоненти се
извършва съгласно методологията и принципите,
описани в [1, 2, 3, 5].
4. Провеждане на числен експеримент и
резултати
Модулната логистична верига, която е обект
на изследването се състои от статични и
динамични модули показани на фиг. 1 –склад на
изпращача, автомобилен транспорт, терминал,
железопътен транспорт, морски порт, фериботен
транспорт, морски порт, железопътен транспорт,
склад на получателя.
4.1. Входни данни

5

min

разт
N ПаТЕ

вх
където: Rобр е стойността на разходите за

3. Изчисляване на стойността на транспортноманипулационния процес за една палетна
товарна единица
Критерият за определяне на оптимален
вариант при сравняване на резултатите от изчисленията е стойността на транспортно-манипулационния процес за обработване на една палетна
товарна единица (Z, лв./ПаТЕ). Стойността на
критерия се определя по:

Z=  Ri , лв. / ПаТЕ 

вх
Rобр

(1)

i 1

където: R1 - разходи за разтоварване, R 2
- разходи за натоварване,

R 3 - разходи за складиране,
R 4 - разходи за транспортиране, R 5 - допълнителни

разходи

Определянето на стойностите на елементите,
формиращи целевата функция се извършва по:
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самостоятелно в отделен вагон;
- ако са налице необходимия брой ПаТЕ за
цялостно запълване на вагони, то те се натоварват,
а оставащите ненатоварени ПаТЕ се поставят на
стелажи в складовата зона. Изчаква се следваща
входяща пратка, с която да бъдат комбинирани и
натоварени до запълването на цял вагон.
По предложената методика е проведен
числен експеримент за определяне на разходите за
транспортиране на ПаТЕ при използване на два
вида стандартизирани уедряващи средства тип
палета – стандарт EUR и стандарт EUR3. Използвани са АТС с два вида сменяема каросерия –
C745 и C1360 и три вида товарни вагони – 11-217,
11-260 и 11-280. Изчисленията са направени при
количество на палетните товарни единици
необходимо за запълване на сменяемите каросерии
(СК) между 80% и 100% от капацитета им.
На фиг. 3 и фиг. 4 са показани резултати за
разходите за транспортиране на ПаТЕ при
различни условия на превоз.

Фиг. 1. Мултимодална логистична верига

Оптимизация в логистичната верига се
извършва в модула „Терминал“, в който се
извършва товарно-разтоварната и складовата
дейност, свързана с манипулирането на ПаТЕ.
Терминалът разполага с приемно-експедиционна зона (фиг. 2) и складова част снабдена със
стелажи за разполагане на ПаТЕ.

Фиг. 2. Схема на приемно-експедиционна зона

Манипулирането
на
ПаТЕ
включва
процесите разтоварване, натоварване и, при необходимост, складиране. В терминала се извършва
единствено претоварване на ПаТЕ от едно
транспортно средство (ТС) на друго. ПаТЕ не се
разформират или формират в рамките на терминала. Оптимизацията се извършва за пратки с
параметри брой и вид на ПаТЕ и ТС. Оптимизацията за изчисляване на броя вагони необходими
за запълване на ПаТЕ с една входяща пратка се
извършва с помощта на приложение Solver на
Microsoft Excel. Ограничително условие по брой
ПаТе е вместимостта на вагоните.
Претоварването на ПаТЕ от товарното
пространство на автомобилно транспортно
средство (АТС) в товарното пространство на вагон
се извършва, като възможностите са:
- ПаТЕ във входящата пратка от АТС са
достатъчни за цялостно запълване на товарното
пространство на вагоните. Не съществува необходимост ПаТЕ да бъдат складирани или натоварвани самостоятелно в отделни вагони.
- ПаТЕ от входяща пратка от АТС не е
достатъчна за цялостното запълване на вагони. В
този случай са възможни вариантите:
- ако са налице необходимия брой ПаТЕ за
цялостно запълване на вагони, то те се натоварват,
а оставащите ненатоварени ПаТЕ се натоварват

Фиг. 3. Разходи за транспортиране на ПаТЕ тип EUR

Фиг. 4. Разходи за транспортиране на ПаТЕ тип EUR3

5. Анализ на резултатите и основни изводи
Оптимизационната
функция
отчита
процесите по обработката и транспортирането на
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ПаТЕ от една пратка. Поради многовариантността
на решенията при еднакъв брой ПаТЕ в една
пратка в зависимост от вида на ПаТЕ, стойностите
са разнообразни при различните варианти.
На база резултатите от проведеното изследване могат да се направят следните изводи:
- Стойността за обработка на ПаТЕ, разтоварване, натоварване и складиране, отнесена към
една ПаТЕ показва, че с увеличаване на броя на
ПаТЕ във входящата пратка се намалява стойността за обработка на една ПаТЕ. Тази зависимост
се наблюдава само при пратките, които се
обработват чрез директно претоварване от СК на
вагон без преминаване на ПаТЕ в складовата зона.
За вариантите със складиране, стойността за
обработка на една пратка зависи и от броя на
ПаТЕ, които се складират. С намаляване на броя на
ПаТЕ преминаващи през склада се намалява и
стойността за обработка на една пратка;
- Стойността за складиране на ПаТЕ
преминаващи през склада са директно обвързани с
броя и престоя на ПаТЕ в склада. При еднакъв
престой, основен фактор влияещ върху стойността
на операциите по поставяне на стелаж в склад и
последващите операции по приготвяне за натоварване остава броя на ПаТЕ. С нарастване броя на
ПаТЕ преминаващи през склада нараства и
стойността за складиране на ПаТЕ от една пратка;
- Транспортните разходи са обвързани с
броя на вагоните, които са необходими за натоварване на ПаТЕ от една пратка. Стойността за
транспорт зависи също така и от броя на ПаТЕ,
които трябва да бъдат натоварени самостоятелно.
При един и същ брой ПаТЕ в една пратка, плана на

натоварване може да бъде различен, от където и
броят на вагоните, в които се натоварват ПаТЕ;
Математичният модел и резултатите от
изследването позволяват да се използват при
управлението на процесите по транспортиране за
определяне на стойността на превоза и намиране
на оптималния вариант на превоз при определени
условия.
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Abstract:
The paper examines modular three-modal logistic chain for transportation of consolidated cargo units with
automotive, rail and water transport. It has been developed mathematical model to determine the cost of the processes in
the module in which the exchange of the transportation vehicle is being done. The model allows to be chosen optimal
variant for implementation of transport handling process in the examined module. Results of the examination of
transportation of consolidated cargo units by pallets in the three-modal logistics chain.
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Abstract:
With the establishment of the European railway administration (ERA) the EU have started a new era in the
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Directive 2008/57/EC relating to the interoperability of
the rail system in the union and Regulation (EU) No
454/2011 relating to the TAP TSI. With these
documents correlate other application guides and
technical documentation related to the element
“application for passenger services” of the subsystem
“telematics application” of the trans-European rail
system [3].
Since 2007 Bulgaria is a member state of the
European Union (EU). Thus the regulations applicable
for all the member states apply also for the Bulgarian
railway undertakings (RUs). Since then a few things
had been done in order for the RUs in Bulgaria to bring
their operation related to passenger services and
particularly their CIRSRT closer to the regulations
made by the Commission. Thus this has brought the
passenger services to continue to stay close and operate
mostly on national level. The interoperability has not
been achieved and thus causing issues for foreign
passengers traveling to and inside Bulgaria.
This paper will discuss the framework given by
TAP TSIs. As at the moment there is only one RU
legislated for passenger services in Bulgaria –
Bulgarian State Railways (BDZ), a model of CIRSRT
for the services of BDZ is proposed.

1. Introduction
The commercial operation of trains throughout the
rail network requires in particular excellent
compatibility between the characteristics of the
infrastructure and those of the vehicles, as well as
efficient interconnection of information and
communication systems of the different infrastructure
managers (IMs) and railway undertakings (RUs).
There are major differences between the national
regulations and between internal rules and technical
specifications which the railways apply, since they
incorporate techniques that are specific to the national
industries and prescribe specific dimensions and
devices and special characteristics. This situation
prevents trains from being able to run without
hindrance throughout the Community network. In
order to enhance the competitiveness of the national
railway industries and the national railways at world
level, these industries require an open, competitive
European market [1].
It is therefore appropriate to define basic essential
requirements for the whole of the Community which
will apply to its rail system. To achieve these
objectives measures was taken by the Council and the
European Parliament (EP) in 1996. The work of the
Council in this direction resulted in establishing of the
European Railway Agency (ERA) in 2004 as the
expert body regarding the railways in Europe. ERA is
responsible for railway safety and interoperability [2].
The main regulative documents that are in charge
nowadays are developed by ERA - Regulation (EC)
No 1371/2007 relating to the passengers’ rights,

2.

The TSI TAP framework

In 2004 European Commission established ERA in
order to support on technical matters the
implementation of the European Community on
Railways. One of the core activities of ERA is
Interoperability. By interoperability it is meant the
ability of a rail system to allow safe and uninterrupted
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for Rail Transport” (CIRSRT) is meant computerized
system containing information about rail services
offered by RUs. The information stored in the system
shall include information on schedules and timetables
of passenger services, availability of seats on passenger
services, fares and special conditions, accessibility of
trains for disabled persons and persons with reduced
mobility (PRM), facilities through which reservations
may be made or tickets or through tickets may be
issued to the extent that some or all of these facilities
are made available to users [4].
For each subsystem or part of a subsystem, the list
of constituents and aspects relating to interoperability
is proposed by ERA. Each aspect of the CIRSRT is
defined by several technical documents. The
information stored in CIRSRT is according to the
different activity areas defined in chapter 4 of [3] for
which technical documentations are proposed.
The TAP subsystem is characterized by the
following basic parameters given on Figure 2.
All these parameters are related to TAP and
the operation of the RUs but for the CIRSRT only
few
of
them
have
direct
effect.

movement of trains which accomplish the required
levels of performance for the lines that are being used.
For this to be accomplished all the regulatory, technical
and operational conditions must be met in order to
satisfy the essential requirements.
The rail system is subdivided into structural
subsystems – infrastructure, energy, control-command
and signaling, rolling stock and functional subsystems
– traffic operation and management, maintenance,
telematics applications for passenger and freight
services.

Figure 1 Division of the rail system

In this way
subsystem of
regulations of
“Computerized

of definitions, CIRSRT is part of the
the functional area TAP. In the
the European commission under
Information and Reservation System

Figure 2 TSI TAP specifications of the subsystems

In the TAP TSI are only prescribed the data
exchange protocols of timetables, tariffs, reservations,
fulfillment, information to passengers in station and
vehicle area, etc. which must be respected by the
European rail sector according to [3] and [4].

different systems and modules that had the intention to
be part of a system with purpose to support the
processes of the RU.
The first development in 1990 was the system for
domestic sales - ASIPT. The system is based on DOS
platform and is still in use as a main ticketing system
all over the country. Its main functionalities are
developed to accommodate the process of issuing
tickets. The main advantages of the system are its
simplicity, low maintenance cost of the software and
the hardware, the copy-proof of the travel documents
as the hardware issues unique travel documents

3. History and current state of Bulgarian CIRSRT
In BDZ a special department is working on the
matters of the IT systems that is providing technical
support and development of new IT solutions for the
enterprise. Since 1990 through the years the personal
of the department had been developing a lot of
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because of its old and not available for the normal user
printers. On the other hand there are several drawbacks
of the system – outdated software and hardware that is
not compliant with the EU regulations, the operating
process of the system which is mostly in offline mode,
the information is stored on separate files which slows
down the processing of the information from the sales,
high price ability of the system to adopt new
algorithms as its software development will take time
and recourses. In conclusion this system has served for
BDZ for many years and it has served well. The
system has capabilities to continue to serve well
enough in order to meet the basic domestic sales but is
unable to meet the requirements of the EU regulations
based on the needs of the passengers.
In 1998 BDZ had started development of CIRSRT
funded by the International Bank for Reconstruction
and Development. The development had been given to
the German company TLC. At some point TLC had
stopped the work on the project. The project aimed at
developing a system that will undertake the main
activities of BDZ. Its components should consist of
domestic sales and reservations module, international
sales and reservations module, on-board sales, on-line
sales and reservations and other modules related to the
operation of the enterprise. The system is not
developed yet. The work partially continued by the
staff of the IT department of BDZ, but there is no clear
view of the future implementation of the already done
work on the system
In 2006, after several years of development of
modules supporting the railway operations of BDZ,
started the exploitation of module “Tariff and issuing
of international RCT2 tickets”. The system has the
ability to issue tickets on-line and off-line, but the
reservations are made only on-line as the information is
based on a servers in the IT department of BDZ. The
systems is developed according with the EPA system
using HERMES for communication internationally.
Through EPA the Bulgarian system was able to sell
international and foreign tickets. Since BDZ has
stopped paying charges for using HERMES it can only
sale tickets for international trains running through
Bulgaria or a departing from Bulgaria. The system is
partially automated as there are still operations that
could be automated but are still done by hand from the
operator. As it uses two different platforms - .NET and
Java it would get a lot of time and resources for this
system to operate according to EU standards.
Also in 2006 had started work on development of
module “Domestic sales and reservations”. It has
assignment for the components but after short period of
time the work on the module is suspended. In 2007 the
work on the module is restored. The piloting system
consists of two computer systems that are used for
educational end testing purposes. In January the work
is suspended again. The parts developed through the

years are likely to be used as it is based on different
platforms.
In 2010 started to operate on-line sales and
reservations system by one of the departments of BDZ
– International passengers’ office “Rila” and shortly
after that it was stopped. The system allowed for the
passengers to buy tickets on-line but the issuing and
receiving of the tickets was either in the offices of the
department or through courier. Thus the system even
allowing on-line reservations and sales was not
efficient in meeting the needs of the passengers.
In 2013 a pilot project had been started for on-line
sales and reservations system. The system allows for
the passengers to buy tickets and use the option
Print@home set by the EU in the framework. The
scope of the system is for 7 trains which are supplied
with devices for checking the issued on-line tickets.
Other options implemented in the system are
reservation of seat and berth, 1st, 2nd and business
class. This pilot project is the first to accommodate
parts of the standards lied in the regulations of EU. It
has the possibility to grow. But one of the issues of this
pilot project is that still does not have clear algorithm
of the reservation. The process is developed in the
framework but the way the places are sold is not
defined based on statistical data or research.
4. Modeling of CIRSRT
As the distance between Bulgaria and the rest of
Europe is becoming closer the Bulgarian railway sector
should make itself opened to the EU. In this sense the
modeled CIRSRT should be compliant with the stated
in chapter 2 of this paper framework. It should be made
in a way to allow easy operation for foreign and
international reservations for the passengers.
For the sake of implementation of the specifications
of TSI TAP subsystems given on Figure 3 in the
process of modeling of CIRSRT, they could be
organized based on three main groups (Figure 3) –
Information services, which is giving the specifications
of how the information concerning the passengers on
their process of travel is supplied to them; Fulfillment
of carriage, which is giving the specifications of how
the process of travel is arranged by the railway
undertakings (RU’s) and Requirement for the
information, which is giving the basic rules with which
the process of transmission of information should be
compliant.
These three groups encapsulate the needed
information for the passengers and their travel. The
information and reservation system is based on the
specifications stated in the groups Information services
and Fulfilment of carriage. The group “Requirements
for the information” consists of the specifications that
describe the Database implementation.
The proposed model is driven by the passengers
and their journey. This main process of reaching from
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point A to point B consists from many other backing
processes and steps and it engages different parties on
the different steps of implementation. On each step of

this process the passengers need to communicate
information with the provider of the rail services
(Figure 4).

Figure 3 Subsystem specifications organized according CIRSRT modeling

is supplying the required information in the station
area, in the vehicles, on its website and mobile
applications.
The final step is “Reaching finale destination”
where the passengers are reaching to the desired
destination. The RU is supplying with information of
the possible ways for travel to the desired destinations,
connections with other modes of transport in the station
are and on its website. The RU should also make
available to the passenger to complain/compliment the
services.
In order for the RU to supply the passengers with
satisfactory journey process through all these steps the
information should be clearly and easily delivered on
each step. For this matter the specifications of TSI TAP
concerning the “Requirements of the information”
should apply for all the other specifications concerning
the “Information services” and “Fulfillment of
carriage”.
4.1. Components of CIRSRT (Figure 5)
- Database – the most important part of the
CIRSRT is the database. It contains all the reference
documents related to the operational processes of the
railway services delivered by the RU, IM/SM or third
parties. The conditions to which the database (Db)
must apply are shown on Figure 4 and the detailed
specifications are given in [3]. The Db of the CIRSRT
is connected with ERA’s databases and registers which
are the centralized storage of the information about the
railway operational processes. Information about the
timetables, tariffs and fares, authorized vehicles is
stored and available for use.
- Information services – this part is built to
supply with information four main modules –

Figure 4 Passenger's journey process

The first step of the journey consists of “Acquiring
of information” related to the travel, conditions of
carriage and means of transport to the desired
destination. In this step the passengers research for the
possibilities of using the services of the RU to the
desired destination and the conditions of carriage. The
RU should supply information to the passengers on its
website, in the station area and by phone.
The second step of the passenger’s journey is the
“Purchase” where the passengers are executing
payment and acquiring tickets and reservations. The
RU is supplying information of the possible ways of
payment and issuing of tickets. The RU should make
available information about the possible ways and
solutions for issuing the tickets and make the payment
on its website and in the station or by other ticket
vendors.
The next step is “Reaching station” where the
passengers are traveling on their way to the starting
station. The RU should supply information of how the
passengers can reach the station and possible
connections with other modes of transport.
The fourth step is “Travel”. The passengers are
implementing the transportation process. During the
travel the RU is supplying with real-time data about the
train running and forecast, service disruptions. The RU

262

“Website”, “Mobile Apps”, “Information desk”,
“Machines”. The passengers have direct access to these
four interfaces.
Website – on the website of the RU there should be
available information concerning the conditions of
carriage, carriage of registered luggage, carriage of cars
and bicycles, carriage and assistance of PRM, contact
details of the RU’s and tariff. Also the possible

methods for acquiring of tickets and payment methods.
For the comfort of the passengers and other users on
the website should be available real-time information
about service disruptions and train running information
as well as standard information about the timetable and
fares. The RU should allow the passengers to easily
connect with the departments to acquire further
information on the service provision.

Figure 5 Model of CIRSRT for Bulgarian railways

Mobile Apps – as additional service the RU should
supply the customers with easy to use mobile
applications that will provide the same information as
the one on the website. Or will transfer the costumers
to the website if it is not available for the mobile
application.
The two modules “Website” and “Mobile Apps”
are directly connected to the Db through internet
connection and thus they rely on constant online
connectivity for the information to be up-to-date. This
requirement is only for the real-time information.
Information desk – in the station area or in the
offices of third parties should be available information
desk where should be provided information to the
customers by personal on spot. In the station area this
department should be in charge of the provision of
information about the real-time information provided
through information tables and screens.
Machines – for the automation of the process of
provision of information to the costumers the RU
should supply the stations, at least the international and
major one with special equipment. This equipment will
be on the disposal of the costumers for their selfservice to acquire information. Depending on the
information provided the machines could require
online connectivity or not.
This information should be available for the

passenger on their disposal to reference when needed.
- Fulfilment of carriage – this part of the
CIRSRT is responsible to deliver to the costumers
travel documents according to their needs of services.
It has two main characteristics – determining of
availability for certain services and delivering of the
products to the costumers. The provision is made by
four modules – “Website”, “Mobile Apps”,
“Cashiers”, “Machines”. The modules are based on the
specification
described
as
“Handling
of
availability/reservation” as this describes the
reservation system.
Website – it represents special interface which
plays the role as communicating system between the
costumer and the Db which is responsible for the
information of availability of services. Through this
interface the costumers are able to acquire information
of available services and are able to purchase needed
documents for the requested services.
Mobile Apps – the RU should supply the costumers
with mobile applications that will provide the same
services as the one that are provided by the website’s
interface.
Cashiers – in the station area and through the
distribution network of third parties there is staff that
will provide the costumers with travel documents. The
interface is specially designed for the purpose of the
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working process. It has all the functionalities that are
given to the customers and it is upgraded with
functionalities that are related to the specifics of the
staff position as internal communication, direct access
to special Db with information about timetables, tariffs
and other reference documents related to the provision
of services.
Machines – this equipment aims to make available
self-service of the costumers. Thus will automate the
process of issuing travel documents. The functionality
is the same as the other three modules only the
interface is specially designed for the used hardware.
For the modules “Cashiers” and “Machines” only
need online connectivity when the costumers are
purchasing reservations for places as there is a need to
communicate with the other stations that also service
the same train.
The products should comply with specially
designed security elements which assure the delivered
products are secured for fraud.

between the RU, universities and business institutions.
Another option is for the RU to fully outsource the
process of development of such system to third party.
For the sake of choosing one of the options further
research should be implemented in order for the
options to be evaluated and compared.
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Резюме:
Със създаването на Европейската железопътна агенция ЕС отвори нова страница в интегрирането на
железниците в направление на оперативната съвместимост на железопътната система. Този доклад описва
европейската рамка свързана с оперативната съвместимост и в детайли техническите спецификации за
оперативна съвместимост отнасящи се до телематични приложения за пътнически услуги. Предложен е модел
на компютърна информационна и резервационна система за железопътен транспорт за сферата на
железопътния транспорт в България.
Ключови думи: ЕЖА,ТСОС ТППУ, резервационна система, ЖПT
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Анотация:
Това проучване представя основните подходи за либерализация на железопътния транспорт в България.
Изследването си поставя за цел да изясни основните подходи за либерализация на железопътния транспорт в
България чрез законодателен преглед, с който да подчертае значението на отварянето на железопътния пазар и
същевременно да представи и анализира водещи методи за количествена оценка на мероприятията по железопътна
либерализация, наложени от самия процес. Едновременното и последователно вземане на решения относно
приложението на модели за железопътни реформи показва как отварянето на пазара минимизира загубите от
непосилния социален товар и въвежда по- конкурентни цени и по-добро и качествено обслужване на ползващите
железопътни услуги. Либерализацията на европейския железопътен транспорт наложи необходимостта от
въвеждането на количествени модели (модели за определяне на равнището на либерализация), които отчитат нивото
на железопътна реформа в отделните страни с цел получаване на база данни за сравнителен анализ на протичащите
либерализационни процеси, за да могат да бъдат управлявани ефективно, ефикасно, прозрачно и отговорно.

Ключови думи: железопътен пътнически и товарен транспорт, либерализация на пазара, интероперабилност,
публичен транспорт, външни транспортни разходи

първо да се направи оценка на цялостната ситуация по отношение на степента, до която тези
пазари са отворени.
Оценката на нивото на либерализация на
железопътния пазар и реформите в сектора са
важен процес, който показва в каква фаза или на
какъв стадий се намират съответните държави и в
частност България. Синхронизацията на нивото на
реформа е изключително важно за държавите в
областта на установяване на стабилен транспортен
пазар.
Проблемите на българската железопътна мрежа
са, че не успя да отговори на очакванията на
потребителите и на изискванията им за качество
свързани с ценообразуването, гъвкавостта на
разписанията и точността на движение. Именно
затова е необходимо предприемането на нови
мерки за насърчаване развитието на ефективна
железопътна система за създаване на привлекателен железопътен пазар, като се отстранят
административните и техническите пречки и се
гарантират равнопоставени условия с другите
видове транспорт.
Единствено чрез прилагане на единна транспортна стратегия може да се насърчи развитието
на железопътния транспорт, като се подчертават

1. Увод
Българската железопътна транспортна система
като част от националната транспортна система,
интегрирана и неделима от Общоевропейската
транспортна мрежа e необходимо да отговаря на
международните изисквания за транспортиране на
пътници и товари. Поради тази причина развитието и модернизацията на железопътния сектор на
страната в съответствие с продиктуваните еврореформи е от важно значение за осигуряването на
подходяща среда за развитие на България и
нейната интеграция в Европейския съюз.
Въведените реформи в железопътния сектор
имат за основополагаща цел отваряне на пазара на
железопътни транспортни услуги и развитие на
конкуренция в сектора за извличане на ползи от
действието на „пазарните сили” и ограничаване на
намесата в областта на железопътния отрасъл. С
оглед на различната степен на конкуренция на
различните пазари и техните сегменти е необходимо да се извърши анализ на тези пазари от
гледна точка на тяхната относителна степен на
отвореност. В същото време ако политиката на
либерализация се изготвя и прилага за различните
железопътни пазари в цяла Европа, е необходимо
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конкурентните му предимства спрямо другите
сухоземни или водни транспортни средства и поспециално по отношение на потреблението на
енергия и въздействието му върху околната среда и
безопасността на движение.

транспортен пазар е показана чрез използването на
т.нар. LIB Index (индекс на либерализация), който
идентифицира водещите страни в процеса,
анализира използването на добри практики и опит
и сравнява резултатите от приложените
мероприятия по изпълнение на железопътните
реформи с основни бенчмаркинг подходи. Той се
определя на базата на два под-индекси. Първият е
LEX Index, с тегло 0.2 (20%), анализира степента,
до която държавния закон позволява достъп до
пазара. Вторият показател е индексът ACCESS, с
тегло 0,8 (80%) показва броят на препятствията
или бариерите пред участниците за навлизане на
пазара, които се очертават на практика и процентът
на достъп до вътрешния пазар (действащ закон).
Специфичен индекс е COM индексът, който
сравнява нивото на конкуренция, но не е включен в
обобщения LIB индекс. Страните са групирани в
три групи (фиг. 1):

2. Оценка на нивото на либерализация на
железопътния транспорт в България
Процесът на либерализация в областта на
железопътния транспорт започна с отварянето на
пазарите за международен превоз на стоки,
"свободен достъп" - за международни оператори и
групи за комбиниран транспорт от 01.01.1993.
Дейността по предоставяне на национални и
международни железопътни транспортни услуги за
превоз на стоки е напълно либерализирана в ЕС от
01.01.2007. Либерализацията на предоставянето на
железопътни транспортни услуги за превоз на
пътници е въведена от 01.01.2010 след приемането
на третия железопътен пакет и бе продължена с
четвъртия железопътен пакет. Това означава, че
всички лицензирани железопътни компании от ЕС,
притежаващи необходимия сертификат за
безопасност
могат
да
кандидатстват
за
инфраструктурен капацитет - по маршрут, по
вътрешно и международно сточно съобщение и
международен железопътен превоз на пътници в
рамките на железопътната мрежа на ЕС. Пазарът
на националните транспортни услуги за
железопътен превоз на пътници все още не е
отворен за трансгранична конкуренция.
Вътрешният железопътен пазар е създаден чрез
постепенно отваряне на националните пазари при
условия, които предоставят на трети страни достъп
до железопътна мрежа на базата на обявени и
недискриминационни
условия
за
достъп.
Комисията предложи да се отвори пазара чрез
регулирана конкуренция, за да се гарантира
прозрачност, качество и участие на обществения
транспорт (услуги от общ икономически интерес,
които отговарят на определени условия, например
честота и точност, задоволителен капацитет,
привилегии за определени групи потребители).
Националната или местната власт организира
обществения транспорт (за да отговарят на
определени изисквания, обезпечаващи критерии за
защитата на здравето и безопасността на
пътниците, за наличност на услугите, равнище на
прозрачност и транспортни разходи и ограничена
продължителност на услуги) под формата на
договори за обществена услуга, сключени чрез
търг за срок от 5 години.
Изследването прилага метода на сравнителен
анализ за оценка на правните и практическите
пречки за достъп до пазара на железопътни услуги.
Степента на отвореност на железопътния пазар и
свързаната с това либерализация на железопътния
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Фиг. 1. Пътнически железопътен транспорт
Rail Liberation Index 2011 (LIB Index)
- Напреднало ниво на либерализация:
Великобритания,
Германия,
Швеция,
Австрия, Дания и Холандия;
- Либерализация в ход или по график Белгия,
Чехия, Португалия, Италия, България,
Словения и др.;
- Забавена либерализация (със закъснение)
или изоставащи: Люксембург, Испания,
Гърция и Ирландия и др.
Както и през 2007 г., така и през 2011 г.
България е поставена във втората група на
страните, изпълняващи процеса на либерализация
по разписание, макар че страната се изкачва от 14
на 11 позиция.
LEX индексът е всъщност критична равносметка на действителната ситуация, която про266

верява уместността на разпоредбите на отделните национални закони, които са предназначени
за постигане на отваряне на пазара. Състои се от
три последователни тематични области, всяка от
които се подразделя на три детерминанти:

ческото равновесие на транспортния пазар,
предоставено по силата на договор за обществена
услуга.
Железопътните превозвачи, опериращи в
рамките на националния железопътен пазар имат
осигурен свободен достъп до пазарните ниши на
товарни и чисто търговски пътнически превози. От
2009 г. са разрешени тръжни процедури за
сключване на договори за предоставяне на
публични транспортни услуги, но не са приложени
и до момента. България отговаря на изискванията
за прозрачност по Регламент 1370/2007. Свободния
достъп до други обслужващи съоръжения се
регламентира от Закона за железопътния
транспорт.

- Организационна структура на титуляра:
- Независим статут на утвърдилите се на
пазара по отношение на държавата;
- Степен на вертикално разделение мрежа / операции;
- Степен на хоризонтално разделение товарен / пътнически транспорт.
- Регулация на достъпа до националния
пазар:
- Режим на достъп до пазара за външни
железопътни предприятия;
- Режим на достъп до пазара за вътрешни
железопътни предприятия;
- Законово контролиран достъп до
оперативните или експлоатационни
съоръжения.

Правомощия на регулаторния орган
Изпълнителна
агенция
Железопътна
администрация е регулаторен орган, съществуващ
от 2007 г. като независима институция,
специализирана
изцяло
за
нуждите
на
железопътния транспорт. Нейната компетенция
включва проучване на националната железопътна
мрежа, процедурите по предоставяне на нейната
инфраструктура и таксуване, както и регулиране на
пазарната конкуренция. За разлика от 2007 г.,
прозрачно описание на задачите и правомощията
на органа е на разположение. Според регулаторния
орган, годишен доклад се очаква да бъде
публикуван на официалния сайт, но не може да
бъде открит въпреки обширното изследване на
IBM. През последните години, регулаторния орган
в България е започнал 26 процедури за
разследване. Общо бяха взети четири решения.
Регулаторният орган е длъжен да започне
разследване в отговор на жалби; може, но не
трябва да се предприемат действия служебно.
Решенията на регулаторния орган са правно
обвързващи; законови действия срещу такива
решения нямат отлагателно действие. Докато
органът не може да разпорежда принудителни
мерки, той може да налага глоби до сума в размер
на 15 000 EUR. Той има право допълнително да
вземе както предварителни, така и последващи
решения. Съдебни процедури за обжалване
отнемат около два месеца.
Индекс ACCESS (Достъп) - Индексът е
насочена към идентифициране на съответните
фактически бариери за достъп. Отчитането на
бариерите за достъп, които са наистина от
значение от гледна точка на един новодошъл
поставя редица методологически въпроси, доколкото това получаване на съпоставими данни за тези
бариери за навлизане на пазара е възможно. Подиндекса за достъп се състои от пет тематични
области, които от своя страна се подразделят на
три или две детерминанти:

- Правомощия на регулаторния орган:
- Общи аспекти на регулаторния орган;
- Приложното поле на регулация;
- Правомощия на регулаторния орган.
Организационни структури на титуляра
Пълното вертикално разделение между
услугите, предоставящи железопътната инфраструктура
и услугите по предоставянето на
железопътен превоз на пътници и товари се
регламентира със Закона за железопътния
транспорт, действащ в Република България от 2002
г. Звената за изпълнение на пътнически и товарни
железопътни транспортни услуги са счетоводно
разделени: титулярът Български държавни
железници обединява дъщерните дружества БДЖТоварни превози ЕООД и БДЖ-Пътнически
превози ЕООД в холдингова структура. Тези
компании отговарят съответно за предоставянето
на товарни и пътнически транспортни услуги на
националния железопътен пазар. Управлението на
железопътната инфраструктура и предоставянето
на достъп до нея се осъществява независимо от
Национална компания Железопътна инфраструктура.
Регулация на достъпа до националния пазар
Външни железопътни оператори на транспортни услуги имат свободен достъп до пазара на
товарни железопътни превози. Свободен достъп до
пазарната ниша на пътническите железопътни
превози също е гарантиран за външни оператори,
въпреки че член 41 от Закона за железопътния
транспорт посочва, че този достъп може да бъде
ограничен, когато това би нарушило икономи267

областта на железопътния товарен транспорт. Не
са налице емпирични стойности в сроковете за
превоз на пътници. Лицензията за експлоатация е
валидна както за железопътен товарен, така и за
пътнически транспорт. Тя са валидни за цялата
железопътна мрежа в страната; при поискване,
може да бъде издадени само за част от
железопътната мрежа. Лицензиите са валидни за
неопределен период от време и трябва да бъдат
преразглеждани на всеки пет години. Таксата за
издаване на лицензия за цялата мрежа в товарния
железопътен транспорт е еквивалентен на 15 000
EUR и 6250 EUR за част от железопътната мрежа.
В пътническия транспорт, таксата за издаване на
лиценз за цялата мрежа е еквивалентен на 12 500
EUR и 5000 EUR за част от железопътната мрежа.
Лицензите, издадени в други страни от ЕС, се
признават в България и се проверяват в рамките на
три месеца. Член 42 от Закона за железопътния
транспорт
стандартизира
изискванията
за
прозрачност в процеса на лицензиране.
Сертификати за безопасност са валидни за срок
от пет години. Правният срок за разглеждане на
заявленията е четири месеца, което е изпълнено в
съответствие с разпоредбите на регулаторния
орган. Степента на детайлност по отношение на
изискванията е висока. Сертификатите за безопасност са валидни за цялата инфраструктурна мрежа,
както за превоз на товари, така и на пътници.
Аспектите на безопасността, произтичащи от
общата част „А“ се разглеждат отново в България,
ако удостоверението е издадено в друга държавачленка на ЕС. Таксата за издаване е еквивалентът
на 3270 EUR. Всички участници определят
процеса за издаване на сертификати за безопасност
като прозрачен.
Правният срок за разглеждане на заявленията за
сертифициране на подвижния състав в България е
60 дни, който е потвърден от железопътните
предприятия. Що се отнася до издаването на
сертификати за безопасност, тук отново степента
на детайлност по отношение на изискванията за
сертифициране на подвижния състав е много
високо. Максималната такса за издаване на
сертификация е в размер на левовата равностойност на 768 EUR. Сертификация на подвижен
състав, издадена в други европейски страни се
признава в България. Като част от сертифицирането на подвижния състав, железопътното
предприятие трябва да изготви декларация за
предвижданата употреба на състава по железопътната мрежа.
Бариери при осъществяване на операнивна
дейност
Споразумения между железопътен оператор и
операторът
на
инфраструктурата
НКЖИ
обикновено се сключват под формата на

- Информационни бариери
- Продължителност на процеса за
получаване на информация;
- Качество на предоставената
неперсонална информация;
- Качество на предоставената персонална
информация.
- Административни бариери:
- Лицензия;
- Сертификат за безопасност;
- Сертификация на железопътния състав.
- Оперативни бариери:
- Условия за достъп до линиите;
- Система за таксуване на
инфраструктурата;
- Други обслужващи съоръжения и
предоставяни услуги.
- Дял на достъпен вътрешен пазар:
- Метод на възлагане на договори за
превоз;
- Спазване на разпоредбите за
прозрачност в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1370/2007;
- Процент на достъпен пазар за
железопътни предприятия.
- Услуги по продажбите в пътническия
транспорт:
- Отдаване под наем на място за
продажба на билети;
- Достъп до услуги по продажба.
Информационни бариери
Според железопътните превозвачи е трудно да
се получи информация за достъпа до пазара и
издаването на лицензи за експлоатация в България.
Събирането и получаването на необходимата
информация за навлизане на железопътния пазар в
страната може да отнеме няколко месеца. Основната информация и документи за осигуряването на
достъп до инфраструктурата се публикуват на
интернет страниците на съответните институции
на български и на английски език. Бюлетинът за
условията по предоставянето на услуги по
железопътната мрежа в страната е публикуван на
интернет страницата на управителя на инфраструктурата (НКЖИ) на български и на английски
език.
Административни пречки
Изпълнителна агенция Железопътна администрация, която изпълнява функциите на регулаторния орган е отговорна за издаването както на
оперативни лицензии и сертификати за безопасност, така и за сертифицирането на подвижния
състав.
Съгласно законовите разпоредби, заявления за
лицензии за експлоатация трябва да бъдат
издавани в рамките на три месеца. Железопътните
превозвачи посочват, че този срок е спазен в
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стандартен договор. Рамкови споразумения също
могат да бъдат сключвани. Процесът на
разпределяне на влакови маршрути и механизмите
за разрешаване на конфликти са публикувани в
прозрачна форма в референтния документ на
мрежата
на
инфраструктурния
управител.
Стандартния срок за подаване на молби за редовен
влаков маршрут е осем месеца. Заявленията за
специални влакови маршрути могат да бъдат
представени по всяко време. Информация за
специфичен маршрут, която е от значение при
подаването на заявление се предоставя изцяло при
поискване.
Система за таксуване на инфраструктурата се
представя в референтния документ за мрежата от
управителя на ифраструктурата. Тя е с
праволинейна структура, но включва разпоредби за
отстъпки при заявка на по-големи обеми. От друга
страна, тя не предоставя отстъпки за ранни
записвания. Такси за резервация също са наложени
във връзка с разпределението на влакови
маршрути.
Такси за отмяна на влакови маршрути не се
събират преди заминаването. Таксите за редовни и
ад-хок влакови маршрути са едни и същи. Към
настоящия момент не е възможна корекция в
заложените инфраструктурните такси в случай на
лошо обслужване от страна на управителя на
инфраструктурата, нито пък е налице режим за
изпълнение, насочен към подобряване на
качеството на предоставяните услуги.
Недискриминационен
достъп
до
предоставянето на услуги до всички останали
съоръжения и други услуги е само частично
осигурен в България от управителя на
инфраструктурата или други доставчици на услуги.
Един от интервюираните железопътни превозвачи
се оплаква от затруднения по отношение на
достъпа до второстепенните коловози и образуване
на композициите. Достъпът до съоръженията за
техническо обслужване се предлага от различни
доставчици на пазара.
Настоящата тягова система в България има
линейна структура. Не съществуват разпоредби за
компенсация за възстановена енергия. Нито пренос
на електроенергия е възможен. Използван
подвижен състав може да бъдат както закупени,
така и взети на лизинг и наети.
Набирането и обучението в България се оценява
като лесно възможно.
Според
регулаторния
орган,
външни
железопътни превозвачи имат право да наемат
подходящи места в пътническите гари, за да
създадат свои собствени търговски обекти за
продажба на билети и да използват съоръженията
за продажби на БДЖ. Въпреки това, този аспект е
чисто теоретичен, тъй като нито един външен

железопътен превозвач на пазара на пътнически
превози не е активен до момента на българската
инфраструктура.
Достъп до пазара
Външни железопътни превозвачи имат
свободен достъп до пазара в България, както в
товарния железопътен сегмент, така и в чисто
търговския превоз на пътници. През 2009 г. се
проведе тръжна процедура за избор на национален
железопътен превозвач на пътници по договор за
обществена услуга, за която само историческия
превозвач БДЖ е получил покана. Сключено е
споразумение за извършване на транспортни
услуги със срок на изпълнение 15 години с
историческия оператор през 2010 г. Тъй като няма
да има допълнителни оферти в този пазарен
сегмент в близко бъдеще, то не представлява
подходяща област за дейност на външни
железопътни
оператори.
Разпоредбите
за
прозрачност в съответствие с член 7 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007 не са изпълнени до настоящия
момент.
COM Индекс е предназначен да отрази някои от
ефектите на продължаващия процес на
либерализация. Следните три тематични области и
определящи фактори се съдържат в индекса на
COM:
- Промени в модалното разпределение:
- Промяна в модалното разпределение на
железопътния товарен транспорт;
- Промяна в модалното разпределение на
железопътния пътнически транспорт;
- Дял на модалното разпределение за
железопътния товарен транспорт;
- Дял на модалното разпределение за
железопътния пътнически транспорт.
- Брой на железопътните предприятия:
- Сертифицирани железопътни
предприятия (с изкл. на утвърдилите
се) по отношение на дължината на
мрежата;
- Съотношение между активните
железопътни предприятия спрямо
сертифицираните железопътни
предприятия;
- Брой на активните железопътни
предприятия, предоставящи
железопътни пътнически услуги на
регулярна основа.
- Пазарен дял на външните железопътни
предприятия:
- Пазарен дял на външните железопътни
предприятия по отношение на
извършена транспортна работа в
проценти;
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- Увеличаване на пазарния дял на
външните железопътни предприятия
между 2009 г. и 2014 г. в проценти.
Делът на железопътния транспорт в
разпределението на видовете транспорт е намалял
драстично през последните години, както в
товарния, така и в пътническия сегмент. В
железопътния товарен транспорт, делът е намалял
от 36,7 на сто до само 20.5 на сто между 2001 г. и
2012 г. В пътническия транспорт, делът е намалял
през същия период от 6.5 на сто до 4.1 на сто.
Следните външни железопътни предприятия са
активни в областта на железопътния товарен
транспорт:
- Българска железопътна компания (BRC)
- Булмаркет
- Газтрейд
- Unitranskom
- DB Schenker Rail България
- Експрес Сервиз ООД
Независимо от свободния пазар, в сегмента
на пътническия транспорт все още не съществува външен железопътен превозвач активен на
българската инфраструктура в допълнение към
традиционния оператор. В товарния железопътен транспорт, пазарният дял на външните
железопътни превозвачи по отношение на
изпълнението на трафика в тонкилометри се
увеличава драстично в периода между 2006 г. и
2009 г. но след това следва намаление за
периода 2009 – 2012 г.

пътни превозвачи се установяват през последните
години, въпреки свиването на железопътния дял в
пазара на товарните превози. Ситуацията е
различна по отношение на превоза на пътници,
където титуляра и исторически превозвач БДЖ е
единствен и все още има монопол. Това не е
вероятно да се промени в средносрочен план с
оглед на наскоро сключения договор за обществена услуга за железопътен превоз на пътници.
Повишаването на ефективността на железопътната система, и по-специално на обществените
поръчки за услуги, ще бъде от полза за местните и
регионалните власти в контекста на сериозните
бюджетни и финансови ограничения, които са им
наложени.
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3. Заключение
Повечето правни условия за отваряне на пазара
са създадени в България. Успехът е значителен,
особено в областта на железопътния товарен
транспорт, където многобройни външни железо-

ASSESS OF THE LEVEL OF RAILWAY LIBERALIZATION IN BULGARIA
BORISLAV ARNAUDOV
University of national and world economy, Faculty: Economics of Infrastructure, Department: Economics of Transport
barnaudov@abv.bg

Summary
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Анотация:
Либерализацията на европейския железопътен транспорт наложи необходимостта от въвеждането на количествени
модели (модели за определяне на равнището на либерализация), които отчитат нивото на железопътната реформа в
отделните страни. Целта е получаване на база данни за сравнителен анализ на протичащите либерализационни
процеси, за да могат да бъдат управлявани ефективно, ефикасно, прозрачно и отговорно. Оценките се дават въз
основа на опита, интуицията и субективните оценки на представители на институции и експерти. Затова е
необходимо първо да се направи оценка на цялостната ситуация по отношение на степента, до която тези пазари са
отворени. Статията не претендира за изчерпателно изследване на проблема с либерализацията, но чрез внимателно
проучване на пазарните нужди на железопътния отрасъл са представени набор от критерии за оценка на степента на
либерализация в ЕС. Изследването прилага метода на сравнителен анализ за оценка на правните и практическите
пречки за достъп до пазара на железопътни услуги. Представен е списък на страните под формата на класация по
отношение на либерализацията на железопътния транспортен пазар чрез използване на LIB Index (индекс на
либерализация), който идентифицира водещите страни в процеса, анализира използването на добри практики и опит
и сравнява резултатите от приложените мероприятия по изпълнение на железопътните реформи с основни
бенчмаркинг подходи.

Ключови думи: железопътен пътнически и товарен транспорт, либерализация на пазара,
интероперабилност, публичен транспорт, външни транспортни разходи

железопътни пазари в цяла Европа, е необходимо
първо да се направи оценка на цялостната ситуация по отношение на степента, до която тези
пазари са отворени.
Оценката на нивото на либерализация на
железопътния пазар и реформите в сектора са
важен процес, който показва в каква фаза или на
какъв стадий се намират съответните държави и в
частност България. Синхронизацията на нивото на
реформа е изключително важно за държавите в
областта на установяване на стабилен транспортен
пазар.

1. Увод
Определянето на нивото на реформа в сектора
на железопътния транспорт често се съпровожда с
неясни и противоречиви мнения.Оценката на
нивото на либерализация на железопътния пазар и
реформите в сектора са важен процес, който
показва в каква фаза или на какъв стадий се
намират съответните държави. Синхронизацията
на нивото на реформа е изключително важно за
държавите в областта на установяване на стабилен
транспортен пазар.
Въведените реформи в железопътния сектор
имат за основополагаща цел отваряне на пазара на
железопътни транспортни услуги и развитие на
конкуренция в сектора за извличане на ползи от
действието на „пазарните сили” и ограничаване на
намесата в областта на железопътния отрасъл. С
оглед на различната степен на конкуренция на
различните пазари и техните сегменти е необходимо да се извърши анализ на тези пазари от
гледна точка на тяхната относителна степен на
отвореност. В същото време ако политиката на
либерализация се изготвя и прилага за различните

2. Европейска политика и законодателна рамка
на либерализацията
За да бъдат реализирани единните правила за
функциониране на железопътните транспортни
системи в Европейския съюз са разработени и
реализирани над 60 броя директиви, регламенти и
решения. Основните от тях са:
- Директива 2007/58 / ЕО на Съвета от
23.10.2007 г. за изменение на Директива
91/440 / ЕИО и Директива 2001/14 / ЕО
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(Първи железопътен пакет): целта е понататъшно отваряне на пазара на железопътни услуги (разширяване обхвата на
правата за достъп), без да навлиза в задължението за предоставяне на обществена
услуга и областта на приложение на международния пътнически трафик в рамките на
ЕС (транзита в Съюза е изключен);
- Регламент (ЕО) 1371/2007 относно правата и
задълженията на пътниците за заменяне на
отменения Регламент 1191/69 и 1107/70;
- Директива 2007/59 / ЕО на Съвета относно
сертифицирането на машинисти в рамките
на железопътната система на Общността,
определяне на условията и редът за сертифициране на машинисти;
- Регламент (ЕО) 1370/2007, от 23.10.2007 г.
относно услугите за обществен превоз на
пътници по железопътни линии и пътища, с
цел определяне на кодекс на практика от
страна на компетентния орган в областта на
обществения транспорт, за да се гарантира
доставката на услуги от общ интерес.
Тези правила е необходимо да се прилагат
синхронизирано и поетапно във всички страничленки на Европейския съюз като националното
им законодателство се хармонизира с тях. По този
начин се постига ефективно управление на
реформата в железопътния сектор на Европейския
съюз.
Създадените европейски структури за реализиране на реформата в железопътния сектор предлагат модел за преструктуриране и интегриране с
единни правила и стандарти. Целите, които си
поставят тези европейски структури за реформа в
железопътния сектор могат да бъдат приоритизирани в следните пет направления:
- Развитие на железопътния транспорт в
съответствие със стандартите на Европейския съюз;
- Оперативно взаимодействие на железопътните транспортни системи с единни
технически и технологически критерии в
Европейския съюз;
- Либерализация на европейския железопътен
транспортен пазар;
- Преимуществено комплексно развитие на
паневропейските коридори;
- Осигуряване качество на потребителите на
железопътни транспортни услуги.
Съвета на ЕС по транспорт е определил
своята стратегия, която се основава на балансирано развитие на различни форми на транспорт.
За постигането на целта за създаване на устойчиви транспортни системи, някои от предложените мерки, които трябва да бъдат предприети, са:

- Създаване на система за събиране на такси
за външни разходи и разходи за инфраструктура за всички видове транспорт;
- Промяна в разпределението на видовете
транспорт: преминаване от автомобилен към
железопътен транспорт;
- Изграждане на Транс-европейската транспортна мрежа, с приоритет за премахване на
участъците с недостатъчен капацитет или
тесните места в железопътната мрежа
(рехабилитация на железниците като основен приоритет в общата транспортна политика).
3. Модели за определяне на равнището на
либерализация на жп транспорт.
През 2007 година е проведено проучване за
оценка на степента на либерализация в ЕС-27
(IBM, 2007 г.). В това проучване са изведени и
различните модели за оценка на равнището на
либерализация в различните страни членки на ЕС,
като са добавени Швейцария и Норвегия. Страните
са представени под формата на класация по
отношение на либерализацията на железопътния
транспортен пазар чрез използване на LIB Index
(индекс на либерализация), получен въз основа на
съществуването на външни оператори (външни
железопътни предприятия - RU). Той се определя
на базата на два под-индекси в пет нива. Първо
LEX Index, тегло 0,2 (20 %), анализира степента, до
която държавния закон позволява достъп до
пазара. Вторият показател - индекс ACCESS, с
тегло 0,8, е броят на препятствията или бариерите
пред участниците за навлизане на пазара, които се
очертават на практика и процентът на достъп до
вътрешния пазар (действащ закон). Специфичен
индекс, индексът COM, сравнява нивото на
конкуренция. Страните са групирани в три групи
(фиг. 1):
- Напреднало ниво на либерализация:
Великобритания, Германия, Швеция и
Холандия;
- Либерализация в ход или по график:
Австрия, Дания, Швейцария, Испания,
Белгия, Чехия, Португалия, Италия,
България, Словения;
- Забавена либерализация (със закъснение)
или изоставащи: Люксембург, Франция,
Гърция и Ирландия.
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LEX индекс 2011

718

Финландия

ЛюксембургRail

данни за тези бариери за навлизане на пазара е
възможно.

872

587

liberasation 585
index
Фиг. 1.

583

467

LEX индекс0 или Индексът
за1000
железопътна
500
либерализация
LEX индексът (фиг. 2) е всъщност критична
равносметка на действителната ситуация, която
проверява уместността на разпоредбите на отделните национални закони, които са предназначени
за постигане на отваряне на пазара. Тъй като разпоредбите на железопътните пакети от Европейския съюз до голяма степен са транспонирани в
националното законодателство на държавитечленки, на относителното значение на този подиндекс е постепенно е намалял при версиите,
публикувани през годините 2002, 2004 и 2007 г.
Що се отнася до Швейцария, това е въпрос на
степента, до която едностранни правни изменения
са създали правно положение, което е сравнимо
със ситуацията, създадена от транспониране на
железопътни пакети в националното законодателство на държавите-членки.
ACCESS индекс (индекс за достъп)
Индексът (фиг. 3) е насочена към идентифициране на съответните фактически бариери за
достъп. Отчитането на бариерите за достъп, които
са наистина от значение от гледна точка на един
новодошъл поставя редица методологически въпроси, доколкото това получаване на съпоставими

Великобритания

980

Швеция
Германия

960
935

Дания

926

Австрия

895
887

Холандия
Португалия

884

Гърция

859

Словакия
Естония

857
840
България
839
Унгария
822
Белгия
820
Полша
803
LEX индекс
Италия
795
Чехия
786
Румъния
783
Литва
780
Норвегия
769
Латвия
730
Финландия
729
Испания
701
Швейцария
678
Люксенбург
669
Словения фиг. 2. 655
Франция
650
Мрежовите индустрии - като железопътния
Ирландия
414

сектор - се характеризират със специфични
пазарни сили. Пазарната
сила 1000
не е просто
0
500
1500 резултат
от пазарни дялове или достъп до висококачествени
технологии, ползите от вертикалната интеграция
на дружество или икономии от мащаба. В
мрежовите индустрии, пазарната сила на пазарите
надолу по веригата - в този случай, на пазара на
железопътни транспортни услугии - рефлектира
главно върху факта, че съществуват монополни
затруднения на високо ниво в мрежата и достъпа
до пазарите надолу по веригата може да бъде
проправен чрез контролиране на тези тесните
места. Ето защо регламент, който насърчава
отварянето на пазара трябва да се справи най-вече
подобни затруднения.
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ACCESS индекс 2011
товарен и пътнически
железопътен транспорт
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фиг. 3.

Латвия

COM индекс
COM Индексът (фиг. 4) е предназначен да
отрази някои от ефектите на продължаващия
процес на либерализация.
За да се избегне объркване на причините и
последиците от либерализацията, този под-индекс
не е включен в Индекса за Либерализация. COM
индексът е ограничено до тези ефекти от либерализацията на които могат да бъдат отразени и
количествено оценени на приложима основа. От
една страна, това се отнася до пазарните структури,
т.е. броя и пазарните дялове на конкурентните
компании. Непосредствено очевидно е, че тези
цифри отразяват степента на конкуренция до
известна степен. Други ефекти на конкуренцията,
обаче, като качеството на предлаганите продукти,
относителните цени, или нивото на иновациите, са
много по-трудно сравними. Съответно, Индексът
COM отразява нивото и промянана в размера на
пазарния дял на всички железопътни предприятия
на транспортния пазар, като еталон за атрактивността на железопътния транспорт в резултат от
горните фактори.
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Налице са, разбира се, и други фактори, които
оказват влияние върху привлекателността на
железопътния транспорт, като например колебанието на цените на пазара на горива или
данъчните привилегии за други видове
транспорт. Въпреки това, не може да се отрече,
че отварянето на пазара - приемайки, че всички
други условия са равни - също има ефект върху
атрактивността на железопътния транспорт. И
това, разбира се, е целта на отварянето на пазара.
Структурата на пазара е включена в Индекса
COM от една страна под формата на броя на
активните външни железопътни предприятия,
конкуриращи се срещу утвърдилите се на пазара
титуляри или т.нар. исторически предприятия, а
от друга страна в пазарните дялове на тези
конкуренти и в скоростта на промяна на тези
пазарни дялове. Това води до следните проблеми: в някои страни, като Великобритания, там
е или вече не е титуляр, или на традиционния
оператор се е оттеглил от цели сегменти на
пазара.

техническите
аспекти
на
оперативната
съвместимост. Необходимо е да бъде възприет
цялостен подход, съчетаващ пропорционалност,
субсидиарност и контрол на пазара от страна на
силен регулатор. Повишаването на ефективността на железопътната система, и по-специално на
обществените поръчки за услуги, ще бъде от
полза за местните и регионалните власти в
контекста на сериозните бюджетни и финансови
ограничения, които са им наложени.
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Заключение
Либерализацията не е самоцел, а целта трябва
да бъде да се подобри предлагането и качеството
на услугите. Отварянето на сектора за конкуренцията няма да може да се оцени, ако не се
инвестира в инфраструктурите, не се създадат
ефективни условия за функционирането на
пазара или не се вземат под внимание

QUANTITATIVE MODEL FOR DETERMINING THE LEVEL OF RAILWAY
LIBERALIZATION
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Summary
The liberalization of the European rail transport has required the introduction of quantitative models (models for determining
the level of liberalization) that recognize the level of railway reform in individual countries. The aim of this is to obtain a
database for comparative analysis of the ongoing liberalization processes can be managed effectively, efficiently, transparently
and responsibly. Estimates are given based on experience, intuition and subjective assessments of representatives of
institutions and experts. Therefore, it is first necessary to assess the overall situation in terms of the extent to which these
markets are open. The article does not claim to comprehensively study the issue of liberalization, but by careful study of the
market needs of the rail industry presents a set of criteria for assessing the degree of liberalization in the EU. Study the method
of comparative analysis to assess the legal and practical barriers to the rail market. A list of countries in the form of ranking as
regards the liberalization of the rail transport market by using the LIB Index (index of liberalization) that identifies the leading
countries in the process, analyze the use of best practices and experience, and compares the results of the applied actions
fulfilling railway reforms basic benchmarking approaches.

Keywords: railway passenger and freight transport market liberalization, Interoperability, public transport,
external costs of transport.
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