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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE ON THE SELECTION AND
INSTALLING OF LPG SYSTEM ELEMENTS
Milan Milovanović, Angel Dimitrov
Abstract: The selection of the system for gas is often conditioned by the offer of systems at the
market, especially when it comes to systems installed by smaller car-servicing workshops. Composing of
systems out of components available at the market creates even greater problems. System installing should
also be adjusted to the recommendations of gas systems producers. The paper presents the results of
investigating the influence of the position of the reducer/evaporator on the gas temperature, which results in
the vehicle performance.
Key words: LPG, reducer, influence.

SYSTEM OPERATION
The gas injection system control is an electronic control device which is designed to
control the fuel-air mixture ratio in a car spark ignition engine provided with one or two
lambda sensors. Propane-butane gas is its fuel. The device works in parallel with the
petrol controller of the engine and is responsible for controlling the composition of injected
fuel-air mixture.
Based on the input signals of (Fig. 1):
● opening time of petrol injectors,
● rotational speed of engine n,
● throttle opening angle ap,
● output voltage of the oxygen sensor (or sensors),
● gas temperature,
● gas temperature in the reducer,
● gas pressure,
● the status of the gas/petrol switch of the central unit, the controller controls: the
opening time of injection array’s electrovalves,
● closing /opening of the gas electrovalve (fuel pump),
● switching on /switching off petrol injection emulators,
● visualization of the controller’s work status in the central unit.
The most important controlling quantities are the opening times of electrically controlled
valves which are placed in the gas injectors 10 (Fig. 1). The amount of gas flowing into
each of the engine’s cylinders is controlled by a group of two coupled electrovalves. The
gas injectors are connected with supply manifold of the engine by means of rubber
pressure conduits 12. After the valve’s opening, the gas flows to the manifold via a rubber
conduit where it is sucked into the combustion chamber by the engine. The gas controller
sets the valve’s opening time in the gas injectors on the basis of the opening times of
petrol injectors and correction quantities. Its aim is to maintain the composition of the burnt
mixture in accordance with the one of the petrol controller. The overpressure adjustment of
gas which feeds the engine takes place in the reducer/evaporator 5, whilst injected stream
gas control takes place thanks to the valves placed in the gas injectors.
The controller is equipped with an injection emulator. During the engine supply with
propane-butane, it is necessary to switch off petrol injectors so that they do not inject
petrol. During the engine’s petrol operation, electric impulses of the injection generated by
the petrol controller should reach the injectors without any obstacles. The operation of the
injection emulator does not only consist in electric disconnection of injectors. Diagnostic
procedures saved in the petrol controller are capable of detecting the lack of injectors’
resistance. In order to prevent it, a substitute circuit is formed.

5
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The change of fuel type from petrol to propane-butane gas takes place upon the driver’s
request, after pressing the button in the central unit 7. After reaching the assumed working
conditions (expressed mainly by the rotational speed and thermal state of the gas system)
by the engine, the gas controller switches off the petrol supply, gas electrovalves EG1 and
EG2 are opened and electrovalves situated in the gas injectors 10 begin to be controlled.
Limiting conditions of the engine’s operation required to change the fuel type are set
during the procedure of system control calibration. The computer program is used for this
purpose.

Fig. 1 Block diagram of the connections of gas flow controller
1. engine, 2. oxygen sensor in exhaust gas (lambda probe), 4. throttle, 5. gas
reducer/evaporator,6. pressure sensor, 7. central unit, 8. gas level sensor, 9. gas filter of
gaseous phase with a distributor, 10. gas injectors, 11. catalyst, 12. gas injection conduits,
13. petrol injectors, EG1 and EG2 – gas electrovalves, P – petrol pump.
……………………………………………………………………………………………..……….…
InTech injectors
InTech injectors are designed to install sequential gas injectors in automotive
vehicles. This equipment makes provision for the evaporated gas feed into the engine.
After going through the filter with a distributor, gas supplies particular injectors and is
suitably batched to reach the engine supply system. The gas injectors are electromechanic
batching devices equipped with electrically controlled valves. Each valve is opened and
closed via an electromagnetic coil. An impulse sent from the control unit triggers
appropriate coils with a valve system, which causes the opening of the socket and gas
injection into the conduits connecting the injector with a supply system. The amount of
flowing gas is altered through the change of a valve’s opening time, which causes the
change of the burnt fuel-air mixture composition.
The most important advantages of InTech injectors manufactured by D.T. Gas System
include/1/:
●·Linear characteristics approximating the characteristics of petrol injectors (see Fig. 2).
●·Opening time lag of the valves is below 1.5 ms which meets the requirements of Euro
IV norms.
●·Their parameters have values approximating the best Japanese injectors.

6
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The most important competitive features of InTech injectors :
●·They are dismountable which allows for periodical cleaning.
●·They are resistant to damage as the coil is not in contact with gas and gas flow
through the injector is optimized.
●·The innovative design of the injector is protected by a patent.
●·The injector’s design is not complicated which guarantees durability and operational
reliability.

Fig. 2 Characteristics of InTech injectors
……………………………………………………………………………………………..……….…
DISTRIBUTION OF AGGREGATES
The systems were installed on vehicle Florida In 1.6L Zastava, with engine for petrol
injection, according to Euro III. The selected sequential systems for LPG represent the
new generation of systems. The principle used by ECU for gas is the calculation of time of
injection applied on gas injectors. Control of engine running is mainly performed by petrol
ECU, while ECU for gas converts it into a suitable control form for gas. New gas systems
can use various types of injectors in dependence on application conditions. ECU for gas
calculates the time of gas injection using specific information, such as pressure in
injectors, gas temperature, cooling liquid temperature, revolutions per minute and input
data of petrol ECU.

Fig. 3 Sequent 24 BRC

7
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Fig.3 shows the installing of the system for gas injection Sequent 24 BRC. The installing of
the system was adjusted to the strengthening of car body in the engine compartment. For
this system, there are no limitations regarding installing of ECU for gas, which is located
on right inner mudguard. The injectors are installed on the upper side which makes them
easily accessible if needed. Vaporizer is connected to the car battery support.
Fig.4 shows the installing of device OMEGAS Landi Renzo. This vehicle did not undergo
the strengthening of car body in engine compartment. System configuration is similar to
the previous solution. ECU for gas is installed next to the petrol one. The injectors are
installed on the upper side. Vaporizer is connected to the car battery support. The final aim
is standardization of the linking point of gas system elements, within limits of the observed
vehicle model.

Fig.4 OMEGAS Landi Renzo
……………………………………………………………………………………………..……….…
INFLUENCE POSITION OF PRESSURE REDUCER
In most sequential systems, one of the parameters which can be monitored is gas
temperature, see Fig. 5. Gas temperature is highly influenced by the position of pressure
reducer, in relation to both other elements of the system for gas and the drive unit in
engine compartment. In the designing process, the rules for installing the pressure reducer
must be obeyed (regarding height, width ...). The position of one pressure reducer is
shown in Fig. 6.

Fig.5 Monitored gas temperatuer

8
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Fig.6 Position of pressure reducer in engine compartment

Fig.7 The measuring

Fig.8 Heated vehicle
The results of analysis present the thermal behaviour of pressure reducer, i.e. particularly
thermal behaviour of cooling liquid in pressure reducer, and, more importantly, thermal
behaviour of gas as drive fuel. In Fig. 7, the zone of pressure reducer heating can already
be observed. Gas temperature is still low. The subsequent measuring shows uniform
heating of pressure reducer[6]. Only when the desired necessary gas temperature is

9
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achieved does the electro-valve emit the gas into the system, see Fig.8. In addition to
pressure reducer heating, we can monitor the heating of other elements in the
surroundings, simultaneously. After completion of this measuring, we can check the heat
load of all other vehicle elements.

Fig.9 Cold start

Fig.10 Hill ride

Fig.11 Measuring points on gas reducer for LPG
TTNG-temperature LPG, tmp- temperature engine compartment, trt- temperature cooling liquid

10
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Fig.9 show the cold start for LPG. The change of gas temperature was insignificant. Fig.10
presents the results of measuring in the conditions of hill driving where a small change of
gas temperature was obtained. In all cases, the change of gas temperature was small and
very inert.
Recommendations of gas systems producers and the importance of the arrangement of
aggregates which can influence engine functioning give certain limitations regarding
installing of the gas system elements. This especially applies to installing of:
• Evaporator/pressure reducer. The evaporator should be installed under the highest
cooling liquid point, as close to the engine as possible, with the shortest possible
pipes for connection with other system components.
• Certain pipes which should be as short as possible.
• Nozzles, i.e. their position and direction etc.

Fig.12 Temperature measuring
With the aim of determining the influence of the position of the gas system elements on the
engine operating, i.e. gas system, the investigations were performed where the following
parameters were measured: temperature of gas exiting the evaporator, temperature of
water exiting the evaporator, ambience temperature and engine compartment
temperature. Fig. 12 shows the results of measuring in the case of application of LPG as
fuel.
……………………………………………………………………………………………..……….…
CONCLUSION
The paper presents the results of investigating the effects of programming in
sequential systems for gas injection. Additional adjustments of the system require a lot of
time and coordination with the petrol computer functioning. Thereat, attention must be paid
to the speed of adaptation of electronic control units for running on petrol and gas. Thermo
camera can be applied in rapid analyses of thermal behaviour of system elements. Data
obtained in such a way are useful and specific. Results related to gas temperature should
be taken with caution, bearing in mind the results of realised investigations The results
concerning gas temperature obtained from the system should be regarded with some
reservation bearing in mind the results of realized investigations.
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Аналитично изследване износването на пневматичните гуми
на колесните машини
Красимир Георгиев, Иван Евтимов, Росен Иванов
Analytical study of the vehicle tire wear. In this paper is presented an opportunity for an analytical
study of the wear of tires. The developed model is appropriate for compare investigations of different tire
types or one tire in different running conditions. The model needs some data experimentally obtained.
Key words: tire wear, vehicle tire

ВЪВЕДЕНИЕ
Съществен момент при проектиране на автомобили е необходимостта от
отчитане влиянието на различните режими на движение при определени свойства
на пневматичните гуми за осигуряване на тяхното минимално износване.
Съгласно теорията на триене се различават три съставки на износването на
гумите;
- износване въз основа на стареене на гумата;
- износване при търкаляне.
- абразивно износване;
Всяко от тези износвания предизвиква определено разрушаване на
повърхностния слой. И всяко от тези условия може да се реализира от режимите на
движение на автомобила, които определят условията на търкаляне на
пневматичната гума [1, 2, 4, 6, 7, 8 ]. Наличието на търкаляне на пневматичната гума
с напречно увличане над определени стойности предизвиква интензивно износване
на протектора на гумата. Затова се смята, че това износване преобладава над
другите видове износвания.
Ето защо условията на търкаляне на пневматичната гума в същност
определят нейния експлоатационен срок и оказват съществено влияние върху
безопасността на движение.
Целта на работата е да се предложи модел за аналитично сравнително
изследване на износването на пневматични гуми.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Интензивността на износването на протектора на гумата в най-общ случай
може да се изрази с известната зависимост [ 3, 4, 5, 8 ]
t

3C
Ia = 1
C2 E
където:

1− β

σ E t S
µ
C
  σ
 2
σ
o σ 

 l

(1)

σ

е номиналното специфично налягане върху повърхността на
триене;
- преплъзване в зоната на контакта;
S
C1 , C2 , βt - константи зависещи от грапавостта на опорната повърхност;
- параметри на кривата на умора;
t , σo
- дължина на контакта;
l
- модули на еластичност;
E
- коефициент на триене.
µ
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Като се доразвие тази зависимост може да се получи подходяща за
сравнително изследване износването на различни гуми или на една гума в различни
условия на движение.
Изразът в скобите основно зависи от свойствата на пневматичната гума.
Неговото изменение не се отразява съществено върху износването на протектора и
може да се представи с коефициента k M .
Поради същественото влияние на абразивното износване и в известна степен
от стареене на гумата, при неизменни нейни физико-механични свойства
интензивността на износването се явява линейна функция на нормалното
натоварване и преплъзването в зоната на контакта [5]
3C1 S
σ kM .
C2 E L

Ia =

(2)

Ако коефициентите в израза (2) изразим с общ коефициент
Aa =

3C1
kM ,
C2 E

то изразът (2) в диференциална форма добива вида
I a = Aa σ

dS
,
dl

(3)

dS
е елементарното преплъзване по дължината на контакта.
dl
Формула (3) показва, че при неизменни физико-механични свойства на гумата,
интензивността на износването на гумата зависи от нормалното напрежение и
работата на триене в даден участък по цялата дължина на контактното петно.
По аналогичен начин може да се представи интензивността на износването при
търкаляне на пневматичната гума с напречно увличане

където

I δ = Aδ σ

dS y
dl

.

(4)

За дадена точка от зоната на преплъзване може да се напише зависимостта

τ = ϕ yσ ,

(5)

където τ са тангенциалните напрежения ;
ϕ y - коефициентът на напречно сцепление.
Тангенциалните напрежения τ може да се изразят чрез напречната реакция
Yk и контурната площ S k на контактното петно

τ=

Yk
δ
,
= kδ
Sk
Sk

(6)

където kδ е коефициентът на напречно увличане;

δ - напречното увличане.

Като се умножат числителят и знаменателят с
формула (6) добива вида
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τ = σ kδ

δ

(7)

Z

където Z е нормалната реакция на колелото.
Тогава сумарната интензивност на износването на протектора, въз основа на
(3),(4), (5), (6) и (7) може да се запише с уравнението
 dS
k δ dS y 
+ Aδ δ
σ.
I = I a + Iδ =  Aa
 dl
Z ϕ y dl 


(8)

За да се използва практически зависимостта (8) са нужни опитно получени
данни за някои величини като коефициент на напречно увличане, коефициент на
напречно сцепление, дължина на контактното петно и др.
Някои от тези величини ( kδ , l ) зависят от текущия страничен наклон на
колелото, които зависи най-вече от ъглите на стабилизация

α o β γ и завъртането

му за съответния радиус R .
Други ( ϕ y и l ) зависят от нормалната реакция Z и налягането на въздуха в
гумата PB .
Трети като коефициента на напречно увличане kδ зависят и от двете групи
фактори.
Върху преплъзването в зоната на контакта и коефициента на сцепление влияе
допълнително и коефициента на триене µTP , който зависи от вида на опорната
повърхност.
Напречното увличане се влияе налягането на въздуха в гумата PB . и от кинематиката на
кормилния трапец.
Вижда се, че влиянието на някои основни конструктивни и експлоатационни фактори върху
величините, участващи във формула (8) се преплита.
От извършеният анализ на уравнение (8) може да се направи извода, че
интензивността на износването
на гумата зависи от следните основни
конструктивни и експлоатационни фактори:
конструктивни фактори:
- страничният наклон α o на управляемите колела;
- надлъжният наклон γ на шенкелния болт;
- напречният наклон β на шенкелния болт ;
- кинематиката на кормилния трапец.
експлоатационни фактори:
- налягането на въздуха PB в гумите ;
- скоростта на движение V на машината;
- радиусът на завоя на пътя R ;
- теглителната сила FT ;
- състоянието на пътната настилка изразен чрез коефициента на
триене µTP .
Отчитайки изложеното по-горе може да се направи структурата на модел за
теоретично изследване износването на пневматичните гуми, представен на фиг.1.
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Фиг. 1. Схема на модел на теоретично изследване износването на пневматични гуми:

αo -

страничен наклон на управляемите колела;

γ-

надлъжният наклон на шенкелния болт;

β-

PB - налягане на въздуха в гумата; V - скорост на движение
на машината; R - радиус по който се движат гумите в завой; FT - теглителната сила;
µTP състоянието на пътната настилка; I a - износване на гумата.
напречният наклон на шенкелния болт;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработеният модел дава възможност въз основа на предварително
определени характеристики на пневматичните гуми да се изследва интензивността
на износването им при различни режими на движение на автомобила.
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УНИВЕРСАЛНА МОБИЛНА УРЕДБА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА
ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ
Инж. Евгени Аврамов, ас. Красимир Георгиев
Mobile testing device for pneumatic tires: In this paper the construction and potentialities of a tire
testing device are described. The device has a wide application for different types and dimensions of
tire and very good accuracy during measurement.
Key words: Tire Testing, Testing Facilities

ВЪВЕДЕНИЕ
Чрез уредбите за комплексно изследване работата на гумите може да се
измерват редица величини като нормално натоварване, напречна и надлъжна
допирателна сила, стабилизиращ и спирачен момент, радиална, тангенциална и
напречна деформация, ъгли на наклона и увличане на колелото; налягане на
въздуха в гумата, температура в няколко точки, нормални и тангенциални
напрежения в контакта на гумата с повърхност и др. [1,4,5,6]. По получените данни
се определят важни характеристики на гумите като коефициентите на сцепление и
съпротивление при търкаляне, нормална и напречна и тангенциална еластичност,
напречното увличане на гумите и др. показатели [2,3,9] .
При изследване на трайността на пневматичните автомобилни гуми следва да
се има в предвид, че гумите излизат от експлоатация в резултат на износване на
протектора и разрушение или разслоение на скелета им. Износването на протектора
се явява основния вид разрушение на гумите и зависи от много конструктивни и
експлоатационни фактори.
Изследването на основните показатели на пневматичните гуми се извършва в
три основни случая [1,8]:
- при създаване на нови модели гуми;
- за изследване влиянието на конструктивните параметри на автомобила;
- за установяване влиянието на експлоатационните фактори.
Изследването може да се проведе по два вида методи за изпитване на
пневматични гуми за автомобили [1,2,3,4,8] – лабораторни или пътни.
Новият модел гума се изпитва както на лабораторни стендове, така и в пътни
условия. В последния случай, гумите се монтират на автомобил с ходова част и
окачване в нормално техническо състояние.
Най-добри резултати се получават, ако се използват мобилни изпитателни
уредби в пътни условия, въпреки, че конструкцията им е по-сложна и скъпа от тази
на лабораторните и има нужда от влекач за уредбата [1,9 ].
В Русенския университет, под ръководството на проф. Р Русев и доц. Р.
Иванов, е разработена оригинална конструкция на мобилната уредба за изпитване
на различни по размер пневматични гуми в пътни условия.
Целта на доклада е да се представи конструкцията и възможностите на
създадената уредба .
ИЗЛОЖЕНИЕ
Описание на мобилната уредба за изпитване на пневматични гуми.
Схема на мобилната уредба за изпитване на пневматични гуми в пътни условия
е показана на (фиг.1).
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Тя е изградена на базата на рама и ходова част от автомобилно ремарке. Върху
рамата на ремаркето са заварени де вертикални носещи колони 13. Към тях, чрез
опорната плоча 14 се закрепва натоварващата система на уредбата, с възможност
за фиксиране в различни по височина положения. Фиксирането се осъществява чрез
две двойки болтове и допълнително със стегателна плоча от задната страна на
носещите колони.
За по-лесното настройване на уредбата по височина се използва механичния
винтов крик 4 задвижван с ръкохватката 12. тъй като цялата натоварваща система
има значителна маса, при разхлабване на стегателната плоча и развиване на
двойките болтове, чрез крика 4 се премества опорната плоча 14 по височина до
нужното положение и след това се фиксира по обратния ред.
Във вертикалните носещи колони 13 има изработени отвори 19 (фиг.2) за
стягащите болтове през 25 mm, за да може опорната плоча да се премества през
същото разстояние вертикално и да се осигури хоризонтално положение на
натоварващата система при различни радиуси на изпитваната гума от 200 до 750.
Натоварващата система включва натоварващата рамка 5 и винтовото
устройство 8.
Рамката 5 е свързана в единият си край шарнирно към опорната плоча 14 и
това и позволява да се завърта около оста на шарнирите 15 при прилагане на сила в
другия край на рамката чрез винтовото устройство 8.
Винтовото устройство може да се разполага над натоварващата рамка и да
разтоварва изпитваната гума, когато се изпитват малки размери гуми (както е
показано на фиг.1 и 3) или да се обръща надолу и да увеличава нормалното
натоварване на изпитваната гума (при по-големи размери гуми).
За да не се получи разтоварване и повдигане на колелата на ремаркето, при
изпитване на гуми от товарни автомобили, върху рамата 2 на специални легла се
поставят допълнителни тежести 3 (бетонни блокове).
Към натоварващата рамка 5 посредством вертикалния шарнир 18 и
хоризонталния 17 (фиг.3) е свързана вилката 10, с възможност за завъртане спрямо
двете оси – за създаване на напречно увличане на гумата и страничен наклон на
колелото.
Изпитваната гума, заедно с джантата 7 е свързано чрез главина към вал,
лагеруван във вилката 10 посредством два тензометрични възли 6. Те осигуряват
въртене на вала и колелото и в същото време измерване на надлъжните и напречни
сили, действащи върху колелото. Във всеки от тези възли има вградени по един
сензор за надлъжна сила 20 (фиг.4) и по един за напречна сила. Конструкцията им е
такава, че валът е освободен в двете посоки и силите се предават през
тензометричните сензори.
Настройването на нужния страничен наклон на колелото се извършва, чрез
накланяне на цялата вилка с помощта на винтовите опори 21 (фиг.4), като се
удължава едната и се скъсява другата.
Създаването на даден ъгъл на напречно увличане се постига чрез завъртане на
вилката спрямо оста 18 (фиг.4) и фиксиране с дълго рамо в горния край на опашката
на вилката към натоварващата рамка 5 (не е показано на фигурите).
По време на провеждане на експериментите уредбата се тегли от влекач, който
се движи с постоянна скорост. Нормалното натоварване, приложено върху
изпитваната гума, при опитите се отчита по динамометъра 9, като се има предвид и
теглото на всички елементи закрепени към натоварващата рамка 5 – натоварващата
рамка задно с шарнирните възли, вилката, главината, вала, тензометричните възли,
джантата и гумата.
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Фиг. 1. Схема на мобилната уредба:

1, 11 – предни и задни колела на уредбата; 2 - рама на уредбата; 3 - допълнителни тежести;
4 - механичен крик ; 5 – натоварваща рамка; 6 - тензометрични възли; 7 - колело с изпитвана гума;
8 - винтово устройство за натоварване на изпитваното колело; 9 - динамометър; 10 - вилката на
изпитваното колело; 12 – ръкохватка на крика; 13 - вертикални носещи колони; 14 - стоманена опорна
плоча; 15 - шарнири на натоварващата рамка; 16 - лагери; 17 - ос за странично накланяне на
колелото; 18 - ос за завъртане на вилката с колелото (за задаване на увличане)

Фиг. 2. Система за повдигане на опорната плоча:

4 - механичен крик; 12 – ръкохватка на крика; 13 - вертикални носещи колони; 14 - стоманена опорна
плоча; 19 – отвори за вертикално преместване и фиксиране на опорната плоча
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Фиг. 3. Система за натоварване на изпитваната гума:

8 - винтово устройство за натоварване на изпитваното колело; 9 – динамометър за отчитане на
натоварването

Фиг. 4. Настройване на страничния наклон и увличането на изпитваната гума и
измерване на силите:

17 - ос за странично накланяне на колелото; 18 - ос за завъртане на вилката с колелото (за задаване
на увличане); 20 – измервателни тензометрични възли; 21 – винтови опори за накланяне на вилката
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Техническа характеристика на уредбата.
Разработената мобилна уредба за изпитване на пневматични гуми има
следните възможности за реализиране на различни експлоатационни условия по
време на изпитването:
- безстепенно изменение на вертикално натоварване върху изпитваното колело
от 0 до 35 kN;
- безстепенно изменение на страничния наклон на изпитваното колело спрямо
опорната повърхност от 0° до 10°;
- безстепенно изменение на ъгъла на напречно увличане на колелото от 0° до
10°;
- външен радиус на изпитваното колело от 200 mm до 750 mm;
- максимална скорост на движение – 50 km/h.
За приемане и записване на сигналите от сензорите се използва компютърна
система базирана на преносим компютър с програмно осигуряване и USB адаптер за
връзка със сензорите [7].
Структурата на мобилната измервателна система е показана на фиг.5.
Основните и компоненти са (фиг.6):
- преносим компютър ( Lap-top);
- 2 бр. адаптери National Instruments
DAQ
USB-6008
и
USB-6009
разположени в защитни кутии;
- сензори за налягане с измервателен диапазон съответно един до 25 MPa и
две – до 10 MPa, всички с максимална грешка <1%FS;
- сензори за преместване с диапазони съответно 100 и 300 mm и максимална
грешка <0,45%FS;
- сензори за измерване на ускорение (закъснение) по трите оси – един с
диапазон до ±10g и два с диапазон до ± 2g, максимална грешка < 0,7%PE ;
- сензори за сила с диапазони съответно 500, 10000 и 20000 N, всеки с
индивидуален усилвател, комбинирана грешка <1% FSO ;
- радарен сензор за скорост с диапазон 0-480 km/h и цифров изход, грешка
±0,34% + 0,0023%/Mph.
ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА
3 СЕНЗОРА ЗА НАЛЯГАНЕ

ЛАП-ТОП

2 СЕНЗОРА ЗА
ПРЕМЕСТВАНЕ

VI Logger / NI

3 СЕНЗОРА ЗА
УСКОРЕНИЕ

NI DAQ
USB-6008

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
ОБРАБОТКА
ВИЗУАЛИЗИРАНЕ

3 СЕНЗОРА ЗА СИЛА

ЗАПАЗВАНЕ
СЕНЗОР ЗА СКОРОСТ

NI DAQ
USB-6009

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Фиг.5. Структура на мобилната измервателна система за изпитване на автомобили
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Фиг.6. Общ вид на компонентите на системата:

1 – преносим компютър; 2 – адаптер NI DAQ USB-600, разположен в защитна кутия; 3 – сензори за
налягане; 4 – сензори за сила; 5 – сензори за преместване; 6 – сензори за ускорение; 7 – радарен
сензор за скорост

За всеки вид измерване мобилната система може да бъде конфигурирана
различно, като се включват само нужните сензори. Тя има 8 аналогови и 2 цифрови
входа, които може да се използват едновременно.
За нуждите на уредбата за изпитване на пневматични гуми към измервателната
система се използват четири други силови сензора, със същите характеристики,
вградени в тензометричните възли 20 (фиг.4).
Като се имат предвид характеристиките на сензорите и електронната част,
максималната грешка измервателната система е от порядъка на:
- за преместванията до 1%;
- за натоварването до 1 %.
Чрез мобилната уредба за изпитване на пневматични гуми могат да се
измерват силите, действащи върху колелото и да се получават следните
характеристики:
- коефициент на сцепление;
- коефициент на съпротивление при търкаляне;
- коефициент на напречно увличане;
- стабилизиращ момент на гумата.
Същата уредба може да се използва и за изпитания свързани с износването на
гуми, защото тя дава възможност да се реализират различни експлоатационни
условия и да се променят основните конструктивни фактори влияещи на
износването. По-добре при този тип изследвания е да се използват индиректни
интензивни методи за оценка на износването на гумата [2,3] за да се спести време и
разходи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработената мобилна уредба има богати възможности и може да се използва
за широк спектър изследвания на пневматични гуми с различни размери, използвани
в автомобилната, земеделската и пътно - строителна техника. Тя ще намери
приложение в научната изследователска дейност и учебния процес в РУ „ Ангел
Кънчев”.
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АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА СИСТЕМА ЗА КОМПЮТЪРНО
ЗРЕНИЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК ОТ КАЧЕСТВОТО НА
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Иван Лазаров, Златин Златев, Миролюб Младенов
Analysis of the applicability of computer vision systems in the assessment of health risks of
food quality: The report exposed methodology for studying the qualitative parameters of pork for a certain
period of time. By applying a system and method for computer vision determines the probability component
of the health risk from consumption of poor quality food.
Key words: computer vision systems, health risk assessment, food quality.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Появата на опасности при храните е пряко насочена към потребителя и е
възможна през всеки от етапите на хранителната верига.
Според теорията за надеждността, което и да е слабо звено от веригата може
да допусне небезопасна (рискова) храна и да застраши сериозно здравето на
консуматорите, както и доставчиците на хранителната верига– от значителни
финансови разходи (вкл., медицинско обслужване, отсъствия от работа,
обезщетения, неустойки, застрахователни плащания, загуба на фирмен престиж и
пазарни позиции).
Ето защо е необходимо практическото реализиране на нормативната уредба за
управление на безопасността и контрола на качеството в хранителната индустрия,
коeто да гарантира наличието на ефективна и всеобхватна система за контрол по
цялата хранителна верига. По такъв начин безопасността на храните, осигурявана
чрез координирани усилия на всеки от участниците в хранителната верига, се
превръща в негова цел и отговорност.
2. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА
В европейското и националното ни законодателство съществува пакет от
нормативни документи, насочени към решаване на проблемите на безопасността
при храните.
Качеството на суровото (прясното) месо, като изходна суровина, е важен
фактор, влияещ върху качеството на крайния продукт и икономическите резултати от
обработката. Навременното откриване на месо с дефекти и лоши технологични
показатели е от голямо значение за производителите. Особено важни и често
срещани отклонения от качеството на свинското месо са дефектите от типа PSE
(бледо, меко, воднисто) или DFD (сухо, твърдо, тъмно). [4,5,8,9].
Еднозначното идентифициране на дефектите PSE и DFD е трудно. Като
индикатор за появата им често служи електропроводимостта на месото.
За оценка на качеството на свинско месо и откриването на дефекти в
практиката най-често се прилага метода чрез измерване на рН, и по-рядко
използвани индикатори са чрез L-компонентата от Lab цветовия модел, измерването
на електропроводимостта, на спектралните характеристики и др. [11,12].
Тези методи са трудни, времеемки и неприложими при непрекъснат контрол.
Основният им недостатък е липсата на единен критерий за оценка на качеството на
месото на база на посочените параметри.
Напоследък буди интерес зависимостта между електропроводимостта на
суровия (пресния) продукт и изменението на цветовите му характеристики през
периода от време за съхранение [8,11]. Сред различните качествени показатели на
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хранителните продукти цветът служи като важен визуален елемент за оценка на
качеството, тъй като потребителите асоциират цвета на продукта с неговия вкус,
време на съхранение и безопасността при употреба.
Целта на настоящото изследване е да се прецени приложимостта на система
за компютърно зрение, като средство за автоматичен безконтактен контрол в
критични контролни точки, при определяне на качествени показатели на прясно
свинско месо.
За целта трябва да се изследва изменението на електропроводимостта на
проби от свинско месо през времевия период за съхранението му, както и
изменението на цветовите му признаци чрез RGB модела и да се определи
взаимовръзката между тях.
3. СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА
И КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
Системата “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки” (Hazard
Analysis and Critikal Control Points- HACCP) е научно обоснован системен превантивен подход, ориентиран към аспектите на безопасността на храните. Чрез нея, в
критичните точки от производствения цикъл на храните, може да се контролират и
елиминират възможните, застрашаващи здравето и дори живота на консуматорите
потенциални опасности– биологични (болестотворни бактерии, вируси и др. вредни
микроорганизми), химически (токсини, тежки метали, пестициди, добавки в храните в
количества, които нарушават нормативно установените норми, както и почистващи и
дезинфекционни препарати), физически (чужди тела, причиняващи наранявания или
неприятни емоции- късчета метал, стъкло, дърво, пластмаса, хартия и др.) [1-3,7].
НАССР е средство за определяне, оценяване и контролиране на опасностите,
за идентифициране на възможните грешки и съставяне на план за предотвратяване
на тези грешки.
НАССР- планът цели да се осигури контрол на критичните за безопасността на
храните опасности и включва 12 стъпки в логична последователност, базирани
върху седемте принципа на системата НАССР. За настоящия анализ са от значение:
 Стъпка 7. Определяне на критичните контролни точки (Принцип 2) Критичната контролна точка (ККТ) е процес, който трябва да се постави под контрол,
чрез прилагане на контролна мярка. Същата ще елиминира, предотврати или
намали до приемлив минимум вероятността от поява на критична опасност на
храните. Идентификацията на ККТ за контрол на дадената опасност изисква логичен
и научен подход.
 Стъпка 8. Определяне на критичните граници за ККТ (Принцип 3)Критичната граница е максимална или минимална стойност, до която биологичен,
физичен или химичен агент може да бъде контролиран в ККТ, за да се предотврати,
елиминира или намали до приемливо ниво появата на опасност за безопасността на
храните.
 Стъпка 9. Определяне на система за наблюдение (мониторинг) върху
провеждания в ККТ контрол (Принцип 4) - Наблюдението може да е
непрекъснато, чрез записващи устройства или да се извършва на определени
интервали от време. Отчетените резултати трябва да се документират.
 Стъпка 12. Водене на пълна документация за процедурите по
прилагането на принципите и на резултатите от провеждания контрол
(Принцип 7)- Воденето на документация е много важна част от НАССР. Резултатите
от наблюдението на ККТ трябва да бъдат записвани. Ежедневната проверка на
документацията гарантира, че контролът в ККТ работи, че цялата необходима
информация е записана и че операциите се извършват по установените правила.
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4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ПРОВОДИМОСТ
И ЦВЕТОВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПРОБИ ОТ ПРЯСНО СВИНСКО МЕСО ПРЕЗ
ВРЕМЕВИЯ ПЕРИОД ЗА СЪХРАНЕНИЕТО МУ
4.1. Подготовка на пробите и методи за изследване
За целите на изследването са използвани 20 броя образци (проби), получени
от мускула Longissimus Lumborum на 20 свине след 12-часов период рost mortem.
Измерването на електропроводимостта е извършено по определена методика [8].
При определяне и измерване на цветовите признаци се избира подходяща
цветова система, най-често между следните 4 варианта: CIELab, RGB, XYZ и CMYK..
Изградена е система за компютърно зрение, използвана в експерименталните
изследвания. Тя е съставена от персонален компютър и видеокамера модел
Vidimax USB-10, като са използвани стандартните настройки (Фиг. 1).

Фиг. 1. Система за компютърно зрение – общ вид
Изображенията на изследваните образци са заснети и записани в BMP
файлов формат. Подобрени са чрез отстраняване на областите без тъкани от
образците, при което е отделена мускулната тъкан на Musculus Longissimus
Lumborum в областта 12-13 ребро и са нормализирани хистограмите.
4.2. Алгоритъм за полуавтоматично заснемане на пробите и обработка
Разработен е алгоритъм за полуавтоматично заснемане и обработка в Matlab
среда, включващ следните работни етапи (Табл. 1):

Таблица 1

Алгоритъм за полуавтоматично заснемане на пробите и обработка

ОЗНАЧЕНИЕ

А.

РАБОТЕН ЕТАП

ПРИЗНАЦИ И НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВИЕ

Зареждане на оригиналното Откриване и сегментиране на обекта (обраизображение в работната зеца); сегментираният обект контрастира
област на Matlab.
значително от фона;

Б.

Отстраняване на промените Определяне (изчисляване) на градиента на
в контраста.
изображението и прага на сегментация;

В.

Създаване на бинарна (двои- Съдържа основните елементи на месната
чна) маска.
тъкан на образеца;

Г.

Изчисляване
стойности.

Д.

Донастройване на праговата Чрез настроечния параметър “Fudge Factor”
и повторно прилагане на функцията edge за
стойност.

на

праговите Чрез използване на операторите edge и
sobel;
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получаване на бинарна маска.
Бинарната маска на градиента показва
линиите с голям контраст в изображението.
Тези линии обхващат недостатъчно контура
на отделните елементи на месната тъкан.
При сравняване с оригиналното изображение са видими разликите между линиите,
обхващащи обекта на изследването в
маската на градиента;
Е.

Ж.

З.

И.
К.

Премахване на разликите Чрез прилагане на линейни структурни
между линиите, обхващащи елементи, които се създават чрез функцията
обекта на изследването в strel;
маската на градиента.
Чрез прилагане на вертикални структурни
Разширяване на бинарната елементи и след това – и на хоризонтални
маска на градиента.
структурни елементи. Разширената маска на
градиента показва контура на обекта малко
по-добре, но все още са налични отвори в
затворения контур;
Запълване на получените Чрез функцията imfill;
отвори в затворения контур
Премахване
на
всички Посредством функцията imclearborder чрез
обекти, които са свързани с настройване на премахването на 4
контура на елементите
диагонални връзки;
Подобряване вида на обекта Чрез прилагане на двойно
посредством функцията strel;

изглаждане

Л.

Представяне на получения контур върху оригиналното
изображение.

М.

Контролиране на точността Чрез радиуса на осредняващия филтър от
тип „disk“ и настроечен параметър “Fudge
на разпознаване.
Factor”.

4.3. Анализ на получените резултати от изследването
Резултатите от изследването са получени чрез средствата на Statistics
Toolbox от програмната система Matlab, като е извършен регресионен анализ.
Статистическата разлика между елементите е определена чрез тест на Тюки при
ниво на значимост α ≤ 0,05.

90 min

150 min

24 h

48 h

72 h

Фиг. 2. Изменение на цвета на пробите за изследвания времеви период
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Регистрирано е изменение в електропроводимостта на пробите месо през
времевия период на съхранението му. Според анализа на данните, не е открито PSE
или DFD месо, т.е. изложените експериментални данни се отнасят за качествено
месо (рН 5,5 - 5,7) [10].
На заснетите при изследването изображения на месна тъкан (Фиг. 2) се вижда
ясно изменението на цвета в различните етапи на заснемане на пробите от
изследвания времеви период. За това изменение свидетелства и регистрираната
промяна на стойностите на цветовите компоненти от RGB модела (Фиг. 3).
Диаграмите на изменение за различните RGB цветови компоненти са
построени чрез нормализираните им средни стойности, получени като отношение на
текущите (реалните) към максималната стойности в извадката. Тази стойност се
използва като коефициент при практическото приложение на разработения модел.

Изменение на R

Изменение на G

Изменение на B

Фиг. 3. Изменение на компонентите от RGB цветовия модел (нормализирани
средни стойности) на пробите в периода на съхранение на месото
За R компонента е силно изразено нарастването, а за B компонентанамаляването на стойностите, докато при G компонента почти не се наблюдава
изменение. Ето защо, при последващи изследвания е целесъобразно да се
използват само регистрирани изменения на стойностите за R и B цветовите
компоненти.
Таблица 2

Електропроводимост на пробите и цветови компоненти от RGB модела
за изследвания времеви период

Време
на
експозиция, h

Цветови компоненти от RGB модела и електропроводимост на пробите
Реални стойности
R

G

Нормализирани стойности

B

EC

nR

nG
1

nB

nEC

min 1,5

139,9285 79,6105

54,985

2,18

0,879172

min 2,5

157,559

73,107

55,0455

2,41

0,989944 0,918309

24

159,1265 69,8615

51,4895

2,59

0,999793 0,877541 0,935399 0,372662

48

159,1595 71,9855

51,2995

5,5

72,522

51,3165

6,95

159,1595 79,6105

55,0455

6,95

72
max

157,96

1

0,998901 0,313669
1

0,904221 0,931947 0,791367

0,992464 0,91096 0,932256
-

0,346763

-

-

1
-

Извършена е проверка чрез статистическия коефициент на регресия R2, чиято
стойност за R компонента е 0,78, а за B компонента е 0,76. Следователно,
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експерименталните данни за R компонента дават по-точна информация за
изменението на цвета на пробите в периода на съхранение на месото.
Таблица 3

Изменение на цветовите компоненти (средни стойности) от RGB модела
и електропроводимостта на пробите за изследвания времеви период
Статистически данни

Тест на Фишер с 2 извадки за определяне на дисперсията
(F-Test Two-Sample for Variances )
R

G

B

EC

Средна стойност

154,7467

73,4173

52,8272

3,926

Дисперсия

69,11720783

13,48683483

3,9956197

4,68843

Брой опити

5

5

5

5

df

4

4

4

4

Критерий на Фишер, F

14,74207951

2,876620708

0,852229787

-

P(F < = f) (one-tail)

0,011593222

0,165295159

0,44029222

-

F критично (one-tail)

6,388232909

6,388232909

0,156537812

-

Фиг. 4. Изменение на R компонента
(нормализирани средни стойности) на
пробите и електропроводимостта

Фиг. 5. Апроксимация на средните
стойности на R компонента на пробите
към полином от 3-та степен

Изменението на стойностите на R компонентата във времевия период на
изследване е представено графично на фигура 5, а в таблица 4 са посочени
изследваните статистически модели, към които са апроксимирани средните
стойности на промяната на R компонентата.

Таблица 4

Апроксимация на изменението на средните стойности на R компонента
на пробите за изследвания времеви период
Апроксимация
Полиномна
Модел Xn
Логаритмична
Линейна
Експоненциална

R2
0,9063
0,8878
0,8922
0,7090
0,6939

М о д е л
y = 0,029x3 - 0,183x2 + 3,8403x + 138,69
y = 141,37x0,0543
y = 8,4108.ln(x) + 140,99
y = 0,913x + 148,9
y = 148,86.e0,059x
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При извършения анализ е установено, че полиномният модел от трета степен
описва с достатъчна точност изменението на цветовата компонента във времевия
период на съхранение на месото (R2 = 0,91).
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направените анализи дават основание да се твърди, че:
 Регистрираните стойности на R и B цветовите компоненти в RGB цветовия
модел за определен времеви период на съхранение на прясно свинско месо
корелират в голяма степен с показателя за качество електропроводимост.
 Цветовите характеристики на проби от свинско месо може да се приемат
като индикатор за промяна на качеството на продукта за определен времеви период
на съхранение и при определени микроклиматични условия.
 При експерименталното изследване на система за компютърно зрение е
необходимо да се вземат под внимание някои априорни условия, свързани с
особеностите на контролирания продукт и факторите на технологичната среда.
 При внедряване на НАССР система за управление на безопасността и
контрол на качеството е възможно широкото прилагане на система за компютърно
зрение чрез използване на RGB цветовия модел, като средство за автоматичен
безконтактен контрол в критични контролни точки, при откриване на дефекти и
определяне на качествени показатели на прясно свинско месо.
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ИМПЕДАНСНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ
Красимир Николов, Златин Златев, Светослав Атанасов
Impedance analysis tool for biological environments: This report presents the technical means
to measure impedance parameters хC and RS biological environments. Analyze the characteristics of
transformative contact capacitive cells used in impedance meters. Reasonable structure of the impedance
measurement system for continuous automatic control of high conductive biological environments.
Key words: impedance tools , analysis of biological environments.

1. Въведение
Методът на контактното нискочестотно импедансно измерване се основава на
взаимодействието на нискочестотно (102 – 104 Hz) електрическо поле с проводяща
среда между два електрода, галванично свързани с нея. Този метод се прилага за
индиректно оценяване на някои параметри (концентрация, плътност и др.) на
промишлени разтвори, чието пълно съпротивление (импеданс) се определя от
специфичната им електропроводимост χ, както и от
диелектричната им
проницаемост ε. В резултат от измерването се получават най-често две
компоненти– активно и реактивно съпротивление, активна и реактивна
електропроводимост, Q-фактор и резонансна честота, електрически капацитет,
тангенс на загубите и др. Поради това, в сравнение с класическата кондуктометрия,
чрез импедансния метод се постига по-голяма пълнота на измерването и по-голяма
вариативност на изследването [2-6].
2. Предпоставки и постановка на задачата
При определени условия импедансната методика е все по-често срещана в
практиката при определяне на концентрационните промени на дадени субстанции в
наблюдаваните биологични среди [4]. Тя е особено ефективна в случаите, когато
продуцирани от микроорганизмите метаболити променят значително специфичната
електропроводимост χ и/или диелектричната проницаемост ε на изследваната
биосреда [3-6]. Ако в дадена среда настъпват диполни промени, то доминиращи са
измененията на ε, а в среда, в която преобладават йонизирани подвижни товари –
по-вероятни са измененията на χ. Най-благоприятни са случаите, при които
настъпват едновременно промени, както на χ, така и на ε [4].
Значителна часта от използваните в хранителнитата индустрия биологични
среди се характеризират с относително високи нива на χ (обикновен бульон: 311ms/cm, селенитов бульон: 2-10 ms/cm, млечни хранителни среди: 3-11ms/cm и др.)
[3,4,7]. Поради това измервателният обхват на техническите средства за
автоматичен контрол и управление на биопроцеси следва да се избира в областта
на ниските и средни стойности на импеданса (10-1 - 103 Ω).
Целта на настоящето изследване е да се обоснове и синтезира контактна
импедансна измервателна система за непрекъснат контрол на биосреди.
3. Обосновка на структура на техническото решение
За да се избере метода на измерване, както и алгоритъма на работа и
структурата на измервателна система е необходимо да се анализира поведението
на използваните първични преобразуватели (контактните измервателни клетки),
когато те са запълнени с нискоимпедансна (високоадмитансна) биологична среда.
Подходящ електрически модел на контактната клетка, отразяващ
настъпващите импедансни промени в биологичната среда поради развитие на
микроорганизми и свързаните с тях метаболитни процеси е моделът на Bockris –
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Devanаthen-Muller [3-5]. Според него за честоти под 1MHz контактната импедансна
клетка може да се представи чрез следната еквивалентна електрическа верига със
съсредоточени параметри (Фиг. 1):

Фиг.1. Еквивалентна електрическа схема на контактна импедансна клетка
С1(Е1), С2(Е2) – токоотвеждащи електроди

Резисторът rb представя омичното съпротивление на вътрешния обем от
измервателната клетка. То се определя от електропроводимостта на конкретната
биологична среда, като големината му зависи от концентрацията и подвижността на
йоните в нея. Като основен информационен параметър стойността на rb може да
послужи за непряка оценка, както на концентрацията на микрорганизми, така и на
количеството натрупана биомаса в хранителна среда за развитие [3-6].
Най-често определянето на rb се извършва чрез четириелектродна клетка, при
което се отстранява приелектродния поляризационен ефект [2].
Кондензаторът Сb отчита диелектричните свойства на биосредата, намираща
се в контактната клетка. Стойността му зависи от конструктивните параметри на
клетката, както и от разположението на електродите в нея.
Серийните RC съединения Сpol1, rpol1 и Сpol2, rpol2 представят еквивалентните
поляризационни импеданси на двойните електрични слоеве, образувани на
границата на двете фази „електрод-биосреда” при протичане на ток през
електродите С1 и С2. Компонентите на тези импеданси са честотно зависими и
стойностите им намаляват с √ω , когато честотата ω расте [2,4].
Резистивните елементи rpol1, rpol2, подобно на rb, се определят от
концентрацията и подвижността на солватирани йони, намиращи се в
приелектродните пространства [3-5].
Капацитетите Сpol1 и Сpol2 отразяват поляризационните ефекти на
възникналите в контактните области на тоководещите електроди (С1 и С2).
В много от случаите, публикувани в [4], е установено, че при дадени условия
поляризационния капацитет е надежден индикатор за развитието на определени
биопроцеси в някои хранителни среди (например, при детектиране на ферментации
в CBAS, GBAS или YCP – среди.
Предварително проведените с контактни средства импедансни измервания на
млечни среди и на среди с маи показват, че когато нивото на pH в max се понижава,
то стойностите на Сpol1 и Сpol2 нарастват.
Тъй като ширината на двойните електрични слоеве (от порядъка на няколко
молекулни размера) е несъимерима с разстоянието между токовите електроди, то
стойността на Сb е незначителна в сравнение с тази на Сpol1 и Сpol2 :
Сb << Сpol1, Сpol2 .
Шунтиращият кондезатор Ср представя сумарния ефект от собствения
паразитен капацитет на клетката и капацитета на линията за връзка с електронната
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част на измервателната система. Този капацитет е малък [1,4] и не е трудно да се
постигнат неравенствата:
Ср < Сb;

Ср << Сpol1, Сpol2

(2)

Ако стойността на честотата f на сигнала за измерване се избере такава, че:
1

1

rb < 2π fC b ;

rpol1 + rpol2 < 2π fC b ,

(3)

то влиянието на Сb и Ср върху еквивалентния импеданс на клетката може да се
пренебрегне, при което електрическият модел на контактната клетка може да се
приведе до следната опростена схема (Фиг. 2):

Фиг. 2. Опростена еквивалентна схема на контактна импедансна клетка

Следователно, импедансът ZS на измервателната клетка
приближение може да се изрази чрез еквивалентните параметри RS и XS:
ZS = RS - jxs ;

zS = [ZS] =

в

първо

√R2s +x 2s

(4)

където
RS = rb + rpol1 + rpol2

(5)

C pol 1 . C pol2

CS = C
;
pol 1 +C pol2

(6)

1

xS = 2π fC s .
Анализът показва, че активната компонента RS се определя основно от rb и е
съсредоточена във вътрешния обем на клетката, а реактивната компонента XS - от
поляризационните капацитети, разпределени в контактните области на двата
електрода.
Подходящи конструкции на измервателни клетки, за които са изпълнени
условията (1), (2) и (3) и вярно възпроизвеждат серийната еквивалентна схема, са
показани на фиг. 3 и фиг. 4.
Двуелектродните измервателни клетки (фиг. 3) се използват за импедансни
измервания, а четириелектродните (фиг. 4) – за импедансни, както и за класически
кондуктометрични измервания.
Токовите електроди С1 и С2 служат за провеждане на електрическия ток, а
потенциалните електроди V1 и V2 – за снемане на напрежителния пад върху
обема с биологичен материал. През електродите V1 и V2 на практика електрически
ток не протича, поради което те не се поляризират.
Серийната структура на електрическия модел на измервателната клетка и
относително ниските стойности на измервания импеданс налагат определени
изисквания към принципа на измерване и алгоритъма на работа на модулите за
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преобразуване и обработка на сигналите в измервателната система, а именно,
възможност за:
 непрекъснато измерване на нискочестотни импеданси (0,1-5000 Ω)със
задоволителна за практиката точност (относителна грешка под 3%);
 регулиране на амплитудата и честотата на сигналите за измерване;
 селективно измерване на моделните импедансни компоненти RS и ХS;
 провеждане на кондуктометрични измервания с четириелектродна
контактна клетка и т. н.
3

2

3

1

2

а)

1

б)

Фиг. 3. Двуелектродна измервателна клетка
а) с електроди тип “втулка” и тип “камбана”; б) с коаксиални електроди
1, 2 – токови електроди Е1 и Е2; 3 – чаша изолираща
1

3

3

2

1

а)

2

1

2

б)

Фиг. 4. Четириелектродна измервателна клетка: а) потопяема; б) проточна
1– токови електроди С1 и С2; 2 – потенциални електроди V1 и V2;
3 – електроизолиращо тяло

В съответствие с тези изисквания е разработена и реализирана нискочестотна
система за контактно измерване на биоимпеданс, чиято структурна схема е показана
на фиг. 5.
Тъй като измерваните импедансни компоненти са ниски по стойност (10-1 –
3
5.10 Ω), то е значима големината на изходното съпротивление на източника, както и
тази на съпротивлението на линията на захранване на клетката.
За отстраняване на влиянието на тези фактори върху резултатите от
измерването в системата е приложен косвен метод за измерване, при който клетката
се захранва от генератор на ток. За тази цел чрез единия от изходите на
функционалния генератор FG чрез електродите С1 и С2 през биосредата се
пропуска синусоидален ток ig с постоянна амплитуда Igm и стабилизирана честота f ,
където ω = 2πf.
ig (t) = Igm . sin ωt.
(8)

35

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013

Фиг. 5. Структурна схема на импедансна измервателна система
FG – функционален генератор; Cll – контактна измервателна клетка; IB – входен буфер;
DA – диференциален усилвател; BM – балансен модулатор;SW1 SW2 – входни ключове;
SW3 - превключвател за синхронизация; PSD – фазочувствителен детектор;
LDP – нискочестотен филтър;

При тези условия измерването на импеданса се свежда до измерване на
получения напрежителен пад между токовите електроди С1 и С2, функционално
свързан с него. Селектирането на импедансните параметри се осъществява чрез
фазочувствителна детекция.
При използване на четириелектродна клетка за измерване на моделното
съпротивление rb падът на напрежение се снема от потенциалните електроди V1 и
V2.
За разширяване на измервателния обхват, а и за реализиране на
необходимите съотношения между измерваните импедансни компоненти, в
системата е предвидена възможност за регулиране на амплитудата Igm (0,2 - 2mA),
както и за настройка на честотата f(1 - 10KHz) на тестовия ток ig.
В зависимост от режимите на измерване ключовете SW1 и SW2 комутират
линиите за връзка на входния буфер IB с използваната измервателна клетка Cll.
Диференциалният усилвател DA осигурява необходимите нива на
напрежението за датекция Uy и при фиксирани стойности на коефициента на
усилване K1 се реализират при измервателни обхвати на системата. Поради
високото си входно съпротивление диференциалният усилвател възпрепятства
нежелателното натоварване на източника на сигнала за измерване Ucl.
В режим на импедансни измервания ключовете SW1 и SW2 са затворени.
Според модела на клетката падът на напрежение между електродите С1 и С2 (Ucl) е
съставен от две съставки, всяка от които е пропорционална на съответната
импедансна компонента - RS и хS:

(

U cl (t )=R s I gm sin ωt+x s I gm sin ωt −

π
=Rs I gm sin ωt − x s I gm cos ωt .
2

)

Селективното определяне на стойностите на тези съставки се реализира от
модула за фазочувствителна детекция PSD, изграден от балансния модулатор ВМ и
нискочестотния филтър LPF. Превключвателят WS3 комутира входа Х към един от
двата опорни сигнала за синхронизация U ref 1 и U ref 2 (периодични, с правоъгълна
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форма на изменение на напрежението, които независимо от честотата f на
π

генерация са фазово изместени помежду си на ъгъл 2 ).
U ref 1 (t )=U refm1 sign (sin ωt )

;

(10)

U ref 2 (t )=U refm2 sign (cos ωt )

.

(11)

Балансният модулатор ВМ е реализиран на базата четириквадрантен
аналогов умножител с променлива стръмност (интегрална схема . В съответствие с
техническата реализация на ВМ изисквонито за нелинеен работен режим на хвхода
Х стойностите на U ref 1m и U ref 2m удоволетворяват неравенството:
U ref 1m ,U ref2m >>2 ϕ t

(12)

,

където φt е температурен потенциал (при температура 300К φt = 26 mv).
Тъй като входът Х е нелинеен, а към линейния вход Y постъпва сигнала за
детекция U y (t ) , то изходното напрежение на ВМ може за се изрази чрез
произведението:
U BM (t )=K BM U y (t )S (t )=K 1 K BM U cl (t )S (t )

,

(13)

където K BM е коефициента на предаване по напрежение на ВМ, относно входа Y , а
S (t ) е превключваща функция.
Превключващата функция S (t ) представлява симетрично двуполярно с
правоъгълна форма и единична амплитуда колебание, изменящо се синфазно със
сигнала за синхронизациия U x (t ) ( U ref 1 (t ) или U ref 2 (t ) ):
S (t )=sign [ U x (t )]

,

(14)

От принципа на действие на PSD следва, че информационния носител на
измерване на импедансни компоненти е постоянна съставка U out на напрежението
U BM (t )
, т.е:
T
2

U out =

2
K K K
U (t )dt ,
T ∫0 1 BM LPF cl

(15)

1 2π
където K LPF е коефициент на предаване на LPF, а T= f = ω .

Когато SW3 е в позиция 1, фазочувствителния детектор PSD е синхронизиран
с опорното напрежение U ref 1 (t ) , т.е U x (t )=U ref1 (t ) и S (t )=S 1 (t ) (фиг.6б), където
S 1 (t )=sign (sin ωt )
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Като се отчете (9) и се реши (15), в този случай се получава, че изходното
напрежение U out е пропорционално на активната компонента R s на измервания
импеданс:
T
2

U out =

2
∫ K K K U (t )dt=K cv I gm R s ,
T 0 1 BM LPF cl

(17)

2
където K cv = π K 1 K BM K LPF .

Когато SW3 е в позиция 2 PSD е синхронизиран с опорното напрежение
и S (t )=S 2 (t ) (фиг. 6в), където:

U ref 2 (t ) U x (t )=U ref2 (t )

( T4 ) ,

S 2 (t )=sign (cos ωt )=S 1 t+

а изходното напрежение U out
компонента x s :

(18)

e съответно пропорционално на капацитивната

T
2

U out =

2
K K K
U (t )S 2 dt=− K cv I gm x s ,
T ∫0 1 BM LPF cl

Фиг. 6. Времедиаграми на тока i g и превключващите функции S 1 (t )

(19)

и S 2 (t )

4. Конструктивни особености
Схемата на измервателното устройство е изпълнена в съответствие със
структурната схема от фиг. 5.
Функционалният генератор FG е реализиран на базата на интегрална схема
LCL8038, компаратор μА710 и дискретни елементи 2 N2220, 2N2907. Той има един
синусоидален токов изход и два изхода на напрежение с правоъгълна форма,
фазово изместени на ъгъл п/2, независимо от честотата на генерации. Входният
буфер IB е изпълнен чрез операционен усилвател TL082.
Балансният модулатор ВМ е реализиран на базата на четири квадратния
умножител μА796. LPF филтърът е реализиран на базата на прецизния операционен
усилвател ОР-07 с нисък температурен дрейф (<1QμV/oC).
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Заключение
Експерименталната проверка на измервателната система е извършена с
използуване на 20 еталонни съпротивления (0,1Ω – 5кΩ) и 20 кондензатора (1,5 nF –
100 μF). Амплитудата на тестовия токов изход: Igm = 1 mA.
1. Относителната грешка на измерваните импедансни компоненти (RS и ХS) не
надвишава 2,32%.
2. Определената относителна грешка на отношението XS/RS в честотен обхват
от 1 до 10 кHz е по-малка от 1,75%.
3. Предложеното импедансно устройство дава възможност да бъдат измервани
Ż S∣ в обхват от 0,5 – 5 кΩ на течни биологични среди.
импеданси ∣
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗИ
МЕЖДУ ВАРНА И СОФИЯ
проф. д-р инж. Йордан Тасев – НТСТ
проф. д-р инж. Милчо Лепоев – УАСГ
инж. Милена Асенова – НТСТ
Possibilities of improving of passenger transport by rail between Varna and Sofia: In this paper
Bulgarian passenger carriages are represented and especially those between Varna and Sofia. Some
possibilities of improving of passenger transport are shown.
Key words: Railway, train, passenger transport, carriage, time of traveling, corridor, reconstruction.

ВЪВЕДЕНИЕ
Движението на пътническите влакове между София и Варна започва от 1898 г.
След завършване на магистралната жп линия, минаваща през Мездра, Плевен,
Горна Оряховица, Шумен и други градове в Северна България, бързи влакове по
тази линия започват да движат от 1903 г. През 1941 г. с осъществяване на жп връзка
между Карнобат и Синдел, тогава става възможно влакове от София до Варна да се
движат през Пловдив, Стара Загора и Ямбол. След въвеждане в експлоатация на
подбалканската железопътната линия, през 1953 г. започва движение на влакове,
превозващи пътници по маршрут: София – Карлово – Казанлък – Сливен – Карнобат
– Варна.
ИЗЛОЖЕНИЕ
На схематичната карта на фиг.1 се виждат трите алтернативни възможности за
пътуване с влак от Варна до София, както и железопътни връзки с други градове на
нашата страна. Най-късата железопътна връзка между София и Варна през Карлово
– Сливен – Карнобат е 514 km. Следващият възможен маршрут е през Горна
Оряховица – Шумен – 543 km. Най-дълга е релацията София – Пловдив – Карнобат
– Варна – 546 km. Най-интензивно е пътническото движение по северната
железопътна магистрала, поради това, че минава през по-големи градове на нашата
страна.

Фиг.1 Схематична карта на жп линии в България
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На фиг.2 е показан броят на всички влакове, заминаващи през едно денонощие
от гара Варна за София и други градове в нашата страна и в чужбина.
общ брой в лаков е, заминав ащи от гара Варна

далечни в лаков е, заминав ащи от гара Варна

в лаков е Варна-София

40
35
30

регионални
влакове

Заминаващи влакове, брой/денонощие
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Фиг.2 Пътнически влакове, заминаващи от гара Варна

На фиг.3 е очертана графиката, съставена само по броя на директните влакове
Варна – София, с които пътниците могат да се движат между двата града без да се
прехвърлят в други възлови гари.
бързи в лаков е

ускорени бързи в лаков е

16
14

Времепътуване, h

12
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8
6
4

парна тяга

дизелова и електрическа тяга

2
0
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Фиг.3 Времепътуване на влаковете Варна-София
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Град Варна започва да се развива като курортен, административен,
пристанищен и промишлен център след 1930 г., когато са преодолени последиците
от Първата световна война и тежката икономическа криза след нея. Последващият
подем е прекъснат 10 години по-късно от Втората световна война.
Истинско всестранно развитие на Варненски регион започва след 1950 г., когато
се изграждат бързо курортните комплекси: Дружба, Златни пясъци, Албена и други.
Интензивно се развива международният туризъм. През летния сезон пристигат цели
влакови композиции от Полша, Чехия, Германия, и други страни.
През същия период се изграждат интензивно и промишлените комплекси в
района Девня – Повеляново. През 1965 г. е разширено пристанището и е построена
разпределителна гара Варна. След това през 1978 г. са изградени: ново пристанище
Варна-запад и фериботният комплекс, от които заминават кораби за украинското
пристанище Иличовск, а по-късно и за други пристанища в Русия.
В резултат от цялостното стопанско и икономическо развитие на Варненския
регион, бързо нарастват пътническите и товарните превози. Най-голямо е
увеличаването на броя на пътническите влакове в периода 1975-1990 г., което е
отразено на фиг.2. За поемане на нарастващите товарни и пътническите превози са
предприети своевременно адекватни мерки. На няколко етапи е удвоена и
електрифицирана цялата магистрална жп линия София – Горна Оряховица – Варна.
В участъците от Мездра до Варна, с малки изключения, трасето е реконструирано за
скорост 130 km/h. Тези крупни строителни мероприятия са завършени през 1986 г.
Като „тясно място” по линията остана участъкът от София до Мездра, дълъг
88 km, в който максималната проектна скорост на трасето е 70 km/h от
построяването му до сега.
Причината за ограничената скорост е планинският терен, през който линията
лъкатуши по поречието на река Искър. Увеличаване на скоростта по сегашното
трасе от гара Курило до гара Мездра не е възможно.
Един от най-съществените критерии за подобряване на качеството на
пътническите превози е времепътуването на влаковете. За релацията Варна –
София то е проследено за период от 80 години, от 1930 г. до сега, и представено
графически на фиг.3. След въвеждане на дизелова тяга бързите влакове пътуват от
Варна до София за 10,5 часа. През 1966 г. през летния сезон започва да се движи
ускорен бърз влак между двете гари без никакво спиране в посредни гари и
изминава разстоянието през Карлово за 7 часа и 10 мин. Поради малкия брой
транзитни пътници, след 3 години този влак е отменен. От 1986 г. започва да се
движи експрес „Златни пясъци”, теглен от електролокомотив. Минималното
времепътуване на този експрес е 7 часа. Най-дълго пътува – 8 часа и 15 мин. –
нощният влак от Варна през Г. Оряховица до София, който спира на множество
междинни гари. Между Мездра и София той се запълва от крайградските пътници,
част от които остават правостоящи.
Докато за намаляване на обема на товарните превози има обективни причини,
такива не могат да се посочат за рязкото намаляване на броя на превозените
пътници между Варна и София. Редица законови и нормативни актове осигуряват
пълно предимство на автомобилния транспорт. Бюджетни средства за железниците
почти не се отпускат след 1990 г. Родното производство на пътнически вагони и
доставките на локомотиви са преустановени. От тогава до сега са внесени около 300
пътнически вагони, втора употреба, предимно от бившата ГДР. Те са морално и
физически остарели, поради което голяма част от тях са бракувани. По липса на
вагони годни за движение, бързи влакове возят само по 3-4 вагона, а пътнически
дори по 1-2 вагона. През летния сезон на 2012 г. в някои от нощните бързи влакове
от София до Варна и Бургас не бяха включени спални и кушет вагони. Поради
затрудненията при пътуване с влак, много отиващи във Варна на почивка и за
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изпълнение на делови задачи, предпочитат автомобилния транспорт или се отказват
от летуване по Черноморието.
Състоянието на железопътният транспорт на нашата страна не отговаря на
съвременните изисквания и няма оперативна съвместимост с железниците на
другите страни от Европейския съюз.
За да се излезе от сегашното крайно неблагоприятно положение, в оперативна
програма „Транспорт”, са включени редица мероприятия за подобряването на
състоянието на българските железници. Проектите имат предимно инфраструктурен
характер и тяхната реализация вече започна. В свои доклади, изнесени на
конференции, организирани от Техническия Университет – Варна и в няколко
публикации в списание „Железопътен транспорт”, преподавателите от нашия
авторски колектив своевременно запознаха интересуващите се специалисти с
актуалните проблеми.
За съжаление се констатира, че железопътните връзки между София и Варна
по северната магистрална линия през Горна Оряховица и по Подбалканската жп
линия през Карлово не са включени в система на европейските транспортни
коридори. По тази причина за тяхната модернизация не може да се очаква
международно финансиране. Сега приоритетна транспортна ос запад-изток е
линията Драгоман – София – Пловдив – Свиленград и отклоняващата се от нея
линия Пловдив – Бургас, която е също международен коридор. Удвояването и
реконструкцията на жп линията Карнобат – Синдел и най-важният обект от нея –
тунелът между гари Лозарево и Подвис, не бяха завършени и по тази причина няма
да бъде възможно бързи влакове с повишена скорост да се движат между София и
Варна през Пловдив.
В международния транспортен коридор север-юг е включена линията София –
Мездра. За нея е изработен проект за ново трасе, пресичащо Стара планина и
минаващо край Ботевград. То е очертано на схематичната карта на фиг.1.
Проектната скорост за движение на влаковете е 160-200 km/h. Реализацията на тези
стратегически важен проект за нашите железници е затруднена от два съществени
проблема. Необходими са значителни капитални вложения, извършване на голям
обем строителни работи и отчуждения на обработваеми площи. Освен това след
построяване на моста на река Дунав край Видин, по направлението Крайова – Видин
– София – Солун ще има предимно комбинирани превози, които могат да се
извършат по съществуващата електрифицирана жп линия. По тези причини,
реализацията на новото трасе между София и Мездра ще бъде отложена с няколко
години за следващи програмни периоди. Реална възможност за реализация на
проекти през следващия програмен период е рехабилитацията на трасето и
подобряване текущото поддържане на линиите в участъците, в които не се
проектира изграждане на нови трасета. След изпълнение на тези мероприятия ще
бъде възможно експресни влакове да изминават разстоянието от Варна до София,
както през Горна Оряховица, така и през Пловдив, за 6 часа. След построяване на
новото трасе между София и Мездра, времепътуването от Варна до София ще бъде
намалена на 5 часа.
Сега най-важната задача е да се проведе организационно-технически
мероприятия за подобряване обслужването на пътниците във влаковете, движещи
се между София, Варна и Бургас: да се увеличи броят на вагоните във влаковите
състави. Освен вагони с места за сядане от 1 и 2 класа, в бързите влакове, движещи
се през деня, да се включат бюфети и ресторант вагони, а в нощните влакове –
спални и кушет вагони.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Град Варна и регионът около него са от особена важност за нашата страна.
Поради това сме уверени, че мнението на обществеността и на административните
ръководители в областта на различни нива ще се взимат под внимание от
държавното ръководство.
Общественото мнение трябва да подкрепя българските железници. Тази
подкрепа може да бъде изразена в публикации, предавания по телевизията, на
конференции, в дискусии и при превеждане на редица други мероприятия.
Колективите на жп възел Варна и на другите гари по линията имат дългогодишна
традиция по транспортно обслужване на населението, които трябва да бъдат
възродени. Само с широка обществена подкрепа българските железници могат да
заемат подобаващото им се място в единната транспортна система на нашата
страна и да станат оперативно съвместими с другите железопътни администрации в
Европейския съюз.
……………………………………………………………………………………………..……….…
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проф. д-р инж. Милчо Лепоев, Университет по архитектура, строителство и геодезия
(УАСГ), гр. София, бул. „Хр. Смирненски” №1,
GSM.: 0888 738 934, е-mail: milcho_lepoev@yahoo.com
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МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА –
СЪЩЕСТВЕН ФАКТОР ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
проф. д-р инж. Милчо Лепоев – УАСГ
Railway Infrastructure Modernization – Essential Agent for Resolving Ecological Problems: In
this paper the expected results for Bulgarian cargo carriages are analyzed in respect of railway
reconstruction and modernization. Significant ecological results are achieved along with realization of
infrastructure projects.
Key words: Railway, modernization, transport, train, cargo, carriage, loading, unloading, terminal,
ecology.

ВЪВЕДЕНИЕ
В почти всички европейски страни и в редица други държави извън Европа се
провежда широка реконструкция и модернизация на железопътните линии.
Основната задача на провежданите мероприятия е значително намаляване на
времепътуването
на
влаковете.
Новите
високоскоростни
влакове
са
конкурентоспособни дори на авиацията. За реализираните проекти за
високоскоростни жп линии и постигнатите резултати са поместени в
специализираните издания много информационни материали от редица автори,
включително от нашия колектив. В тях се засягат предимно високоскоростните жп
линии предназначени за интензивно движение на пътнически влакове.
В настоящата разработка анализираме предимно очакваните резултати от
реконструкцията и модернизацията на железопътните линии по отношение на
товарните превози. Наред с резултатите от подобрената технология и икономически
показатели с реализацията на инфраструктурните проекти се постигат и значителни
резултати от гледище на екологията.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Най-съществен резултат е възможността да се ползва много по-рационално
голямата превозна и пропускателна способност на електрифицираните железопътни
линии. След настъпилите политически и икономически промени през 1989 г. в много
страни включително и нашата рязко намаляха превозваните товари. Главна причина
е намаляване на обема на произвежданата продукция, но наред с нея много от
товарите превозвани в миналото с влакове се прехвърлиха на автомобилния
транспорт.
На фиг.1 в графичен вид са показани количеството товари превозвани по суша
в периода от 1940 г. до сега. По принцип се лобира за автомобилния транспорт.
Причината е негласното предимство, което се дава на автотранспортните фирми с
либерализацията на транспортния пазар и редица нормативни актове позволяващи
нелоялна конкуренция.
Още по-характерна е работата, извършена от двата вида транспорт, при която
се отчитат и превозните разстояния. Графиката, показваща обема на извършената
работа от железопътния транспорт, изразена в тон км се вижда на фиг.2.
Превозните разстояния при жп транспорт са по-големи, но въпреки това
автомобилният транспорт извършва по-голяма работа. Автомобилизацията води до
редица неблагоприятни последици. Отделят се изгорели газове, износват се
пътните настилки, задръстват се улици, пътища и кръстовища. Запасите от петрол
се изчерпват. Проблемът е в световен мащаб. В редица решения и нормативни
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актове се предвижда преразпределение на превозната работа, като се дава
предимство на железниците.
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Фиг.2 Извършена превозна работа с жп транспорт

Трудностите за определяне очаквания обем на товарите в бъдеще са много,
поради големия брой на факторите от които зависи превозната дейност. Въпреки
това в няколко публикации от други автори се правят мотивирани предвиждания за
бъдещо увеличаване на превозната работа. Обемът на превозната работа е
пропорционален на изменението на брутния вътрешен продукт.
През последните години предвижданията се представят с две гранични
възможности за изменение обема на превозите: минимални и максимални. Те се
наричат „оптимистична” и „песимистична” прогноза. Предвижданията са представени
с графики на фиг.3. Изменя се съотношението между превозите с двата вида
сухопътен транспорт, в полза на железопътния. Като до 2050 г. той трябва да
извършва 50% от превозната работа. Прогнозира се значително увеличаване обема
на комбинираните превози, което е едно от най-съществените мероприятия от
гледище на екологията в световен мащаб.
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прогноза за прев озната работа със сухопътен транспорт
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Фиг.3 Прогноза за нарастване на превозната работа
със сухопътен транспорт

Инфраструктурните мероприятия, които ще се строят ще оказват косвено
положително въздействие върху екологията, не се изразяват само с привличане на
допълнителни товари и прехвърляне на превози от автомобилен на железопътен
транспорт. Предвиждат се редица мероприятия, които след реализация на новите
проектни решения ще се отразят положително върху екологията на ареалите през
които минават реконструираните жп линии.
Високите насипи се озеленяват по подходящ начин и оформят ландшафта на
местността. Дълбоки траншейни изкопи не се допускат. В други страни такива
траншеи се покриват изкуствено като тунел и засипката върху покритието се
озеленява. Оформят се облицовани отводнителни и предпазни канавки. Край
линията в близост до населени места се поставят шумозаглушителни огради.
Едно от големите предимства на железопътните трасета, в сравнение с тези на
автомагистралите, е значително по-малката площ, която се отчуждава при строежа.
Ширината на земното платно на двойна жп линия с висока пропускателна
способност е 12,8 m. Ширината на пътното платно на автомагистрала с 4 платна и
разделителна ивица между двупосочните ленти е 29 m, т.е. над 2 пъти по-голяма.
Екологично значение имат товаро-разтоварните площадки в сточните гари. Те
трябва да бъдат далеч от жилищни райони, оградени с растителност. Да се
специализират естакади за насипни товари, разтоварища за строителни и горивни
материали и наливни естакади за петролни деривати.
Едно от най-важните мероприятия, от които се очаква съществен ефект от
гледище на екологията е увеличаване относителния дял на комбинираните превози.
За реализиране на тази стратегическа задача е необходимо в големите селища, в
промишлените и пристанищни райони да се изграждат терминали за обслужване на
интермодалните превози. В няколко гари в по-големи селища има товарни гари,
наричани „опорни”, които бездействат. Те трябва да бъдат пригодени за товарене и
разтоварване на контейнери.
Изграждане на контейнерни терминали започва в световен мащаб преди около
50 години. В нашата страна също беше приета програма за изграждане на система
от контейнерни терминали и площадки. Построени са терминали в София, Пловдив
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(Филипово), в пристанища Варна, Варна запад и Бургас; в Русе (изток и запад),
Димитровград (север); Плевен (запад) и Горна Оряховица (Честово).
Изградените терминали и други съоръжения за обработка на вагоните за
комбинирани превози не се ползват рационално. Терминалът в Сточна гара София
не работи интензивно. Построените специално за комбинирани превози терминали –
в гара Честово за контейнери и в гара Каспичан за превоз на товарни автомобили са
изоставени. За построяване на терминал в района на София с големи възможности
са изработени няколко варианти. След неколкогодишно проучване и обсъждане на
проектите е приет вариант за разполагане в района източно от гара Подуяне
разпределителна. Строежът не започва поради нерешени проблеми с отчуждения
на засегнатите имоти и др. За щастие досега са изградени и се изграждат частни
терминали в гара Яна, Казичане и Волуяк. Построяване на няколко терминали във
възела не допринася за концентрация на товарно-разтоварната дейност, но подобре няколко малки терминали, отколкото нито един в експлоатация.
От особена важност са комбинираните превози между водния и железопътен
транспорт. За да се използват рационално морските и речните ни пристанища в
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода до
2020 г. са предвидени и се изпълняват етапно редица мероприятия за подобряване
на инфраструктурата и техническата съоръженост на терминалите свързани с
пристанищата.
В пристанище Варна изток е предвидено изграждане на дълбоководен
контейнерен терминал. В пристанище Варна запад ще продължи разширението и
модернизацията на контейнерния терминал.
В пристанище Бургас западният мол се специализира за комбинирани превози.
На терминал 3 автотранспортни средства по системата Ro-La ще се натоварват на
фериботи. На терминал 4 ще се претоварват контейнери.
Ще се разшири дейността по комбинирани превози на дунавските ни
пристанища. Във Видин, близо до новия мост на р. Дунав се изгражда нов терминал,
в който могат да се извършват операции свързани с всички модификации на
интермодални превози, ще се осигури директна сухоземна връзка между
транспортни коридори №4 в направление север-юг и коридор №7 по река Дунав, за
осъществяване на международни превози към пристанище Солун.
Пристанище Лом има добра налична инфраструктура, като разполага със
значителни открити и покрити складови площи. Обработват се насипни, генерални и
други товари, които се товарят на вагони. Обслужването се организира от
концесионер, който предвижда увеличаване на товарооборота. Проектира се
пристанище Лом да се превърне в модерно международно пътническо пристанище.
Пристанище Русе запад е дадено на концесионер, който е задължен да развива
инфраструктурата и съоръженията за обработка на генерални товари и за
комбинирани превози. Изготвен е проект за изграждане на нов интермодален
терминал в район Русе изток. Той ще осигурява връзка между пристанище Русе
изток с железопътен транспорт в гара Русе север.
В централната част на страната се проектира построяване на нов терминал за
интермодални превози в гара Тодор Каблешков близо до Пловдив. Гарата се намира
на магистралната жп линия София – Пловдив, която се модернизира за повишени
скорости. Новият терминал ще има удобни пътни връзки към автомагистралата.
Модернизацията на главните железопътни линии за повишаване на скоростите
и изграждане на терминали за комбинирани превози, не са достатъчни мероприятия
за привличане на товари за жп транспорт. Потоци от тежки товарни автомобили
преминават непрекъснато през граничните пунктове: Драгоман, Свиленград, Кулата
и Русе. В същото време терминалите за качване на автомобили върху вагони по
системата Ro-La бездействат. Постоянно се предлага ускоряване строежа на
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автомагистрали: Хемус, Тракия, Струма и други пътни връзки, а не се привличат
товари за жп транспорт.
Необходима е активна мениджърска дейност и маркетингова политика от
страна на железопътния превозвач и спедиторите. Да се установят връзки с
основните автотранспортни фирми и им се предложат изгодни условия за превоз на
стоките с контейнери, сменяеми ремаркета или с превоз на товарните автомобили с
влакове. В нашата страна сега работят 16 спедиторски фирми, които се занимават с
организиране на интермодални превози. Трябва да се създаде един централен
интермодален оператор, който да координира дейността на отделни оператори.
През 2012 г. е създадено сдружение наречено „Пъстър зелен товарен транспорт”,
който трябва да стане фактор за развитие на комплексни интермодални услуги в
България и целия регион на Балканите.
Ролята на държавата е да подпомага екологично чистите товарни превози със
субсидии и дотации, както е в другите страни. С нормативни актове да се
регламентира задължителен превоз на камиони над определено тегло с влакове.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегическа задача, поставена от ръководството на Европейския съюз е в
перспектива, половината от товарите на транспортно разстояние над 300 km да се
превозват с влакове. За тази цел по програма „Транспорт”, „Марко Поло” и др. се
отпускат значителни средства за развитие на интермодални превози, които трябва
да се използват рационално.
Реконструкцията и модернизацията жп линии, изграждане на терминали за
комбинирани превози и доставка на специализиран подвижен състав, ще бъдат
съществен принос за подобряване на екологията в нашата страна.
За контакти:
проф. д-р инж. Милчо Лепоев, Университет по архитектура, строителство и геодезия
(УАСГ), гр. София, бул. „Хр. Смирненски” №1,
GSM.: 0888 738 934, е-mail: milcho_lepoev@yahoo.com
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МОДЕЛИРАНЕ НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ И ИЗСЛЕДВАНЕ
ВЛИЯНИЕТО НА СТЕПЕНТА НА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ОТРАБОТИЛИТЕ
ГАЗОВЕ ВЪРХУ ОБРАЗУВАНЕТО НА АЗОТНИ ОКИСИ
гл. ас. д-р инж. Симеон Илиев
Modeling of gasoline engine and study the influence of exhaust gases recirculation rate on
nitric oxide formation: EGR technique, as one of effective measures to reduce NOX formation, was firstly
adopted in diesel engines. But with the growing energy and environment problems, EGR has been
commonly used also in gasoline engines together with other advanced techniques. In this research, the one
dimensional (1D) CFD modeling of four-stroke direct injection gasoline engine is developed. The aim of this
paper is to study the influence of EGR on the performance and emission of gasoline PFI engines.
Key words: Computational simulation, computation fluid dynamics (CFD), Port fuel injection (PFI),
exhaust gases recirculation (EGR), NOX, gasoline engine.

ВЪВЕДЕНИЕ
Един от подходите за намаляване на вредните емисии, които се съдържат в
отработилите газове на двигателите с принудително запалване, е да се въздейства
върху горивния процес т.е. по-пълно да е изгарянето на гориво-въздушната смес.
При по-пълното изгаряне двигателя работи с много добре хомогенизирана горивовъздушна смес, която е с излишък на въздух (кислород). При такава организация на
горивния процес се намаляват емисиите на въглеродния окис (СО) и на изгорелите
въглеводороди (СН), докато емисиите на азотните окиси (NOX) в повечето случаи се
увеличават [7]. Термичната същност на образуването на азотните окиси изисква
максималната температура на горенето в горивната камера да се ограничи. Когато
температурата е под 1800 К скоростта на образуване на NO е много ниска, но когато
тя достигне 2000 К скоростта на образуване на NO рязко се увеличава. Установено
е, че на всеки 100 К повишаване на температурата образуването на NO се удвоява
[4]. Има различни решения за намаляване на максималната температура, като един
от тях е изкуствено увеличаване на отработилите газове в цилиндрите на двигателя
при режимите, където се очакват най-високи концентрации на NOX. Отработилите
газове забавят протичането на горивния процес и отнемат част от топлината на
горенето, тъй като имат голям специфичен топлинен капацитет. Система с която се
постига увеличаване на отработилите газове е известна като EGR (exhaust gases
recirculation - рециркулация на отработилите газове). Първоначално тя е била
използвана в дизеловите двигатели с цел ограничаване на термичното образуване
на NOX чрез намаляване на температурата в горивната камера на двигателя,
благодарение на разреждането на прясното работно тяло с определено количество
отработили газове посредством рециркулация на входа на цилиндъра.
Изпълнението на бъдещите стандарти за допустими вредни емисии при леките
и товарните автомобили поставя високи изисквания спрямо концепцията за
управление на изгорелите газове от бензиновите двигатели. Ключовата мярка за
понижаване на нетретираните емисии на NOx продължава да е рециркулацията на
изгорелите газове [1-3].
ИЗЛОЖЕНИЕ
В бензиновите двигатели се използва два типа рециркулация на отработилите
газове: с охлаждане на постъпващите газове в цилиндъра на двигателя и без
охлаждане. При EGR без охлаждане се подгрява пълнителния заряд и така се
подобрява качеството на изгаряне и термичния КПД. При EGR с охлаждане на
отработилите газове се повишава плътността на заряда и то този начин се
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подобрява обемната ефективност на двигателя. В същото време, понижената
температура може допълнително да намали емисиите от NOx. Отработилите газове
се състоят основно от инертни газове, като въглероден двуокис и водна пара, които
не могат да участват в горивния процес и забавят окислителните реакции. Това
заедно с намаленото количество кислород, което постъпва за сметка на отработили
газове, понижавайки максималната температура и води до намаляване на
образуващите се азотни окиси. Рециркулацията на отработилите газове бива два типа: вътрешна и външна [2, 4]. Вътрешната рециркулация се постига, като се
подберат по подходящ начин моментите на затваряне на изпускателните и на
отваряне
на
пълнителните
клапани.
Обикновено
увеличаването
на
продължителността на припокриване на клапаните около ГМП води до повишаване
на количеството отработили газове, които остават в горивната камера и участват в
образуването на работното вещество за следващия работен цикъл. Външната
рециркулация се осъществява, като част от отработилите газове се отклоняват от
изпускателната система и през външен тръбопровод се подават в пълнителния
колектор. Количеството на отработилите газове, което се връща в пълнителната
система се управлява от електронният блок за управления на двигателя
посредством електрически клапани. Предимството на външната рециркулация, е че
може по-точно да се контролира количеството на отработилите газове пропускани
към пълнителната система. През последните години, за да се подобри ефекта от
рециркулацията се прилагат системи за охлаждане на газовете преди тяхното
постъпване в пълнителния колектор. Като охлаждащ флуид се използва
охладителната течност на двигателя и по този начин допълнително се намалява
температурата на работното вещество, постъпващо в цилиндрите.
Количеството на рециркулираните отработили газове се характеризира със
степента на рециркулация [6]. Отношението на количеството на подаваните
отработили газове към цялото количество прясно работно вещество, постъпващо в
двигателя се нарича степен на рециркулация.

ρ=

GРОГ

GРОГ
.100 %,
+ GB + G Г

където:
GРОГ е масовия разход на рециркулиращите отработили газове;
GВ е масовия разход на постъпващия въздух;
G Г е масовия разход на гориво.
За провеждане на изследванията е създаден модел на бензинов двигател с
впръскване на гориво в пълнителния тръбопровод с помощта на програмата Ricardo
Wave. Моделът на двигателя (фиг.1) е създаден, като са използвани отделни
блокове, зад всеки от които е заложен определен математичен модел и се
дефинира със съответни геометрични параметри [5]. Работният процес в
цилиндрите на двигателя е моделиран с помощта на математичен модел на базата
на първия принцип на термодинамиката за отворена термодинамична система
(приема се че параметрите на работното вещество са еднакви в целия обем на
цилиндъра). За отчитане на газообменните процеси са зададени геометричните
параметри, законите за движение и коефициентите на дебита на пълнителните и
изпускателните клапани. За моделиране на горивния процес се използва модела на
Wiebe. Като входящи параметри в конкретната задача са зададени: положение на
дроселната клапа, честота на въртена на коляновия вал, началото и края на
горенето в зависимост от ъгъла на завъртане на коляновия вал, продължителност
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на горенето в зависимост от ъгъла на завъртане на коляновия вал, ъгъла на
завъртане на коляновия вал при който е протекло 50% от горенето, диаметърът на
отвора на разпръсквача, температурата на гориво, степента на рециркулация и др.
Пълнителната и изпускателната система са моделирани чрез тръбопроводи и
съответни свързващи елементи. Движението на работното вещество в
тръбопроводите се описва с помощта на неустановен едномерен математичен
модел. В модела на двигателя е използвана вътрешна система за рециркулация без
охлаждане на отработилите газове.

Фиг. 1. Модел на бензинов двигател, разработен с помощта на програмата
Ricardo Wave
Някои от по-важните входни параметри на разработения модел на двигателя са
дадени в таблица1.
Таблица 1
Брой цилиндри [i]

4

Диаметър на цилиндъра [D]
Ход на буталото [H]
Степен на сгъстяване [ε]

78,1 mm
82 mm
10

Честота на въртене [n]

6000 min-1

Въздушно отношение [α]
Диаметър на отвора на разпръсквача
Работен обем
Отваряне на пълнителния клапан
Затваряне на пълнителния клапан
Отваряне на изпускателния клапан
Затваряне на изпускателния клапан

1,04
0,2 mm
1.57132 l
330 °ЗКВ
610 °ЗКВ
105 °ЗКВ
405 °ЗКВ
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С така описания модел на бензинов двигател и с помощта на програмата
Ricardo Wave са проведени теоретични изследвания относно влиянието на степента
на рециркулация върху образуването на азотни окиси в цилиндрите на двигателя.

Фиг. 2. Влияние на степента на рециркулация на отработилите газове
върху количеството на азотните окиси

Фиг. 3. Влияние на степента на рециркулация на отработилите газове
върху специфичния разход на гориво
Общоизвестно е, че увеличаването на степента на рециркулация води до
намаляване на образуващите се азотни окиси и до влошаване на мощностноикономичните показатели на двигателя.
На базата на направените изследвания е установено, че с увеличаване на
степента на рециркулация до 20% (фиг.2) намалява количеството азотни окиси до
85% и незначително се повишава специфичния разход на гориво до 1,5% (фиг.3).
Количеството на азотните окиси при 0% рециркулация е 4014 ppm, а при 21% 490
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ppm. След 21% рециркулация специфичният разход на гориво започва да се покачва
рязко, но пак е в границите на 3%.

Фиг. 4. Влияние на степента на рециркулация на отработилите газове
върху ефективната мощност
На фиг. 4 е показано влиянието на степента на рециркулация на отработилите
газове върху ефективната мощност. Установено е, че с увеличаване на степента на
рециркулация до 20% (фиг. 4) намалява ефективната мощност до 25%. Ефективната
мощност при 0% рециркулация е 82 kW, а при 21% рециркулация е 61 kW. Това се
дължи на рециркулиралите отработили газове, които забавят протичането на
горивния процес. Вследствие на това продължителността на горене се увеличава и
процесът на разширение завършва при по-голяма охладителна повърхност на
горивната камера. Също така с увеличаване на количеството на отработилите
газове се измества част от постъпващата прясна работна смес в цилиндъра на
двигателя и когато дроселната клапа е напълно отворена (както е в случая), педала
на газта неможе да отвори повече дроселната клапа, за да се увеличи плътността на
постъпващата прясна работна смес. Следователно, за да се запази същата мощност
и въртящ момент трябва да се увеличи налягането на пълнене и ако това нестане
мощността и въртящия момент ще намаляват с увеличаване на степента на
рециркулация (както е в случая).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведените изследвания показват, че системите за рециркулация са
ефективно средство за намаляване на съдържанието на азотни окиси в бензиновите
двигатели. Получените теоретични резултати показват, че при изпитвания бензинов
двигател с впръскване на гориво в пълнителния тръбопровод с увеличаване
степента на рециркулация до 20% намалява количеството азотни окиси до 85% и
незначително се повишава специфичния разход до 1,5%. След 21% рециркулация
специфичния разход на гориво започва да се покачва рязко, но пак е в границите на
3%. На базата на получените резултати е установено, че с увеличаване степента на
рециркулация до 20% намалява ефективната мощност до 25%.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОГОФАКТОРЕН ПЛАНИРАН ЕКСПЕРИМЕНТ
ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С
РАЗЛИЧНИ БИОСМЕСИ
Атанас Илиев, Мая Иванова, Емил Маринов, Симеон Илиев

Vegetable oils are used as fuel since the inception of the internal combustion engine and the
automobile industry pioneers like Henry Ford and Rudolf Diesel designed cars and engines that can
handle such products. If it is necessary to determine the performance of Diesel Engine in a wider range of
frequencies and loads, it increases much experimental work; it is not always possible, in real time and
place. When searching the optimal values of the parameters is necessary to obtain and equation of the
regression that describes the course of an experiment. In individual, discrete values of growth of input
parameters, it is possible not to find the real extreme of the regression equation

ВЪВЕДЕНИЕ
Концепцията за биогоривата не е изобретение на 21 век. Растителните масла са
използвани за гориво още от самото създаване на двигателите с вътрешно горене и
пионери на автомобилната индустрия като Хенри Форд и Рудолф Дизел разработват
коли и двигатели, които могат да работят с такива продукти. Преди Втората световна
война Великобритания и Германия произвеждат и продават горива на растителна основа, примесени с петрол. На Парижкото изложение през 1900 година е показан малък
дизелов двигател, работещ с нефт или растително масло. В своята книга “Възникване
на дизеловия двигател” Рудолф Дизел пише: “Използването на растителното масло за
гориво днес може да не е от голямо значение. Но продуктите от този вид могат с
течение на времето да станат също така важни, както и петролът в днешно време”.
Първата петролна криза (1973-1974 година) показва, че не може да разчита само на
петрола като източник на горива за транспорта. Все още на биогоривата се гледа като
на алтернатива на конвенционалните горива. Те се получават чрез обработка на биомаса, която от своя страна е възобновяем източник. Биогоривата могат да заместят
директно изкопаемите горива в транспортния сектор и да се интегрират в системата за
снабдяване с горива. В днешно време вече не стои въпросът дали е удачно да се
използват биогорива в двигателите с вътрешно горене, а как да се оптимизира
работата на двигателя при работа с биогорива, така че да се постигнат възможно найдобри мощностни, икономически и екологични показатели. В тази насока голям опит
има натрупан в държави като Япония, Германия, Австрия, Полша и др. Транспортните
биогорива, произведени от зърнени култури и друг органичен материал предлагат няколко предимства. Те могат да спомогнат за понижаване в световен мащаб ръста на
емисиите от въглероден двуокис (CO2) от транспорта, като принос за изпълнението на
ангажиментите на Европейския Съюз по протокола от Киото [1]. Чрез намаляването на
зависимостта на транспорта от нефт, те могат също така да подпомогнат за разнообразяване на видовете горива и подобряване на сигурността на доставките. Освен това,
те могат да бъдат алтернативни източници на доходи в селските райони на ЕС.
ИЗЛОЖЕНИЕ

Параметрите на дизеловите двигатели (ДДВГ) се определят чрез съответните
опити, проведени по една или друга методика. Най-лесният начин е чрез снемане на
определени характеристики – честотни или товарни. Недостатък на тези методи е в
тяхната ограниченост – за конкретно натоварване или честота. Ако е необходимо да се
определят показателите на ДДВГ в по-широк диапазон от честоти и натоварвания, то
експерименталната работа нараства много; не винаги е възможно в реално време и да
се проведе. Когато се търсят оптимални стойности на параметрите е необходимо да се
получат и уравненията на регресия, описващи хода на дадения експеримент. При отделните, дискретни стойности, на нарастване на входните параметри, е възможно да
не се намери истинския екстремум на уравнението на регресия. Това налага да се
използват методи, описващи уравнението на отклика е една по-широка и непрекъсваема област, в която в последствие може да се определи минимума или максимума на
функцията; освен това е възможно да се определи и комплексното влияние на голям
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брой входни параметри на показателите на двигателя. Такава възможност предоставя
метода на „Планиране на експеримента“.
Чрез методите за планиране на експеримента е възможно със сравнително малък
брой опити да се определят регресионните уравнения на отклика и по тях да се определят екстремните стойности на входните величини.
При съставяне на плана на експеримента винаги се върви от план от първи ред
към план от втори ред и т.н. Условие за преминаване към по-горен ред е адекватността
на полученото регресионно уравнение. При неадекватно уравнение и анализ, показващ, че факторите и диапазоните им на изменениe са избрани правилно и опитите са
поставени и извършени със съответната прецизност, точност и повторение, причина е
строго нелинейният характер на отклика. Това е и в основата на повишаване на реда
на плана на експеримента.
Уравненията от първи ред ( y (x ) = a0 + a1.x ) не дават възможност да се определи екстремум в зададен диапазон – необходимо условие е уравнението да е непрекъснато и
поне два пъти диференцируемо в зададената област. Това е също предпоставка, когато
се търси оптимум на получените резултати, да се премине към план от по-висок ред.
От априорни данни и предварително проведени „прострелни“ опити е установено, че
повечето от изходните величина на ДДВГ са нелинейни (получените частни уравнения с
достатъчна за изследванията точност, се апроксимират с уравнения от втора степен).
Това дава основание да се премине към многофакторно планиране от втори ред.
Намирането на уравнението на отклика от втори ред от вида (1)
n

n

n

k =0

i , j =1
i≠ j

i =1

y = ∑ ak .xk + ∑ aij .xi .x j + ∑ aii .xi2 .

(1)

може да се направи чрез пълен факторен експеримент от вида n = 3k , където k е
броят на факторите (при k = 3, n = 27; k = 4, n = 81 etc. ). Вижда се, че с увеличаване на
броя на факторите, обемът на експерименталната работа се увеличава в степенна
прогресия (и като се има предвид, че за да се приложат методите на математическата
статистика за обработка на получените резултати, е необходимо да се повторят опитите във всяка точка между 4 и 8(10) пъти, то е ясно, че задачата е практически неизпълнима…). Възможно е намаляване на броя на опитите чрез
използването на така наречените
композиционни планове. При тях
уравнение (1) описва някаква
повърхност (цилиндър, сфера,
конус, елипса etc.). За да се определи такава повърхност е необходимо да се разполага с поне три
точки от координатната система.
Поради това координатите на
Фиг. 1. Планове от втори ред при k=2.
факторите x1 и x2 (фиг. 1) не могат
a – ортогонален; б – ротатабелен.
да са само опитите 1,2,3 и 4 от
Пълния факторен експеримент
k
(ПФЕ) 2 , разполагащи се по върховете на квадрата. Необходимо е да се добавят нови
точки 5, 6 7 и 8, наречени звездни, разполагащи се на осите x1 и x2 с координати (±α,0),
(0,±α) и задължително опит 9 в центъра на квадрата; така по всяка права, минаваща
през центъра, има по 3 точки. Така се формира плана на експеримента: ПФЕ 2 k , 2.k
звездни точки и n0 точки в центъра на плана.
Матрицата на планиране при ротатабелния план се извършва при условие, че се
спазва броя на точките на планиране – таблица 1.
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Таблица 1. Брой на опитите в зависимост от броя на факторите
Брой Фактори

Стойност на
Звездна точка

Опити в центъра на плана

n
2
3
4

α
1,414
1,682
2

N0
5
6
7

Опити във
върховете на
хиперкуба
n
Nx=2
4
8
16

Брой на звездните точки

Общ брой на
опитите

Nα=2.n
4
6
8

N
13
20
31

Звездните точки са с координати (0, 0, …, ±α, …, 0, 0) и се определят по формулаn −1

n

та α = 2 4 , при ПФЕ (до 4 фактора) и α = 2 4 при дробен факторен експеримент (5 и
повече фактора). На фиг. 1,б, звездните точки са 5, 6, 7 и 8.
След направен анализ на факторите, оказващи влияние на работата на ДДВГ, са
избрани следните независими фактори – честота на въртене на вала на двигателя n,
натоварването на двигателя Me и съдържанието на естер в горивото %.
Матрицата за планиране при три фактора е дадена в таблица 2.
Таблица 2. Матрица за планиране при три фактора
№ на опита

Nx

Nα

N0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

x0

x1

x2

x3

x12

x22

x32

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1,682
+1,682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
-1,682
+1,682
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
-1,682
+1,682
0
0
0
0
0
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
2,829
2,829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
2,829
2,829
0
0
0
0
0
0
0
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
2,829
2,829
0
0
0
0
0
0

Показаната таблица съдържа кодираните стойности на факторите. Работи се с
кодирани единици, поради опростяване на уравнението на регресия и неговото определяне. Връзката между действителните и кодираните стойности на факторите са дадени в таблица 3.
Таблица 3. Действителни стойности на факторите

Фактори: x1 - честота на въртене n, min ; x2 - натоварване Me, kgf.m;
x3 - съдържание на Биогориво, %;
Звездна
Долно ниво Основно
Горно ниво
Звездна
Размах Δ
Точка -α
-1
ниво 0
+1
Точка +α
450
1443
1750
2200
2650
2957
2,5
0,80
2,5
5
7,5
9,20
4
0,77
3,5
7,5
11,5
14,23
-1

Фактор
x1
x2
x3
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Определянето на кодираните стойности се прави по следните формули:
− 1 = x0 − ∆; + 1 = x0 + ∆; - α = x0 − α .∆ ;+α = x0 + α .∆
Където x0 е основното ниво на фактора;

Δ – размах на фактора.
Получените данни от табл. 2 дават възможност да се получи уравнение на регресия от
следния вид (2)

y = a0 + a1.x1 + a2 .x2 + a3 .x3 + a12 .x1.x2 + a13 .x1.x3 + a23 .x2 .x3 + a11.x12 + a22 .x22 + a33.x32

(2).

Моторните изпитания на горивата са проведени в лаборатория на катедра “Двигатели и транспортна техника” на Русенския университет. Експерименталната уредба е
показана на фиг. 2.
Автомобилен четирицилиндров дизелов двигател XUD11ATEP8A (Пежо 605) с
вихрокамерно смесообразуване и следните технически характеристики:
ходов обем 2088 см3
степен на сгъстяване 21,5
номинална мощност 60 кW при 4300 мин -1
максимален въртящ момент 130 Nm при 2400 мин -1
горивонагнетателна помпа CAV DPC

Натоварващо устройство – постояннотоков динамометър MS 2812-4. Максимално поглъщана мощност 80 kW при 5000 min-1.
Скала на динамометъра 0 ÷ 20 kgf.m
(точност 0,02 kgf.m).
Честотата на въртене на коляновия вал е измервана с уред Bosch
ETD 019.02 FD – пиезоелектрически
преобразувател, който взима сигнала
от тръбичката за високо налягане
(точност 5 min-1).
Димността на отработилите газове е измервана с димомер OPA-101
(точност 1%).
Вредните компоненти в отработилите газове се измерват с 5-компонентен газоанализатор AutoLogic Plus
(САЩ), табл. 4.
Количеството на изразходваноФиг. 2. Експериментална уредба за моторните изпитания то гориво е измерено с везна с калиб1 - двигател; 2 - електрическа спирачка; 3 - резервоар за рирани теглилки (точност 0,01 g);.
гориво; 4 - везна; 5 - резервоар с вода за охлаждане на
Времето за разход на гориво се
двигателя; 6 - честотомер;7 - газоанализатор; 8 – димомер
измерва с хронометър ( точност 0,1
s).
Таблица. 4. Характеристики на газоанализатор AutoLogic Plus
Състав

Обхват

Разсейване

HC

0-2000 ppm

1 ppm

CO

0-15 %

0,001 vol.%

CO2

0-20 %

0,01 vol.%

O2

0-25 %

0,01 vol.%

0-5000 ppm

1 ppm

0-72

0,01

NOx
Отношение въздух/гориво

Извършването на отделните опити е в съответствие с изискването на математическата статистика. По предварителни опити е установено, че повторяемостта на резултатите е много добра. Това дава основание да се избере повторяемост на отделни-
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те опити 3. За премахване (доколкото е възможно това) на случайната грешка, опитите
са извършени в съответствие с Метода на рандомизацията. Всеки опит се провежда в
случаен ред, по предварително изготвена методика. След получаване на стойностите
на опитите, с помощта на методите на математическата статистика са получени математическото им очакване x , средноквадратичното отклонение на x , σ и доверителните
интервали за всяка величина x ± 3.σ , отсяти са грубите грешки. Получените стойности
са показани в таблица 4.
Таблица 4. резултати от проведения експеримент

№

x1

x2

x3

m,г

tоп

CO

CO2

NOx

HC

D,%

D,m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1750
2650
1750
2650
1750
2650
1750
2650
1440
2960
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

2,5
2,5
7,5
7,5
2,5
2,5
7,5
7,5
5,0
5,0
0,8
9,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

3,5
3,5
3,5
3,5
11,5
11,5
11,5
11,5
7,5
7,5
7,5
7,5
0,0
15,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

30
60
70
100
30
60
70
100
30
100
30
100
60
70
70
70
70
70
70
70

57,2
71,8
72,6
59,2
54,6
67,2
64,4
54,8
45,5
60,6
51,6
59,2
68,5
65,2
69,8
68,4
68,9
67,9
68,5
66,7

0,030
0,030
0,050
0,050
0,005
0,005
0,026
0,022
0,008
0,008
0,025
0,060
0,065
0,012
0,024
0,022
0,022
0,021
0,024
0,022

5,80
6,80
4,70
6,60
6,00
4,00
6,30
5,10
5,80
6,00
0,70
1,00
11,00
10,00
5,41
5,15
5,28
5,18
5,46
5,14

160
188
130
235
90
166
133
245
139
285
72
133
187
168
230
222
216
221
218
224

4,0
3,0
1,0
3,0
5,0
4,0
3,0
5,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0
9,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
1,0

25,7
26,3
30,7
34,8
29,3
29,7
34,4
35,9
32,8
36,1
33,1
41,1
24,6
32,8
35,4
34,6
33,6
33,1
32,9
34,2

0,69
0,71
0,87
0,95
0,80
0,81
1,06
1,13
0,93
1,05
0,93
1,28
0,65
0,93
0,99
0,93
0,96
0,94
0,93
0,97

-1

Ne

ge

ηе

4,49
6,80
13,48
20,41
4,49
6,80
13,48
20,41
7,40
15,20
1,81
20,79
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30

410
442
257
298
440
472
290
322
327
391
540
293
295
342
341
350
345
348
345
351

0,207
0,192
0,329
0,284
0,200
0,179
0,292
0,263
0,259
0,217
0,157
0,290
0,287
0,248
0,248
0,242
0,246
0,243
0,246
0,241

Определянето на отделните членове на регресионните уравнения е направено
съгласно методиката, дадена в [2].
Получените след статистическата обработка на резултатите уравнения имат
следния вид
D,% = 33,56 + 0,89.x1 + 2,80.x 2 + 1,87.x3 + 0,82.x22 − 2,41.x32
CO,% = 0,0266 + 0,01.x2 − 0,014.x3 − 0,0068.x12 + 0,0065.x22 + 0,005.x32
CO2 % = 5,571 − 0,306.x3 + 0,213.x1 .x2 − 0,763.x1 .x3 + 0,338.x2 .x3 + 0,177.x12 − 1,77.x22 + 1,95.x32
NOx ,% = 183,1 + 41,48.x1 + 17,69.x2 − 8,12.x3 + 14,13.x1 .x2 + 6,88.x1 .x3 + 13,13.x2 .x3 − 39,09.x22 − 10,18.x32
HC = 2,65 + 1,30.x3 + 0,75.x1 .x2 + 1,56.x32
g e = 360 + 17,83.x1 − 74,2.x2 + 14,38.x3 + 3,15.x12 + 25,26.x22 − 12,41.x32
D, m −1 = 0,926 + 0,028.x1 + 0,116.x2 + 0,077.x3 + 0,043.x22 − 0,078.x32
η e = 0,244 − 0,013.x1 + 0,045.x2 − 0,011.x3 − 0,0047.x1 .x2 − 0,0049.x2 .x3 − 0,0023.x12 − 0,0079.x22 + 0,0091.x32

По вида на получените уравнения може да се съди за влиянието на отделните
фактори върху изследваната величина. Освен това, от уравненията може да се определи точката на екстремум на функцията (показани са уравненията за ηe). Това става
чрез намиране на частните производни на функцията спрямо входните фактори, приравняването и8м на 0 и решение на получената система уравнения. Ако координатите
на екстремалната точка са извън интервала [− α ...α ] , то за граница се взема съответна
стойност на α (3).
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δy
= −0,013 − 0,0046.x1 − 0,0047.x 2 + 0.x 3 = 0
δx1
δy
(3)
= 0,045 − 0,0047.x1 − 0,0158.x 2 − 0,0049.x 3 = 0
δx 2
δy
= −0,011 + 0.x1 − 0,0049.x 2 + 0,0182.x 3 = 0
δx 3
След решаване на системата от три уравнения с три неизвестни, за факторите се
получават следните стойности: x1 = −7,9 [- 1,68]; x 2 = 4,96 [+ 1,68]; x 3 = 0,76 . След заместване, за оптималната стойност на величината се получава: η e = 0,32 . Аналогично се определят и другите екстремални точки. Резултатите са дадени в табл. 5.
Таблица 5. Оптимални стойности на функциите на отклика.
Оптимални стойности на параметрите x1, x2, x3 и на съответната функция
Кодирани

Реални

№

Величини:

x1

x2

x3

x1

x2

x3

1
2
3
4
5
6
7
8

D,%
CO,%
CO2,%
N0x, ppm
HC, ppm
ge, g/(kW.h)
-1
D, m
ηе

-1,68
0,00
1,68
-1,68
0,00
-1,68
-1,68
-1,68

-1,68
-0,77
0,04
-1,36
0,00
1,47
-1,35
1,68

0,39
1,40
1,34
-1,68
-0,42
0,58
0,49
0,76

1440
2200
3000
1440
2200
1440
1440
1440

0,80
3,10
5,10
1,60
5,00
8,70
1,63
9,20

9,05
13,00
13,00
0,77
5,80
9,80
9,50
10,50

Екстремум
30,04
0,013
7,48
83,65
2,38
289
0,82
0,32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Както всяко нещо, така и биогоривата имат както положителни,
така и отрицателни страни. За едни параметри се получава подобрение, за други влошаване на стойностите. Но като се има предвид, че рано или късно невъзобновяемите енергоизточници ще се изчерпят, ясно е, че бъдещето е за възобновяемите, в
частност биогоривата, енергоизточници за транспорта и не само за него. Естествено,
за да се постигнат оптимални резултати е необходимо не простото заместване на част
от съответното гориво с биогориво, а и основна преработка на самите двигатели. Така
или иначе, когато нуждата от енероизточници стане много по-въпиюща от сега, то и ще
се намерят съответните конструктивни решения за преминаване на 100% горива от
възобновяеми енергоизточници.
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ВЛИЯНИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ШУМ ВЪРХУ ЧОВЕКА И НАЧИНИ ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО МУ ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Александрина Банкова
Impact of traffic noise on human and ways to reduce harmful effects: The purpose of this paper
is to create healthy living conditions and environmental noise from transport by developing a common
approach for its avoidance, prevention and reduction. Studied and are considered noise protection fences as
a means of reducing the levels of vehicle noise pollution. By building these fences achieves efficient and
environmentally friendly way to reduce the critical levels of road noise as part of the requirements for quality
of life.
Key words: road noise, noise protection equipment health.

ВЪВЕДЕНИЕ
Източниците на шум и примерите за акустично замърсяване в съвременния свят
са много. Важното е да се разбере негативния ефект на шума върху хората и да се
осъзнае нуждата от неговото намаляване. Защото много пъти в практиката
намаляване на шума от самия източник е невъзможно или не дава достатъчно добри
резултати. Това означава, че въпреки различни технологични подобрения за
намаляване на шума от източника, той продължава да натоварва шумово средата
над допустимите норми и съответно трябва да се вземат и други подпомагащи
мерки. Най-добре е, ако това се осъществи
с монтиране на шумозащитни
преградни съоръжения.
ИЗЛОЖЕНИЕ
При съвременното равнище на развитие на автомобилния транспорт на
проблемът за борбата с шума се придава голямо значение. Автомобилът е един от
главните източници на шум в градовете. Бързото нарастване на автомобилния парк,
увеличаването на интензивността на движението по градските магистрали довеждат
до значително увеличаване на нивото на шума в големите градове.
От направените проучвания се установи, че няма орган в човешкото тяло, който
да е пощаден от вредното въздействие на шума. Някои данни на Световната
здравна организация показват следното:
- от 8 до 10 млн души в САЩ се нуждаят от слухови апарати като глухотата е
разпространена най-вече сред безработните
- според направените изследвания в Англия всяка трета жена и всеки четвърти мъж
страдат
от
невроза,
която
е
резултат
от
шумово
въздействие
- проучвания във Франция показват, че всеки пети пациент на психиатричните
болници е загубил разсъдъка си поради вредното действие на непрекъснато
растящия шум в жизнената среда.
1. Вредни ефекти на шума върху здравето на населението
Степента на риска от увреждане на човешкото здраве под въздействието на
фактора „шум” в околната среда е трудно установима. Обикновено този фактор не
действа изолирано, а участва в изключително сложна комбинация с други рискови за
здравето фактори, които могат да бъдат химични, физични, биологични,
психологични и такива, свързани с начина на живот, атакуващи човешкия организъм
в течение на целия му живот. Вредата от шума се превръща в една от
характеристиките на модерния живот. Шумът атакува почти всички органи и системи
на човешкия организъм, като се проявява главно в четири насоки: (1)
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1.1.
Психологично
въздействие:
раздразнение,
влияние
върху
работоспособността, въздействие върху речевата разбираемост и умствените
способности.
1.2. Физиологично въздействие:
а) върху слуховия орган;
б) върху функциите на отделни органи и системи:
сърдечно съдовата система – учестяване на сърдечния ритъм, промени, които
водят до повишаване на кръвното налягане;
- дихателната система – изменения на респираторния ритъм;
- храносмилателна система – забавяне пасажа на храната и различни по степен и
вид увреждания на стомаха;
ендокринна система – изменение количеството на кръвната захар, повишаване
на основната обмяна, задържане на вода в организма, вестибуларна система,
процесите на обмяната;
в) върху организма като цяло и в частност върху висшата нервна дейност
(нервна преумора, психични смущения и нестабилност, смущения на паметта,
раздразнителност) и вегетативната нервна система (усилен тонус, който може да
доведе до редица сърдечни, циркулаторни и други прояви).
1.3. Въздействие върху съня – смущаването на нощната почивка не дава
възможност за възстановяване на работоспособността и постепенно довежда
организма до състояние на преумора.
1.4. Загуба на слуха в резултат на продължително влияние на шум с висока
интензивност.
Действието на фактора шум е най-отчетливо изразен в урбанизираните райони
с население над 100 000 жители. Шумовото им натоварване зависи както от
интензитета на шума, така и от продължителността на неговото въздействие.
Най-силно въздействие върху акустичната обстановка оказва транспортният
шум. Неговият дял е 80-85% от общото шумово натоварване в градовете.
Непрекъснатото увеличаване броя на моторните превозни средства и грешките в
градоустройственото планиране са основните причини за оформянето на
урбанизирана среда с утежнен, неблагоприятен за човешкото здраве акустичен
режим. Например в анализа на шума за градовете като основни причини за
повишеното звуково налягане са посочени: високата интензивност на автомобилния
трафик, липса на модерна инфраструктура за извеждане на основния поток на
транзитно преминаващи автомобили, липса на пътни съоръжения тип „детелина”,
особено към големите жилищни комплекси, амортизирани превозни средства на
градския транспорт, тесни и неозеленени улици, минимално разстояние между
сградите и пътните платна, липса на достатъчно места за паркиране, което
затруднява трафика на моторните превозни средства в централната градска част.
Тази констатация се отнася с еднаква сила за всички по- големи градове [2].
За да се ограничи непрекъснатото увеличаване на нивото на шума и за
запазване на здравето на хората през последните години в много страни се
разработиха и въведоха норми за допустимите нива на шума, при които може да се
работи, живее и почива. При това е прието нивата на шума да се разделят на
следните степени:
1. Шум с ниво, по-високо от 120-130 dB – смята се, че поврежда необратимо
слуховите органи.
2. Шум с ниво от 100 до 120 dB за ниските честоти и 80-90 dB за средните и
високите честоти – предизвиква необратими изменения в органите на слуха и при
продължително въздействие води до общо болезнено състояние на организма на
човека.
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3. Шум с ниво от 50 до 80 dB – затруднява разбирането на говора и предизвиква
реакции на вегетативната нервна система.
4. Шум с ниво от 30 до 50 dB – оказва вредно влияние на нервната система на
човека, предизвиква психически реакции.
Таблица 1. Влияние на шума върху човешкото здраве [4]

Съгласно действащата наредба за показателите за шум в околната среда [3]. В
нея се регламентират степента на дискомфорт през различните части на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда (табл.
1), методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти
от шума върху здравето на населението.
Таблица 2. Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и
устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях.

Важното в случая е да се разбере негативния ефект на шума върху хората и да
се осъзнае нуждата от неговото намаляване чрез изграждане на шумозащитни
пояси. Защото много пъти в практиката намаляване на шума от самия източник е
невъзможно или не дава достатъчно добри резултати. Това означава, че въпреки
различни технологични подобрения за намаляване на шума от източника, той
продължава да натоварва шумово средата над допустимите норми и съответно
трябва да се вземат и други подпомагащи мерки. Най-добре е, ако те освен
шумозащитни имат и други положителни екологични и естетически ефекти, какъвто
са зелените пояси.
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2. Намаляване на нивата на шумово замърсяване чрез
изграждане шумозащитни преградни съоръжения.
Основен подход при строителните мероприятия за регулиране на акустичната
среда е увеличаване на разстоянието между източника на шум и защитавания обект.
В днешните условия обаче, това е малко възможно мероприятие, тъй като
прилагането му може да доведе до прекомерно увеличаване на градските площи.
Ето защо най-рационално, ефективно и екологично би било изграждане на
шумозащитни бариери (фиг. 1). Шумозащитни преградни съоръжения
са едно
изключително екологично решение за справяне с нарастващия шум, което би
трябвало да се прилага в съвременните градоустройствени практики .
Предимства на шумозащитни преградни съоръжения:
• Могат да намалят шума от трафика на автомобили, влакове, производство и
други почти наполовина;
• Значително намаляват нивото на шума за хората, живеещи непосредствено
до пътни артерии.
• Поставят се по протежение на пътя без ограничение в дължината и
височината;
• Дизайнът им може да стане привлекателен и интересен и да се превърнат в
архитектурни елементи;

Фиг. 1. Шумозащитни бариери от различни материали
За да се изградят шумозащитни бариери е необходима подмяна на авто и жп паркът което изисква влагането на значителни финансови средства и реализацията
й е възможна само в много продължителен период от време. Що се отнася до бързи
мерки, шумоизолиращите прегради са добро решение, а голямото разнообразие на
материали, геометрични форми и цветове позволява естетичното им вписване в
населените и извън населени места.
Бариерите могат да са от земни насипи покрай пътя, от многоетажна растителност
(комбинация от дървета, храсти и треви), от изкуствени материали (дърво, метал,
акрил, рециклирана пластмаса, бетон и др.). Европейската практика е наложила
следните изисквания за постигане на максимална щумоизолация:
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Височината трябва да е над зрителната линия. На това ниво средно шумът
намалява с 5 dB, а за всеки метър над тази височина се смята, че силата пада с по
1.5 dB – (Фиг. 2).

Фиг. 2. Минимална изискуема височина на стените
За ефективно намаляване на шума, бариерата трябва да продължава
успоредно на трасето след последния защитаван обект най-малко 8 пъти
разстоянието между приемника и стената – (Фиг. 3).

Фиг. 3. Ефективна дължина на бариерата
Удачно е поставянето на допълнителен елемент в горния край на изкуствените
прегради шумов редуктор – (Фиг.4).

Фиг. 4. Шумови редуктори
Шумовите редуктори са с разнообразни напречни сечения (Фиг. 5) и може да се
изготвят от материали, подхождащи на основната конструкция. Поставянето им
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повишава резултатността с до няколко dB и дори дава възможност да се намали
височината на стените.

Фиг.5. Напречни сечения на шумови редуктори
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Шумозащитата сама по себе си е екологично мероприятие, което подсигурява
нормално функциониране на жизнените цикли и пази здравето на хората.
1. Поставянето на плътни прегради, ограничава една част от вредните
вещества, отделяни от транспортните средства, да не се разпространят в
защитаваните зони. В последните години има предложения, плоскостите от страна
на трафика да се правят от покрития, които поглъщат част от вредните съединения.
2. Шумозащитните стени от различни естествени и изкуствени материали са
ефективен и екологичен начин за редуциране на критичните нива на транспортен
шум в урбанизирани и неурбанизирани зони.
3. Екологичното значение на всяка шумозащитна бариера може да бъде
повишено при използването на материали, получени от рециклиране на отпадъци
и/или чрез добавяне на елементи за производство на ток чрез ВЕИ.
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ШУМОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КАТО ЕФЕКТИВО
СРЕДСТВО В БОРБАТА С ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Александрина Банкова
Noise fences as effective tools to combat noise pollution: The purpose of this paper is to
present the ecological solution to the growing spavyane noise, which should be applied in contemporary
urban practices. An analysis and classification of hearing partitions are referred as environmental and
aesthetic effects of building them.
Key words: noise, noise barriers, environmental effects.

ВЪВЕДЕНИЕ
Поради
постоянното
нарастване
и
подобряване
на
инженерната
инфраструктура значително е нараснал проблема с шума от автомобилният трафик
през последните няколко десетилетия. Както в България, така и по цял свят се
търсят съответните подходящи начини за намаляване на шума от трафика без да
засяга неблагоприятно околната среда. Решението на този проблем се състои в
преградни стени от естествени или изкуствени материали, които може лесно да се
сливат с околната среда като така се предоставя възможността на живущите в
съответния район да имат защита от нежеланият транспортния шум.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Шумът в околната среда, причинен от транспорта, е един от главните
екологични проблеми в градовете. Анализът показва трайно запазване на
неблагоприятната акустична обстановка в урбанизираната среда, като шумовото
замърсяване от транспортните средства представлява около 80-85% от общия шум,
който се реализира. Този проблем е пряко свързан с лошото състояние и не добре
организираната пътна инфраструктура, неефективната организация на движението,
както и с редица слабости в градоустройственото планиране и липсата на изградени
шумозащитни преградни съоръжения. Проблемът ще се задълбочава, особено в
големите градове, където транспортният трафик нараства ежегодно.
В България има Закон за защита от шума в околната среда и Наредба за
изискванията към разработването и съдържанието на стратегически карти за шум,
но в тях няма изрично упоменати разпоредби за поставяне на такива бариери на
местата с повишена концентрация на шум [1]. Необходимо е да се проучат
характеристиките, предназначението и материалът от който се изработват
шумозащитните съоръжения, тъй като те са едно от решенията в борбата с шума.
Световната здравна организация алармира, че през последните 10 години
европейското население изложено денонощно на шум над допустимите нива е
нараснало с цели 11% и вече е 26%. В последните десетилетия градският шум
нараства средно с 0,5-1dB (децибела) годишно, което представлява най-голяма
опасност в жилищните райони и офис-центровете. Когато говорим за тези
изменения, трябва да се има предвид, че увеличението на нивото на звука с 10dB се
възприема от човека като нарастване на височината му два пъти. Акустичната
обстановка в населените места у нас е предмет на системен контрол. Анализът на
съществуващите данни за последните седем години показва, че като цяло нивото на
шумът в градовете на страната запазва високите си стойности, особено в
централните градски части. Най-голям дял в шумовото натоварване има транспорта.
Проследяваните шумови нива в по-големите градове на страната показват, че през
последните години те са в диапазон 68–72dB, при норма 55-60dB [2]. Проведени са
редица научни изследвания и проучвания, според които най-широко
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разпространените източници на шум днес в заобикалящата ни среда са свързани с
транспортните средства (автомобили, влакове, самолети и др.). Сред тях челно
място заема шума от трафика по магистралните пътища и основни жп линии, както в
градската така и в извънградската среда.
Необходимо е да се разработи план за действие за намаляване на
транспортния шум включващи следните мерки:
1. Да се изградят шумозащитни съоръжения в съответните зони.
2. Да се подновят и актуализират остарелите и неефективните
градоустройствени планове.
3. Да се създаде ефективна организация на движение - липсват обходни
маршрути.
4. Организиране на частични мероприятия за поддържане на пътната мрежа.
Едно от решенията за намаляване на този шум е поставянето на шумозащитни
бариери покрай пътя. Те имат следните предимства:
• Могат да намалят шума от трафика на автомобили, влакове, производство и
други почти наполовина.
• Значително намаляват нивото на шума за хората, живеещи непосредствено
до магистрален или жп път.
• Поставят се по протежение на пътя без ограничение в дължината и
височината.
• Ефективни са на отстояние 61 м на магистралата (обикновено от там започват
първите редове с къщи).
• Дизайнът им може да стане привлекателен и интересен и да се превърнат в
архитектурни елементи.
• Възможност за растителна декорация.
• Липса на необходимост от експлоатационна поддръжка в продължение на
няколко десетилетия.
Има голямо разнообразие на идейни решения на зелени шумозащитни стени.
Тe условно могат да се разделят на няколко основни вида: зелени пояси, био
прегради, eкошумозащтни стени и зелени шумозащитни стени, кaто се срещат и
смесени варианти.
Класификация на шумозащитните прегради
Шумозашитните стени могат да бъдат изпълнени от един или комбинация от 2 и
повече материали. Основното натоварване върху една шумозащитна стена е
нейното собствено тегло и натоварването от вятър. Вариантите за конструкции на
шумозащитни стени са много и разнообразни.
1. Видовете шумозащитните стени в зависимост от конструктивното решение се
разделят по няколко признака:
1.1. В зависимост от геометрията на шумоизолационната стена:
1.1.1. Прави стени – вертикални или наклонени (Фиг. 1)
1.1.2. Черупки – отворени (Фиг. 2 а).
1.1.3. Черупки – почти или изцяло затворени (Фиг. 2 а , Фиг. 2 б).

Фиг. 1. Вертикални и наклонени шумозащитни стени
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Геометрията на стената зависи от много фактори, като основните от тях са –
местоположение, максимални възможни габарити на съоръжението, вписване в
околната среда. Изследвания за намиране на оптималната форма на
шумозащитните съоръжения показват, че стените с “шапка” имат значително подобра защита от тези без. Конструктивните решения, прилагани за формите на тези
“шапки”, са разнообразни. Възможно е “шапката” да е едностранна или двустранна,
хоризонтална или наклонена, права или част от крива (Фиг. 2).

Фиг. 2. Отворени и почти затворени черупкови шумозащитни стени

Фиг. 3. Вертикални шумозащитни стени
изградени от готови плътни елементи [1]

Фиг. 4. Вертикални тухлени шумозащитни
стени [4]

1.2. В зависимост от начина на действие:
1.2.1. Шумопоглъщащи
1.2.2. Шумоотразяващи
Предимството е за шумопоглъщащите. При този тип стени общото замърсяване
от шум се намалява, докато при шумоотразяващите той се връща към източника и в
тази зона нивото на замърсяване се повишава значително.
1.3. В зависимост от носещата конструкция:
Носещите конструкции на шумозащитните съоръжения са много разнообразни, и се
различават по материал, конфигурация и други.
1.3.1. Според материала на носещата конструкция:
1.3.1.1. Бетонови и стоманобетонови (Фиг. 5.1).
1.3.1.2. Тухлени, обрамчени със стоманобетонови пояси (Фиг. 4).
1.3.1.3. Стоманени (Фиг. 5.4, 5.6 ).
1.3.1.4. Дървени (Фиг. 7).
1.3.1.5. Пластмасови.
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Фиг. 5. Шумозащитни бариери от различни материали

Фиг. 6. Био прегради с дървена и бeтонова основна конструкция [9, 10]
Условно наречените "био прегради" са тези шумозащитни съоръжения с
конструкции от дърво, керамика или от бетонови тела, оформящи специалални зони,
обособени като саксии, в които да бъдат засадени разстенията -фиг. 6 [9, 10].
Вариантите за подобни шумозащитни прегради са най-разнообразни и с лекота се
вписват на редица места. Основните проблемите които се наблюдават при тях, са:
- от геометречна гледна точка - сравнително по-големи размери и площ, която
заемат;
- редовна поддръжка по време на експлоатация - основно грижи за растенията
(поливане, торене, подмяна и др.)
1.4. Според светлопропускливостта на шумозащитното пано:
1.4.1. Плътни (Фиг. 2 а, 2 б, 2 ж).
1.4.2. Полу-прозрачни.
1.4.3. Прозрачни (Фиг.5 г, 5 е).
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1.4.4. Комбинирани (Фиг. 7).

Фиг. 7. Шумозащитна стена от прозрачни и плътни елементи [1]

Фиг. 8. Вертикална стена от готови
Фиг. 9. Наклонена стена от готови елементи,
прозрачни елементи - безцветни [1]
прозрачни – цветни [1]
В населените места прозрачните и полу-прозрачните шумозащитни стени се
вписват много добре (Фиг. 8), без да се натрапват и да притесняват населението.
Съоръженията, изграждани извън населени места, могат да бъдат и от трите типа,
като има възможност и за комбиниране на различни пана.
1.5. В зависимост от възможностите за акустичното редуциране
1.5.1. Земно-насипни екрани – едновременно отразяват звука в пространството
и поглъщат част от звуковата енергия, което намалява шума с около 3 dB повече от
вертикалните стени със същата височина.
1.5.2. Зелени зони – подходящи за градски и извънградски места. Конкретният
ефект за всеки зелен пояс зависи от размерите, гъстотата и ширината му, както и от
вида на растенията. Предимство се дава на иглолистните с гъста корона и
газоустойчиви видове (сребрист смърч, черен и бял бор, ела, туя, лъжекипарис) от
гледна точка на запазване на зеленината през цялата година. Широколистните сребролистна липа, габър, бряст, копривка, черница, и храсти като лигуструм и
спирея.
В съвременното строителство предимство при избора на материали за
изграждане на съоръжениата имат леките и екологични материали, незамърсяващи
околната среда - т.е. отговарящи изцяло на концепцията за устойчиво развитие.
Предимство имат всички естествени и рециклирани материали, които имат и
възможност за последващо рециклиране.
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Шумозащитните стени от еко-материали - без да се използва жива
растителност Възможни са както самостоятелно от дървени елементи или тип
"сандвич" с външни слоеве от дървени или върбови прътови скари и други подобни,
и сърцевина от вата. Ватата може да е каменна или минерална, а също така и от
кокосови влакна. Този тип стени не изискват сериозна поддръжка.

Фиг.10. Шумозащитни стени от еко-материали-дървени елементи, върбови пръти[11]

Фиг. 11. Варианти за зелени шумозащитни стени [11,12]
Независимо от формата, шумоизолиращите бариери не трябва да започват или
свършват рязко. Най-добрият преход в случая е в началото и в края да се създаде
връзка с околният терен, чрез своеобразно вкопаване на стената в естествен хълм
или изкуствени геопластики.Ако това не е възможно по различни съображения се
използва метода на постепенно намаляване нависочината на стената. Това не само
е визуално приятен завършек, но също така е функционален такъв. Този преход
може ефективно да намали количеството на шума за пътуващите в края на
стената.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Шумозащитните стени от различни естествени и изкуствени материали са
ефективно решение за редуциране на завишените нива на транспортен шум в
урбанизирани и неурбанизирани зони. Съвременното проектиране на шумозащитни
прегради не трябва да се ограничава до познатите от практиката конвенционални
решения. То трябва да търпи развитие в посока на ефективност, екологичност и
естетика.
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ВЕЛОСИПЕДНИЯТ ТРАНСПОРТ КАТО АЛТЕРНАТИВА ЗА
ПРИДВИЖВАНЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ
Николина Драгнева
Bicycle Transport as an Alternative for Movement in City Conditions: The adverse effects of the
mass use of automobiles in the cities are well known – many accidents, polluted air and bad city
environment. The efforts should be directed towards a balance between the public transport, automobiles,
pedestrians and bicycles and that could be achieved through a well constructed infrastructure for all
participants in the traffic. Building of bicycle alleys stimulates the movement in city environment by bicycles
instead of cars. Securing their continuity is one of the important conditions of the alternative choice.
Key words: bicycle transport, alternative, movement

ВЪВЕДЕНИЕ
Началото на модерната велосипедна политика в Холандия е сложено през
70-години на миналия век. Негативните ефекти от масовата употреба на автомобили
в градовете са вече на лице -много инциденти, замърсен въздух и лоша градска
среда. През 80–години изследване показва, че само инвестициите в пътна
инфраструктура за автомобилите не решава проблема със задръстванията.
Усилията трябва да се насочат към баланс между обществен транспорт,
автомобили, пешеходци и велосипеди, а това може да се постигне чрез добре
изградена инфраструктура за всички участници в движението Изграждането на
велоалеи стимулира придвижването в градска среда с колело вместо кола.
Осигуряването на непрекъснатостта им е едно от важните условия за алтернативния
избор.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. ПРОБЛЕМИ НА АВТОМОБИЛИЗАЦИЯТА
Целта на настоящата статия е да покаже развитието на велосипедния
транспорт като алтернатива за придвижване и множеството фактори обуславящи
това. В началото на XX век се появява феноменът „автомобилизация”- използването
на автомобила като средство за превозване и като предмет на лично ползване.
Експерти твърдят, че броят автомобили към 2020 г. в световен мащаб ще нарасне от
1 милиард сега на 2 милиарда, като особено това се отнася за страните с
развиваща се икономика, където автомобилът продължава своето победно шествие.
Годините на автомобилизацията в развитите страни са вече минало. Пика на
автомобилната ера се свързва с пика на добива на петрол. Явлението се
наблюдава както в резултат на икономически фактори, така и от стремежа на хората
към по-голяма мобилност.
За първи път обаче от десетилетия насам се забелязва намаляване на
продажбите на автомобили. Съгласно статистиката в 20 развити страни се
наблюдава
и намаление на автомобилния пробег. В САЩ пробегът на
автомобилите започва да спада през 2004 година. В Германия, Франция,
Великобритания и Япония изминатите километри намаляват още от 1990 г.
Залезът на автомобилната ера има и последствия в други посоки, а именно свиване
на производството им и съкращаването на работните места в този сектор.
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Наред с това, според проучването все повече хора предпочитат обществения
транспорт, а младите до 24 години се ориентират към велосипедите. Причините за
търсенето на алтернатива са :
 Все по-нарастващата урбанизация;
 Ограничени места за паркиране в градовете с интензивно движение;
 Възможности за използването на експресни превозни средства за
обществено ползване;
 Нарастване на разходите за поддръжка на личния автомобил (цената,
плащана за обслужването на автомобилите в периода между 2005 и
2011г., е нараснала с 11%.);
 Ниската скорост на придвижване (Средната скорост на автомобила в
Берлин е 24 км/час);
2. ПРОБЛЕМИ НА ВЕЛОСИПЕДНИЯ ТРАНСПОРТ
Велосипедът е от най-разпространените транспортни средства. Милиони
велосипеди се произвеждат всяка година в отговор на търсенето на евтин, удобен и
екологичен транспорт. Към днешна дата велосипедите са един от най-екологичните
начини на транспорт. Ползите от карането на велосипед не са само екологични. За
да се извлече максимална ефективност от това средство за транспорт и да е в полза
на устойчиво градско развитие, основен фактор е подходящата инфраструктура за
велосипедния трафик или градове с добре развита велоалейна мрежа.
Велоалеите се определят като част от пътното платно, която се състои в
определена ивица, специална настилка и маркировка за ползване изцяло от
велосипедисти. Велоинфраструктурата включва велоалите, маркировката, знаците,
оформянето на кръгови движения, велопаркове
При изграждането на велоалеи, се преценява всяка една ситуация дали е
подходяща велолентата, къде може да се съвмести с останалия транспорт, като се
ограничи само скоростта.
Основни проблеми при изграждането на веломрежата са[1]:
ЕКОЛОГИЧНА ГРАДСКА СРЕДА
 свързаност
на
инфраструктурата.
Велосипедистът трябва безпрепятствено да
достига от началната до крайната точка, без
да се налага да слиза от велосипеда или да
рискува живота си.
 „пешеходните” алеи за велосипедисти TOUCAN CROSSING. Това са участъци,
наподобяващи пешеходни пътеки, които
пресичат пътното платно и не е нужно
велосипедистът да слиза от колелото си, за
да пресече на натоварено кръстовище.
Обикновено са с широчина 4 метра;
 свързването на всички градски паркове чрез
велоалеи и образуване на т. нар.
ВЕЛОРИНГОВЕ;
РАЗМЕРИ
 Минималната широчина за двупосочна
велосипедна алея е 2 метра, като в този
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размер е включена и широчината на бордюрите.
НАСТИЛКИ
 Настилката трябва да е равна. Повърхността на настилката не трябва да е
груба, за да няма вибрации, с цел по-комфортно преминаване през алеята.
МАРКИРОВКА
 Наличието на велоалея трябва да е обозначено на всяко едно кръстовище.
Посоката за движение на велосипедистите също трябва да бъде означена.
Някои държави имат дългогодишна традиция в изграждането на велоалеи и
приоритизирането им като елементи на градската среда за по-екологичен и устойчив
град. В Холандия, например, има най-развитата веломрежа в целия свят. В
Холандия велосипедът е въведен през 1870г., а от 1920 е най-популярното средство
за транспорт. Амстердам е известен като световната столица на велосипедите. Там
40% от целия трафик се осъществява от велосипедите.
У нас колоездачите са в неизгодна позиция. Сблъскват се с нетолерантно
отношение на водачите. При нужда използват тротоарите, а там се конфронтират с
пешеходците.
По проект "Еволюция сега - велосипедисти в действие" на сдружение
"Велоеволюция" реализиран от доброволци-велосипедисти, предимно под 30 год.
възраст, чрез активно се включване в развитието на велосипедната политика на
град София. В София има 27км изградени велоалеи. За целта са направени
множество проучвания по различни критерии. С разпространението на резултатите
сред заинтересовани общности и такива в още девет града, участниците ще
провокират гражданите и институциите за провеждането на целенасочена местна
политика по отношение на безопасното колоездене и културата на пътя.
Допълнителната информация, събрана по време на преброяването, може да бъде
от полза при провеждане на кампании за популяризиране на велосипедния
транспорт и подобряване на пътната безопасност – както от общински структури,
така и от неправителствени организации и частни компании. Данните от
преброяване на велосипедистите в София за 2012г по два показателя- възраст и
пол са показани на фиг.1 и фиг.2 [2]

85,20%

85,1%

13,80%

13,80%

8,3%

8,3%

6,6%

мъже

под 18 години
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Фиг.1. Разпределение по пол
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над 50 години

Фиг.2. Разпределение по видима възраст
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От фиг.1 и фиг.2 се вижда, интереса към този алтернативен и здравословен
начин на придвижване е достатъчно основание да се развива този транспорт, макар
че използването му е ограничено в различните сезони.
Бургас [3] е велоград в сравнение с останалите в България, след като повече
от 10 км (фиг. 3) са изградените нови алеи около крайбрежието на града и морския
парк. Мрежата от пътища за велосипедисти ще нарасне с още около 20 километра
до края на 2013г. Разширението е една от частите на проекта за интегриран градски
транспорт, което трябва да разнообрази и допълни вариантите за придвижване В
стратегията за устойчиво развитие на община Бургас до 2020 г. е заложено
намаляване на емисиите на CO2 с 25%, на потреблението на енергия с 27% и
увеличаване на ВЕИ в енергийният микс на общината с 26%. Една от мерките, с
която ще се постигне реално намаляване на емисиите на парниковите газове с 1 507
т./г., е реализацията на проекта за интегриран градски транспорт. Политиката на
общината е насочена и към развитие на велотранспорта, озеленяване, изграждане
на екозони и намаляване на трафика .
Община Бургас планира да въведе в експлоатация общинска система за
отдаване на велосипеди под наем. Услугата "велосипед под наем" се разработва по
проект "Велосипедният град – модел на модерна градска мобилност", финансиран
по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.
Бургаската рент-а-байк система ще стартира със 120 велосипеда за отдаване под
наем, всеки снабден с GPS устройство за проследяване в реално време. Ще бъдат
обособени 3 вело/инфопункта, 135 велостоянки със заключващ механизъм.
Системата за таксуване и разплащане е електронна. Предстои изграждането на 12
рент-а-байк стоянки.

Фиг.3 Схема на велоалеите в гр. Бургас
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Важно условие да успее такава политика е да се разглеждат видовете
транспорт в единство. Не може да се стимулира градския транспорт и велосипедите
и в същото време автомобилите.Такава политика е противоречива. Когато се
създава една инфраструктура, трябва да се търси отговор на кого помага и какво ще
се постигне, какъв % от хората ще пътуват с градския транспорт, автомобили и
велосипеди. В програмата за развитието на велосипедния транспорт е предвидено
изграждането на охраняеми паркинги за велосипеди. Така хората
ще имат
възможност да комбинират различни видове транспорт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направените разсъждения и факти може да се обобщят в няколко извода:
1. Автомобилът започва да губи своето значение като показател за статуса в
обществото. Той се превръща просто в средство за придвижване. Хората търсят
все по-голяма мобилност, при което възниква тенденцията една и съща кола да
се използва от няколко души;. Даже такива производители като Мерцедес и БМВ
предлагат услуга Car 2Go, Drive now.
2. Промяна в ерата на автомобилите оказва влияние на финансовата политика на
държавите. Вместо да се финансира в строителството на аутобани, се
увеличават средствата за развитието на обществения транспорт.
3. Освен че, се създава здравословна алтернатива за хората, натоварването на
велоалеите ще пести от изхвърляните във въздуха парникови газове и прахови
частици от транспорта.
……………………………………………………………………………………………..……….…
ЛИТЕРАТУРА
[1] www.stroiteli.elmedia.net
[2] www.velobg.org
[3] www.burgas.bg
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КОНСТРУИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛ ЗА
СЪСТЕЗАНИЕТО “SHELL ECO-MARATHON”
Величка Росенова Георгиева, Даниел Красимиров Костадинов
Abstract: Five years without missing the team of the Technical University of Varna took part in the
competition Shell Eco-marathon. This year the team of TU-Varna will participate with the class "Urban
concept" with electric drive, fully supplied with energy from the grid.
Key words: Auto-moto club, Shell Eco-marathon, fuel efficiency, car desighn

ВЪВЕДЕНИЕ
Ежегодно отборът на Авто-мото клуб към Технически университет-Варна
участва в състезанието Shell Eco-marathon. Това е международно младежко
състезание за икономия на гориво, предоставящо широка платформа за изява на
млади професионалисти. Shell Eco-marathon се провежда на три континента Европа, Азия и Америка, изключително мащабна кампания като това в Европа е найголямото и с най-силна конкуренция. Събитията предизвикват дебат за бъдещето на
транспорта и вдъхновява млади инженери, за да достигнат границите на
ефективността на използване на горивото. Отборите използват добре познатите
бензин и дизелово гориво, алтернативни източници на енергия – водородни клетки ,
електроенергия, слънчева енергия, биогорива.
Целта на състезателите е да изминат максимално разстояние с един литър
гориво/единица енергия. Те ще премерят сили в две категории, „Прототипи” и
автомобили ,,Градски тип”. В категорията „Прототипи” се надпреварват автомобили,
чийто дизайн са използвани футуристични аеродинамични форми. В категорията
„Градски тип” се състезават по-разпознаваеми автомобили, които изглеждат като
обикновено пътническо превозно средство.
Shell Eco-marathon играе важна роля в развитието на интелигентната
мобилност, защото вдъхновява младите и учени да мислят креативно по отношение
на енергийната ефективност на горивата и да претворяват иновативни идеи на
практика.
ИЗЛОЖЕНИЕ
През тази година ще се проведе двадесет и деветото издание на Shell Ecomarathon Европа от 15 до 19 май в Ротердам, Холандия.
Пистата ( фиг.1) предлага редица предизвикателства, за да вдъхнови всички
европейци, които се интересуват от проблема за бъдещето на енергията и как
технологиите могат да задоволят нарастващите потребности на човечеството.

Фиг. 1 Трасето на състезанието в Ротердам, Холандия
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Маршрутът е плосък, с пет завои на 90°. Отборите трябва да постигнат 10
обиколки, на обща дължина 16.3 km (10.1мили), в по-малко от 39 минути. Средна
скорост около 25 km/h(15.5 mph)
Отборът на Технически университет- Варна тази година ще дебютира в класа
„Градски тип“ с електрическо задвижване, изцяло захранван с енергия от
електрическа мрежа.
Екипът е от 17 човека от различни специалности. Разработването на прототипа
тече с пълна сила. Той беше представен на 29.04.2013 година в град София (фиг.2).

Фиг. 2 Представяне на прототипа на 29.04.2013 година в гр София
Прототипът се характеризира с рама, за която са използвани на дуралуминий и
различни композитни материали. Оборудван е с хидравлична спирачна система.
Прототипът е със зъбна рейка за по-добро управление и по-голяма маневреност.
Електродвигателят ускорява автомобила до 50км/ч и осигурява максимална
икономичност.
Рамата е от затворени профили. Конструкцията и е определена от
изискванията за безопасност, надеждност и максималана олекотеност.
Спирачната система е двукръгово - има независимо действиеe върху предните
и задните колела.
Купето е подбрано по начин, по който ще се постигне най-малко въздушно
съпротивление. За да се избере възможно най-добрият вариант се изработиха
предварителни макети.

Фигура 3. Макети на купето
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автомобилът, конструиран от „Авто-мото клуб“ с минимални подобрения, може
безпроблемно да се движи в райони с ограничен трафик, като паркове, дворове на
обществени сгради, кампуси на университети и други.
Този автомобил, с високата си горивна икономичност има реални шансове за
по-многобройно производство.
……………………………………………………………………………………………..……….…
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УСТАНОВЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ
КОНСТРУКТИВНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ДЮЗА И
ДЕБИТА НА ПОДАВАНОТО ГОРИВО
Трифон Узунтонев
The article discussed the complex influence of the most important constructional parameters of the
electromagnetic injector of the Common Rail system on the cyclic portion, which it fed to the engine cylinder.
A specialized stand reported the amount of fuel that is injected in changing the course of the ball valve AH
and the air gap RLS. It is established a quantitative relationship between baseline magnitude and variable
constructional parameters AH and RLS.
Key words: Common Rail Injectors, test injectors, reliability tests on injectors.

ВЪВЕДЕНИЕ
При ремонти или техническо обслужване на електромагнитни дюзи от
системата Common Rail, съпроводени със замяна на детайли, се нарушават
основните конструктивни разстояния, които определят цикловата порция гориво при
различни режими на работа. Най-важните от тях са хода на сачмения клапан AH и
въздушната междина RLS. Всеки един от тях влияе в различна степен върху дебита
на подаваното гориво. Това налага необходимостта от установяване на
количествена връзка между тези конструктивни параметри при тяхното вариране в
определени граници и влиянието им върху цикловата порция гориво.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Всички електромагнитни дюзи Common Rail на фирмата Bosch, въпреки своето
разнообразие, се характеризират с определени конструктивни хлабини или
разстояния, които определят техните хидравлични характеристики при различните
режими на работа на двигателя. Тези разстояния се регулират с помощта на
специфични подложни шайби, като точността на техните размери достига μ
1 m. При
нови дюзи основните хлабини и разстояния са предварително настроени. В режим
на продължителна експлоатация или ремонт е възможно да настъпят промени в
тези конструктивни параметри. Това се дължи на износвания, които съпътстват
работата на дюзата. В резултат на тези изменения се променя количеството гориво,
което дюзата впръсква в цилиндъра на двигателя при различните режими на работа
при постоянна стойност на управляващия импулс. Ако няма конструктивно
недопустими износвания в областта на клапанното тяло или разпръсквача е
възможно чрез регулировка на основните геометрични параметри на
електромагнитната дюза да бъдат възстановени първоначалните
ѝ хидравлични
характеристики. От надеждностните изследвания на поведението на дюзите при
продължителна експлоатация става ясно, че процедурата по профилактичната
проверка на тяхното състояние трябва да се извършва с периодичност 100 000 км.
пробег.
Обект на експерименталните изследвания е дюза на фирмата Bosch с
обозначение 0 445 110 076. Тя е предназначена за един от най-често използваните в
наши условия двигатели Peugeot 2.0 HDI. Тази електромагнитна дюза е от вида CR1.
Нейната конструктивна схема е показана на фиг. 1.
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1-регулираща шайба за
пружината на клапана;
2-щифт на котвата;
3-осигурителен пръстен;
4-плочка на котвата;
5-регулираща шайба за
въздушната
междина
(RLS);
6-гайка на клапана;
7-шайба на котвата;
8-регулираща шайба за
хода на котвата (АН).

фиг. 1 Конструктивна схема на електромагнитна дюза CR1
Изпитанията са проведени на стенд на фирмата Rabotti TEC 100. Режимите, на
които се определя цикловата порция гориво са заложени в паметта на компютъра.
Те представляват комбинация от налягане в горивния акумулатор и
продължителност на управляващия импулс, като всеки един от тях съответства на
характерен режим на работа на дюзата. По този начин са формирани следните
режими:
• BACKFLOW – излишно количество гориво, което изтича от изхода на дюзата и
се връща обратно в резервоара, cm3/min;
• PREINJECTION – първа пилотна порция, която се впръсква преди основното
количество гориво, cm3/min;
• PREINJECTION 2 – втора пилотна порция, която се впръсква след първата и
преди основното количество гориво, cm3/min;
• LOW SPEED – количество гориво при работа на двигателя на празен ход,
cm3/min;
• MEDIUM VALUE – количество гориво при средни натоварвания на двигателя,
cm3/min;
• MAX VALUE – количество гориво при максимално натоварване на двигателя,
cm3/min.
По време на всички изпитания температурата на горивото трябва да бъде
поддържана в границите от 40°±2°. Този фактор е изключително важен за работата
на дюзата, тъй като температурата оказва съществено влияние върху цикловото
количество гориво, подавано от дюзата на всички режими на работа.
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1.Изследване на влиянието на хода на сачмения клапан AH върху дебита
на подаваното гориво
Съгласно принципа на работа на електромагнитна дюза CR1 от системата
Common Rail, при отваряне на сачмения клапан започва действителното впръскване
на гориво в цилиндъра на двигателя. Този процес завършва при обратното
присядане на клапана към леглото. Ходът на клапана е от голямо значение за
реализирането на този процес. Ако той е малък, при неговото повдигане се получава
голямо дроселиране на изтичащото гориво. Намаляването на налягането в
управляващата камера става много бавно, което рефлектира върху намаляване на
количеството на впръскваното гориво. Обратно, ако ходът на клапана е голям,
разтоварването настъпва внезапно, с което се увеличава времето, през което се
подава гориво. Това увеличава порцията гориво, впръскана в цилиндъра.
Стойността на хода може да бъде установена с помощта на специални измерителни
устройства при разглобяването на дюзата. В реалната експлоатация за хода на
клапана може да се съди единствено по косвен начин чрез измерване на
количеството гориво, което дюзата впръсква. За установяване на неговото влияние
върху дебита на подаваното гориво са проведени серия от изпитания, които се
различават единствено по хода на сачмения клапан AH. Неговата промяна се
извършва чрез промяна на съответната регулираща шайба. Проведени са пет
последователни експеримента, при които ходът на клапана заема стойности
AH=0,035mm, 0,045mm, 0,050mm, 0,070mm и 0,10mm.
В табл. 1 са представени резултатите от експерименталните изследвания, а на
фиг. 2 – тяхната графична интерпретация.
Ход на сачмения клапан
AH, mm
MAX VALUE
MEDIUM VALUE
LOW SPEED
PREINJECTION

0,035

0,045

0,050

0,070

0,075

0,100

35,2
12,7
1,3
0,3

40,7
20,3
3,1
1,7

43,9
20,8
2,0
1,5

45,1
23,9
2,3
2,6

46,2
24,4
2,4
4,3

51,6
30,6
3,4
8,4

табл. 1 Резултати от експерименталните изследвания на влиянието на хода на
сачмения клапан AH върху дебита на гориво

фиг. 2 Влияние на хода на сачмения клапан AH върху дебита на гориво
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От графичната зависимост става ясно, че с увеличаване хода на
разтоварващия клапан се увеличава количеството на подаваното гориво, измерено
чрез дебита при всички режими на работа на дюзата. Това изменение е в
съответствие с направените теоретични анализи. Най-осезателно е увеличаването
на количеството гориво при средно и максимално натоварване. В режим MAX VALUE
увеличаването на дебита на горивото при промяна на хода на клапана от 0,035mm
до 0,100mm е 32%. В режим на MEDIUM VALUE нарастването на дебита за същия
диапазон на изменение на хода на клапана е 58%. При работа на двигателя на
празен ход LOW SPEED, изменението на порцията гориво е 29%. Тази привидно
висока стойност има абсолютни измерение в рамките на 1,5 cc3/min. От направения
анализ става ясно, че чрез промяна на хода на клапана е целесъобразено да се
въздейства както върху стойностите на дебита при средни и големи натоварвания,
така и при работа на празен ход и пилотна порция гориво.
2.Изследване на влиянието на въздушната междина RLS на управляващия
електромагнит върху дебита на подаваното гориво
Тази хлабина определя бързодействието на електромагнита. Дюзи с различни
стойности на въздушната междина реагират по различен начин при една и съща
продължителност на управляващия импулс. С увеличаване на междината RLS се
увеличава времето за привличане на котвата. В този случай порцията гориво,
впръсната в цилиндъра на двигателя, намалява.
За установяването на количествена връзка между изследвания конструктивен
параметър и дебита на подаваното гориво са проведени пет последователни
експеримента, при които въздушната междина заема следните стойности: 1,000mm,
1,013mm, 1,027mm, 1,041mm и 1,064mm. В табл. 2 са представени резултатите от
експерименталните изследвания, а на фиг. 3 те са в графичен вид.
Въздушна междина
RLS, mm
MAX VALUE
MEDIUM VALUE
LOW SPEED
PREINJECTION

1,000

1,013

1,027

1,041

1,064

41,5
20,5
3,4
1,8

40,7
20,3
3,1
1,7

40,0
18,1
2,0
1,3

35,1
16,4
1,3
1,5

24,6
15,0
0,9
1,3

табл. 2 Резултати от експерименталните изследвания на влиянието на въздушната
междина RLS върху дебита на гориво

фиг. 3 Влияние на въздушната междина RLS върху дебита на гориво
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От таблицата с експерименталните резултати и построената графична
зависимост се установява правилно изменение на дебита на горивото при промяна
на въздушната междина в съответствие с направените теоретични разсъждения. В
най-голяма степен количеството на подавано гориво се влияе от въздушната
междина RLS при максимално и средно натоварване, съответно за режимите
MAX VALUE и MEDEIUM VALUE. За режимите работа на празен ход LOW SPEED и
предварителна порция гориво PREINJECTION въздушната междина практически не
оказва влияние на дебита. Този извод е твърде важен по отношение на стратегията
за цялостното регулиране на дюзата. Параметърът ход на сачмения клапан AH
оказва влияние на всички режими еднакво и следователно чрез него ние можем да
регулираме всички количества, като се повишават или намаляват като цяло, и
трудно можем да влияем на конкретен режим. Параметърът въздушна междина
може да бъде използван за коригиране на максималните и средни натоварвания, без
това да оказва влияние на останалите режими на работа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на проведените експериментални изследвания, с цел установяване
на количествена връзка между основните конструктивни параметри на
електромагнитна дюза от системата Common Rail и дебита на подаваното гориво,
могат да бъдат направени следните изводи:
1.Установено е влиянието на основните конструктивни параметри на
електромагнитна дюза от система Common Rail върху дебита на подаваното гориво.
2.Разработена е технична последователност за регулиране на електромагнитна
дюза в зависимост от режима на работа и изискванията на реглажните карти.
3.Направените изводи се отнасят за електромагнитна дюза от вида CR1, за
която съществува независимост на регулировката на основните конструктивни
разстояния AH и RLS.
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Анализ на грешките при измерване на моментната ъглова скорост
на коляновия вал в диагностични изследвания на дизелови
двигатели
Александър Стоянов, Орлин Стоянов, Борислав Христов
Measurement error analysis of the instantaneous angular speed of crankshaft in diagnostic
evaluation of diesel engines: Increasing the accuracy of measurement in experimental studies is one of
the factors that significantly affect the reliability of the results. It is intuitively comprehensible that higherresolution encoder can provide more detailed instantaneous angular speed data for machine events.
However, with the increase of angular speed and encoder resolution the measurement error for
instantaneous angular speed also increase. Instantaneous angular speed measurement error comes from
two sources: manufacturing imperfections and constraints of measurement method. The paper presents
measurement error analysis of instantaneous angular speed and methods for reducing it.
Key words: instantaneous angular speed, encoder resolution, measurement error

ВЪВЕДЕНИЕ
Повишаването на точността на измерването при експерименталните
изследвания е един от факторите, които оказват съществено влияние върху
достоверността на получените резултати. Избирането на метод или начин за
повишаване точността на измерване е целесъобразно да стане само след като са
определени и анализирани отделните съставляващи на грешките от измерването и
тези от тях, които са доминиращи. При това трябва да се има предвид не само
инструменталните, но и методическите и субективните съставляващи на грешките от
измерванията, а също и систематичния и случаен характер на отделните
компоненти.
В началния етап е необходимо се направи анализ на задачите и целите на
предстоящото изследване, за което ще се използват резултатите от измерването, а
също и съвкупността от условията влияещи върху точността на измерването. Този
анализ се изпълнява за използваната или за предполагаемата за използване
методика за измерването като същевременно се определя и точността, която се
смята за неудовлетворителна, заради последствията предизвикани от грешките от
измерването
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Методи за измерване на моментната ъглова скорост
Измерването на моментната ъгловата скорост е много често срещана задача
при контрола и диагностирането на машините. Типични примери са момента на
запалване на автомобилните двигатели, измерването на вибрациите от усукване в
трансмисията, откриване на неизправности в дизеловите двигатели.
За измерване на моментната ъгловата скорост са разработени различни
методи, които намират приложение в конкретни случаи за контрол и диагностика на
машините. Като цяло, тези методи могат да бъдат категоризирани в две групи:
методи използващи таймер-брояч и методи базирани на аналогово-цифрово
преобразуване. При метода използващ таймер-брояч сигнала получен от
преобразувателя за измерване на ъгловата скорост е във вид на поредица от
импулси (фиг.1). Тази поредица от импулси се използва за стартиране и спиране на
таймер-брояча.
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Фиг. 1. Принципна схема на метода за измерване на моментната ъглова
скорост, използващ преброяването на импулси за определен период
Ако тактова честота е 𝒇𝒇𝒄𝒄 и броят на тактовите единици в един импулсни е 𝑵𝑵𝒄𝒄 ,
тогава честотата на въртене може да бъде изчислена със следната формула:
𝒏𝒏 =

𝟔𝟔𝟔𝟔𝒇𝒇𝒄𝒄
,
𝑵𝑵𝒄𝒄 𝑴𝑴

(1)

където:
- 𝑴𝑴 е разделителната способност (броя на зъбите на венеца на маховика) на
двигателя;
- 𝒇𝒇𝒄𝒄 е тактовата честота;
- 𝑵𝑵𝒄𝒄 е броя на импулсите за измервания период.

2. Анализ на грешките при измерване на моментната ъглова скорост
Грешките при измерване на моментната ъглова скорост идват от:
несъвършенства в производството, ограниченията на метода за измерване и
грешката от разделителната способност на енкодера [1],[2],[3],[4].
Ограниченията на метода на измерване включват наследените характеристики
от принципа на измерването.
От уравнение 1 абсолютната грешка на измерване може да бъде представена
използвайки уравнение на Тейлор от първи ред:
∆𝑛𝑛 =

Относителната грешка е:

𝜺𝜺 =

60𝑓𝑓𝑐𝑐
60𝑓𝑓𝑐𝑐
60
∆𝑁𝑁𝑐𝑐 + 2 2 ∆𝑀𝑀 +
∆𝑓𝑓
2
𝑁𝑁𝑐𝑐 𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑐𝑐 𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑐𝑐 𝑀𝑀 𝑐𝑐
∆𝒏𝒏
𝒏𝒏

𝟏𝟏

𝟏𝟏

𝟏𝟏

= 𝑵𝑵 ∆𝑵𝑵𝒄𝒄 + 𝑴𝑴 ∆𝑴𝑴 + 𝒇𝒇 ∆𝒇𝒇𝒄𝒄
𝒄𝒄

𝒄𝒄

(2)

(3)

където:
∆𝑵𝑵𝒄𝒄 е грешката при броене за измерения период;
∆𝑴𝑴 - нееднаквостта на размера на отделните зъби на венеца на маховика;
∆𝒇𝒇𝒄𝒄 - нестабилността на генератора на тактовата честота.

При изчисляване на грешка се взема под внимание, само източниците на грешка,
отнасящи се до принципа на измерване (3). Приема се, че зъбния венец е идеален и
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нестабилността на тактовата честота на генератора се счита за незначителна. Така
уравнение (3) става
𝟏𝟏
𝜺𝜺 ≈
∆𝑵𝑵𝒄𝒄
(4)
𝑵𝑵𝒄𝒄

Ако грешката при броенето е ±1, тогава грешката при измерването може да
бъде изобразена, като:
𝒏𝒏𝒏𝒏
𝜺𝜺 = ±
(5)
𝟔𝟔𝟔𝟔𝒇𝒇𝒄𝒄

Тази формула (5) показва, че относителната грешка на измерването нараства
линейно с честотата на въртене и разделителна способност на енкодера.
Използването на висока тактова честота ще доведе до малка грешка, но и по-висока
минимална ъглова скорост на измерване.
Определянето на грешката от разделителната способност на енкодера е
илюстрирано чрез графиката на фиг. 2, която показва връзката между
разделителната способност (брой импулси на енкодера), честотата на въртене на
вала и относителната грешка на измерването.

Фиг. 2 Грешката при измерване на ъгловата скорост с 1 MHz тактова често
Например за диагностиране на двигателя на празен ход, приемайки стойността
на честотата въртене на този режим да е 750 min-1, разделителната способност на
енкодера не трябва да надвишава 80 с цел постигане на 0,1% допустима грешка при
измерванията с 1 MHz тактова честота. Така желаната грешка при измерването и
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диапазон на скоростта, в който се извършва изследването определят горната
граница на разделителната способност на енкодера.
Грешките при измерване на моментната ъглова скорост следствие на
производствени несъвършенства са случайни и систематични.
Основните причини за получаването на случайни грешки са:
• вибрациите на модулатора (зъбния венец на маховика) спрямо
преобразувателя;
• усукващите трептения на коляновия вал;
• непредсказуемостта в работата на демпфера на усукващите трептения.
Систематичните грешки се получават следствие на неточностите при
изработването на зъбите на модулатора, деформациите и износването на зъбния
венец в процеса на експлоатация.
3. Методи за отстраняване на случайните грешки.
Отстраняването на случайните грешки може да стане чрез:
• използване на нискочестотен филтър;
• изглаждане по метода пълзящо усредняване;
• усредняване на извадки от няколко последователно
формулата:
𝒏𝒏𝒊𝒊 =

𝒌𝒌
∑𝑵𝑵−𝟏𝟏
𝒌𝒌=𝟎𝟎 𝒏𝒏𝒊𝒊
,
𝑵𝑵

измервания

по

(6)

където 𝒏𝒏𝒊𝒊 – е 𝒊𝒊-та точка от цялата извадка;
𝒏𝒏𝒌𝒌𝒊𝒊 - точка от измерената 𝒌𝒌-та извадка;
𝑵𝑵 - броя на участващите в усредняването извадки.

4. Анализ на систематичните грешки
Може да се приеме, че в идеалния случай разстоянието между зъбите е равно
𝜑𝜑=2𝜋𝜋/𝑍𝑍, където 𝑍𝑍 е броя на зъбите на маховика (модулатора). Разстоянието между
зъбите на реалния модулатор с изместен зъб (фиг. 3) може да се приеме равно на

където 𝒌𝒌 =

∆𝝋𝝋
𝝋𝝋

� = 𝝋𝝋 + ∆𝝋𝝋 = 𝝋𝝋(𝟏𝟏 + 𝒌𝒌),
𝝋𝝋

(7)

е относителното изместване на фронта.

Фиг. 3 Относително изместване на зъба на модулатора, предизвикващо появата
на систематична грешка. 𝜑𝜑 - стандартно разстояние между зъбите
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Периодите между фронтовите на зъбите, измерени за идеалния и реалния
модулатор са съответно равни на:

�=
𝑻𝑻

𝑻𝑻 =

𝝋𝝋
𝝎𝝎

(8)

� 𝝋𝝋(𝟏𝟏 + 𝒌𝒌)
𝝋𝝋
=
= (𝟏𝟏 + 𝒌𝒌)𝑻𝑻
𝝎𝝎
𝝎𝝎

(9)

където 𝑇𝑇 е времето между зъбите на идеалния модулатор, 𝑠𝑠;
� – времето между зъбите на реалния модулатор, 𝑠𝑠.
𝑻𝑻
Ъгловата скорост, измерена на реалния и идеалния модулатор са равни на:
𝝎𝝎 =

�=
𝝎𝝎

𝟐𝟐𝝅𝝅
𝑻𝑻𝑻𝑻

(9)

𝟐𝟐𝝅𝝅
(𝟏𝟏 + 𝒌𝒌)𝑻𝑻𝑻𝑻

(10)

където 𝜔𝜔 – ъгловата скорост на идеалния модулатор, rad/s;
𝜔𝜔 ̅ - ъгловата скорост на реалния модулатор, rad/s.
Относителната грешка, в зависимост от степента на преместване на фронта е
равна:
𝜹𝜹 =

�
�
𝝎𝝎 − 𝝎𝝎
𝝎𝝎
𝟏𝟏
𝒌𝒌
= 𝟏𝟏 − = 𝟏𝟏 −
=
,
𝝎𝝎
𝝎𝝎
𝟏𝟏 + 𝒌𝒌 𝟏𝟏 + 𝒌𝒌

(11)

а абсолютната грешка:

� = 𝝎𝝎
∆= 𝝎𝝎 − 𝝎𝝎

𝒌𝒌
𝟏𝟏 + 𝒌𝒌

(12)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Грешката от измерването, предизвикана от неравномерното разположение на
зъбите е пропорционална на ъгловата скорост на двигателя, т.е. е мултипликативна.
Това е много важен извод. Например, при увеличаване на ъгловата скорост два
пъти, грешката от измерването също нараства два пъти.
На базата на анализа на грешките от измерването на моментната ъглова
скорост на коляновия вал са определени параметрите на микрокомпютърна система
за изследване закона на изменение на скоростта на въртене в рамките на един
цикъл в диапазона на честота на въртене от 300 min-1 до 3000 min-1 с грешка 0,1%.

Изследванията са финансирани от Фонд „Научни изследвания" към
Министерството на образованието, младежта и науката по проект ДФНИЕ01/5.
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INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON PRESSURE
WORKING BODY IN THE CYCLE OF THE PISTON ENGINE
Alexander Gavrilov, Alexander Gots

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ДАВЛЕНИЕ
РАБОЧЕГО ТЕЛА В ЦИКЛЕ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Александр Гаврилов, Александр Гоц

Influence of external factors on pressure of a working body in a cycle of the piston engine is
considered. At perfection of working process during operational development of the engine
depending on a degree of influence of each factor it is possible to influence change of parameters
purposefully.
Key words: pressure, working body, cylinder, polytrack

In the most informative parameter, on which it is possible to estimate quality
of course of processes in the cylinder and to compare them to experiment, it is
pressure of a working body. During a cycle the size of it depends on change of
volume inside cylinder space (further – the current volume) V, changes of weight of a
working body at gas exchange Mc, a supply of the heat Qx allocated at combustion of
fuel, heat exchange with walls of intra cylinder space (further – heat exchange) Qw ,
etc. factors. We shall consider a degree of influence of each of factors on pressure of
a working body in the cylinder. In model the equations are used: thermodynamic
processes, balance of energy, preservation of weight, a condition and empirical
dependences. At the description of mass and thermal streams indexes are accepted: c
– the cylinder; s – inlet, and p – final pipelines.
Dependence of pressure of a working body in the cylinder from the mentioned
above factors is described by function pc = f (V , M c , Q x , Qw ) , which derivative on
time dτ represents the sum of derivatives:
dpc ∂pc dV ∂pc dM c ∂pc dQ x ∂pc dQw
=
+
+
+
.
dτ
∂V dτ ∂M c dτ
∂Q x dτ ∂Qw dτ

(1)

The equation (1) allows to estimate the contribution to change of pressure of a
working body to the cylinder during a cycle from each of four factors V , M c , Q x , Qw .
The equation (1) in view of that each of four factors V , M c , Q x , Qw changes is
possible to write down in a conditional kind:
dp c dτ = (dpc / dτ)Vvar + (dpc / dτ) M c var + (dpc / dτ) Qx var +(dpc / dτ) QW var .
For a conclusion of the equation which are taking into account change of
pressure in the cylinder from volume of a working body (dpc / dτ)Vvar , we use the
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equation of a polytrack p V k = const ,where value of a parameter k depends on
structure and process of change of a condition of a working body. We shall find value
(∂pc ∂V )⋅ (dV dτ) provided that to weight of a working body Mc it is constant, and
Q x = Qw = 0 . After differentiation and transformations we shall receive

(∂pc

∂V ) = − (kpc ) V .

(2)

Let's notice, that the derivative dV dτ is calculated on the equations of
kinematics crank of the mechanism (dV dτ) =ω F p R (sin ϕ + 0,5λ sin 2 ϕ) . Here ω –
angular speed; Fp

–

the area of the piston; λ = R / L ; R – radius of a crank; L – length

of a rod.
For definition in (1) second composed (∂pc ∂M c )(dM c dτ), pressure taking
into account change in the cylinder from change of weight of a working body during
gas exchange, we shall find a derivative under condition of V = const and
Qx = Qw = 0 , i.e., change of pressure is caused only by moving of weights of gases
between the cylinder and pipelines. Therefore for definition of an individual
derivative ∂pc / ∂M c we shall take advantage of the equation of balance of increments
internal energy
dU c dτ = dU p dτ + dU s dτ ,

where U c – internal energy of a working body in the cylinder; U p ,U s

(3)
–

internal

energy of the gases participating in exchange of mass between final and inlet by
pipelines.
During gas exchange of value of temperature T and a thermal capacity cv in the
formula U =cv T M depend on a direction of an overflowing of a working body
between the cylinder and pipelines. As the charge G =dM dτ having designated the
charge of products of combustion – G, and a fresh charge –G1, it is possible to write
down the equation for an increment of weight of a working body in the cylinder,
taking into account possible its overflowings between the cylinder and pipelines
dM c dτ = − Gcp + G pc − Gcs +Gsc + G1sc − G1cs
,
(4)
where Gcp , G pc – charges of gases at their expiration in the final pipeline and their
possible(probable) ( pP  pc ) return to the cylinder; Gcs , Gsc – charges of gases at
забросе ( pc  pS ) in the inlet pipeline at overlapping(blocking) valves and return to

G ,G
the cylinder; 1 sc 1cs - charges of a fresh charge at an admission and return
emission ( pc  p S ) of a working body from the cylinder in the inlet pipeline in a step

of compression.
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The left part (3) in view of the equation of a condition M T = p V R , after
transformations:

[

]

dU c dτ = (cv ) c VR −1 (dpc dτ) ;.

(5)

Let's open components of the right part of the equation (3) with the account
(4):
dU p
dτ

=

∂U cp dM cp
∂M cp

[

dτ

−

∂U pc dM pc
∂M pc

]

dτ

=

[

[

]G

∂ (cv )c Tc M cp
∂M cp

]

[

cp

−

[

∂ (cv ) p T p M pc
∂M pc

]

]G

pc

[

, (6)

]

∂ (cv )s Ts M sc
∂ (cv )s Ts M 1 sc
∂ (cv )c Tc M 1cs
dU s ∂ (cv )c Tc M cs
G sc +
G1 sc −
G1 cs .
=
Gcs −
∂M cs
∂M sc
dτ
∂M 1 sc
∂M 1 cs

(7)
Having substituted in (3) equations (5), (6), (7), having accepted at the
expiration of a working body by constants of temperature Tc , T p , Ts and izochora
thermal capacities

(cv )c ,(cv ) p , (cv )s ,

after transformations we shall receive the

equation for definition of change of pressure in the cylinder owing to change of
weight Mc at release and an admission of a working body
(dpc dτ)M c var = [R (cv ) c V ]×
(8).
× − (cv ) c Tc Gcp + (cv ) p T p GPc + (cv )s Ts Gsc + G1 sc − (cv ) c Tc Gsc + G1 sc .

(

(

)

(

))

In engines with internal mixingit is necessary to take into account change of
weight of a working body in the cylinder during compression owing to injection of
fuel.
Combustion fuel and air mixes in the cylinder of the engine is quickly
proceeding and very complex process. Existing models of process of combustion of
fuel cannot describe yet with a high degree of reliability proceeding reactions and
energy allocated at it. In many cases it is possible to use more simple models of
process of combustion of fuel in the cylinder which at accepted assumptions should
provide reception of the results satisfying the purposes of research
The beginning of process of combustion is determined by a corner of a delay
of ignition of a mix. For its definition the various empirical equations are offered. In
model dependence ϕ = K w T p e ( Ea µRTcc ) is accepted. Here p , T –
i

i

p

cc

cc

cc

cc

pressure (Па) and temperature (К) a working body in the cylinder at the moment of
submission of a spark or the beginning of injection of fuel in a diesel engine; w p –
average speed of the piston, km/s; K i - the factor dependent on type of the engine
( Ki =5,5 … 6,5 - a diesel engine; K i =1,5 … 2,5 – petrol and gas engines); Ea –
energy of activation ( Ea ≈ 25000 кДж/kg for engines with ignition from compression
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and Ea ≈ 20000 кDG/kg – with ignition from a spark); µR = 8,315 кДж / (kg. A
hailstones).
For definition of the third composed in (1) (∂pc ∂Qx )(dQ x dτ) the equation
of balance of energy is used
(9)
Qx = (U x − U cc ) + pc V ,
Where Qx = x Qz – the quantity(amount) of the heat allocated at combustion of fuel,
changes according to the characteristic of a thermal emission (burning out of fuel) x
(empirical or experimental) [1, 5]; Qz – quantity(amount) of the heat allocated at
combustion of a cyclic doze of fuel; U cc , U x

–

internal energy of a working body in

the cylinder in the beginning and at present process of combustion; an increment
(dQx dτ) = Qz (dx dτ) .
The increment of internal energy U x − U cc occurs also according to the
characteristic of a thermal emission
d (U x − U cc ) dτ = (U x − U cc ) (dx dτ) .

(10)

In the beginning of process of combustion Qx = 0 , and in the end

Qx =Qz = ξ (H u − ∆H u ) mc / M c . Here ξ

–

heat of combustion of fuel, Dg/kg; mc

cyclic weight of fuel, kg; M

fresh charge; ∆H u

–

–

operating ratio of heat; H u – the lowest
–

weight of a

incompleteness of burning out of fuel (in petrol and gas engines

at α < 1, and in a diesel engine at α<1,3 ), Dg/kg.
Thus, the derivative for the third composed in the equations (1) in view of the
equation (10) becomes
(11)
(∂pc ∂Qx )(dQ x dτ) = (∂pc ∂Qx )(dQ x dτ) = .
where dx dτ – speed of allocation of heat during combustion of fuel.
At mathematical modelling process of combustion usually use empirical law of
burning out of fuel which is described экспонентой [1, 5]
m +1

(12)
x = 1 − e −6,908(ϕ x ϕ z ) .
Where m – the parameter of character of combustion, and the attitude(relation) of the
current corner turning of crank ϕ x to duration of combustion ϕ z is linear.
In engines with ignition from compression distinguish two phases of
combustion of fuel: explosive and диффузионный. Therefore expediently exhibitors
in the equation (15) to represent a parameter in the following kind
x = 1 − e −6,908[(Q xv

Qz ) mv +1 + (Qxd Qz ) md +1 ]
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where Qx v , Qx d – quantity of the heat allocated at explosive and diffusion
combustion of fuel to a present situation of time, and mv , md

–

corresponding

parameters of character of combustion.
At the end of process of combustion Qxv = Qz v and Qx d = Qz d . Here Qz v , Qz d
– the quantities(amounts) of heat allocated at explosive and диффузионном
combustion of fuel in a cycle.
In the equation (13) at known Qz , mv , md it is necessary to find a parity
between quantities of heat Qz v and Qz d , that is to establish their values in equality
Qz v + Qz d = Qz .

(14)

For this purpose value of heat Qz v preliminary is accepted in view of the
attitude(relation) of the period of a delay of ignition of a mix ϕi to duration ϕm of
injection

of

fuel

termination(ending)

(Qzv

Qz v = Qz (ϕi ϕm ) ,

of

then

combustion

expression
is

in

brackets

equated

to

at

the
unit

Qz )mv +1 + (Qzd Qz )md +1 = 1 and is solved is relative Qz d . By the received

results the equation (14) is corrected.
For engines with ignition of a fuel-air mix from a spark the equation (14)
becomes
m +1
(15)
x = 1 − e −6,908 (Qx Qz ) .
At modelling heat exchange between a working body and walls inside cylinder
space it is supposed, that thus internal energy of a working body changes only. The
initial equation Qw = ∆U c = ∆[(cv )c Tc M c ] = ∆[(cv )c pc V / R] after differentiation

will be transformed to a kind and last composed in the formula (1) gets a kind
(∂pc ∂Qw )(dQw dτ) = −{R [(cv ) c V ]}(dQw dτ) = − [(k − 1) V ](dQw dτ) . (16)
The heat participating in heat exchange between a working body and walls of
intracylinder space is calculated under the formula of Newton -Richman
Qw = α w Fcx (Tcx − Tvx ) ,
where α w – factor теплоотдачи; Fcx – the area of surfaces of the piston, a cover of
the cylinder and a surface of a mirror of the cylinder at present time; Tcx

–

the current

temperature of a working body; Tvx – temperatures of surfaces of intracylinder space.
The temperature of a working body in the cylinder on each elementary time
interval is defined on the equation of a condition
(17)
Tc = pc V (RM c ) .
For modelling processes in pipelines the equations of balance энтальпий
(энергий) are used, derivatives from which look like:
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- the final pipeline
dI p dτ =

i

∑ (dI cp
j =1

dτ − dI pc dτ) − dI po dτ + dE p dτ ;

(18)

- the inlet pipeline
dI s âτ =

∑ (dI cs
i

j =1

)

dτ − dI sc dτ − dI1 sc dτ + dI1cs dτ + dI1os dτ + dE s dτ , (19)

where I p , I cp , I pc , I po – anthalpy gases in the pipeline, leaving the cylinder, coming
back in the cylinder (if) p p > pc , leaving the final pipeline in an atmosphere (or the
turbine); I s , I cs , I sc , I1 sc , I1cs , I1os –a working body in the inlet pipeline, the products
of combustion deserted from the cylinder, the products which have come back in the
cylinder, the fresh charge which has acted in the cylinder at an admission, left the
cylinder in a step of compression (return emission), arrived in the pipeline from an
atmosphere or the compressor, accordingly; E p , E s – kinetic energy; i, j –
quantity(amount) and number of the cylinders connected to the pipeline.
Having substituted in (18) and (19) values enthalpy, after differentiation and
transformations we shall receive the equations for increments of pressure of a
working body in pipelines:

 i
R  i  (c p ) c
EP 
−
−
+
=
G
T
G
T
G
T
; (20)


∑
Σ
cp c
pc p
po P
dτ VP  j =1  (c p ) p
(c p ) p 
 j =1

(

dp p

)

i
dps R 
(c P ) c i
E 
= Gk Tk − Σ G1 sc + Gsc Ts +
G1cs + Gcs Tc + s  , (21)
Σ
dτ Vs 
(c p ) s j =1
(c p ) s 
j =1
where (c p ) p , c p – an Isobaric thermal capacities of gases and a fresh charge;

(

)

(

)

( )s

V p , Vs – volumes of pipelines; Gk , Tk – the charge and the temperature determining

value enthalpy I1os of a fresh charge, acting in the inlet pipeline from an atmosphere
(from a supercharger); G po – the charge of gas in an atmosphere (turbine), kg/s.
The increment of temperatures of a working body in pipelines is calculated on
the equations:
dTP
TP R dpP dTs
Ts R dps
=
=
;.
22)
dτ
pP (c p ) p dτ dτ
ps (c p ) s dτ
The equations (1, 2, 8, 11, 16, 20, 21, 22) make a basis quasi-stationary
mathematical model of a cycle of the piston engine. The system of the differential
equations is solved Euler's method.
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For transition to a derivative on a corner of turn of the cranked shaft dp / dϕ ,
more convenient at modelling processes in the piston engine, dependence
dϕ = ω dτ = 6 nd dτ , where ω = dϕ dτ = 6 nd – angular speed; nd – frequency of
−1

rotation of a shaft, minutes .
The described model of a cycle is realized in the software package of calculation
of piston engines and used in research work and educational process.
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CHANGE OF THICKNESS OF THE OIL FILM IN INTERFACE
"PISTON - CYLINDER" AT DEFORMATION
OF THE CYLINDER
Evgeny Belov, Alexander Gots

ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ
В СОПРЯЖЕНИИ «ПОРШЕНЬ-ЦИЛИНДР»
ПРИ ДЕФОРМАЦИИ ЦИЛИНДРА
Евгений Белов, Александр Гоц

Influence of deformation of the cylinder of a diesel engine of air cooling is considered. On
thickness of an oil film. The effort of an inhaling(a prolongation) анкерных шпилек substantially
influences deformation of the cylinder and formation of hydromechanical characteristics of
interface "piston - cylinder". The increase in rigidity of the head of cylinders will allow to lower the
moment of an inhaling anchor studs up to Mз= 80 … 100 Н∙m, that first of all will reduce values of
absolute diametrical deformations of a mirror.

As is known, some part of the display capacity developed in cylinders of a
piston part, is spent in the engine is a capacity of mechanical losses. To it concerns:
·
the capacity spent on overcoming of friction between moving details of the
engine (friction in connections crank the mechanism and cylinder and piston
groups (CPG), friction in bearings, friction in the distributive mechanism, etc.);
·
the capacity spent for overcomings of friction between moving details and air or
gases (movement of rods, rotation of a flywheel, disks of turbines and the
compressor, etc.);
·
the capacity spent on actuating of units and devices of the engine: fuel, oil and
water pumps, the fan for просасывания air through a radiator or обдува
cylinders of the engine of air cooling, the generator, магнето, the allocator, etc.;
·
the capacity spent for clearing and filling of cylinders (pump losses).
Distribution of mechanical losses on separate components depends on a design
of the engine, however about 60 … 70 % of all losses concern on friction in CPG [1].
We shall notice, that losses on friction in CPG depend on the chosen backlashes,
deformation of the connected details (a skirt of the piston and the cylinder or a sleeve
of the cylinder), a microrelief of their surfaces [2], thickness of an oil film, its
temperature, properties of oil and other factors.
At work of the engine the piston makes back and forth motion. Between the
piston and the cylinder (a sleeve of the cylinder) there is a backlash in which there is
a lubricant oil. On the piston the variable lateral force pressing the piston to a surface
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of the cylinder operates, and at moving the piston carries away oil. Speed of particles
of the oil which are taking place in direct contact to the piston is equal to speed of the
piston; on a surface of the cylinder (a sleeve of the cylinder) speed is equal to zero.
In process of promotion of the piston from the upper dead point in connection
with an oil layer and increase in lateral force in connection with reduction of through
passage sections oil aspires to follow in a direction of movement of the piston (along
an axis of the cylinder). This expiration is interfered by forces of internal friction
(viscosity). In result in a backlash of an oil layer hydrodynamical pressure which
increases in process of narrowing a backlash develops.
It is obvious, that in process of increase in speed of the piston hydrodynamical
pressure will grow, and at any certain speed the component of force of
hydrodynamical pressure begins to the equal external force of lateral pressure
working on the piston. At the further increase in speed the piston "emerges" and the
dividing layer of oil will appear. If the dividing oil layer will reach(achieve) such
size, at which surface will be reliably divided, there will come liquid friction.
Obviously, for maintenance of liquid friction it is necessary, that in a bearing
part of an oil layer such hydrodynamical pressure at which resulting force would
provide a raising of the piston concerning the cylinder on quite certain minimal size
developed. Last depends on deformation of the piston and the cylinder, and also from
height of roughnesses of their surfaces.
Consider, that liquid friction is provided, if the minimal distance between the
piston and the cylinder in the narrowest part of a layer hmin ≥ hmin êð + hð . Here
hmin êð

–

critical thickness of an oil layer; hð – working minimal thickness of an oil

layer. Critical thickness of an oil layer depends on a way of processing and a degree
of distortion of the geometrical form of the piston and the cylinder in working order.
Generally hmin êð = ∆ ï + ∆ ö + ∆ ô , where ∆ ï – height of roughnesses of a skirt of
the piston; ∆ ö – height of roughnesses of the cylinder; ∆ ô – size of deviations from
the correct geometrical form.
Reliability of work of pairs friction is estimated by factor of reliability of liquid
friction ν = hmin hmin êð . For maintenance of normal work in conditions of liquid
friction it is necessary, that the factor of reliability was not less than 1,5.
Thus, key parameter on which it is possible to provide a mode of liquid friction
in interface the piston-cylinder (a sleeve of the cylinder) is thickness of an oil film.
Maintenance of a hydrodynamical mode of friction on all height of the cylinder is one
of most challenges, demanding the decision during designing and operational
development of a new diesel engine [3, 4]. Definition of thickness of an oil film on a
102

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013

design stage allows to estimate tribological characteristics of connected details CPG
even before carrying out of motor tests.
At calculation of thickness of an oil film in interface the condition of details
ЦПГ, arising from mechanical and thermal loadings is necessary to define(determine)
the piston - cylinder tensely - deformed. It will allow to define(determine) the valid
size of a backlash between the piston and a skirt of the piston. For this purpose the
method of final elements (МКЭ) is used,
Calculation МКЭ was carried out(was spent) in such sequence:
· ceation of three-dimensional models of details ЦПГ and settlement certainly element model (КЭМ) of details ЦПГ;
· dfinition of boundary conditions, the decision of a non-stationary
problem(task) of heat conductivity and definition of a field of temperatures of
details ЦПГ;
· dfinition of the deformed condition of details ЦПГ for reception эпюры a
backlash between the piston and the cylinder.
For calculation of bearing(carrying) ability of an oil film the method of final
volumes (МFV, and calculation was carried out(was spent) on the following stages:
· cnstruction of three-dimensional model of an oil film and creation settlement
to grid of an oil film on the basis эпюры a backlash;
· definition of pressure in an oil layer at the decision of a problem(task) of
hydrodynamics with help МКО and calculation of elevating force of an oil
layer;
calculation of thickness of an oil film and identification of a mode of friction
between the piston and the cylinder.
The offered(suggested) technique is
realized for research of influence of
deformation of the cylinder of engine
D144 of manufacture of Open Company
"VMTZ" on formation of an oil film in
interface "piston-cylinder". With this
purpose the 3D-model including details
CPG (the piston, a piston finger, the
cylinder) and mating with them elements
(the head of the cylinder, a part carter the
engine as a rigid plate, anchor studs), and Рис. 1. Расчетная КЭ модель и
then certainly-element model (КEM) (fig. используемая система координат
1) has been created. As power(force) loadings gas forces and forces of inertia of the
details making back and forth motion, efforts of an inhaling(a prolongation)
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анкерных шпилек (on four from each party(side)), and also thermal loading were
taken into account. КЭМ has consisted of 296444 units, and 166661 elements. With
use of CAE-system Ansys were calculation of a field of temperatures and the VAT of
model is made. By results of calculations of radial movings points КЭМ of the piston
and the cylinder it is received эпюра distributions of a backlash between the piston
and the cylinder (fig. 2) Also the 3D-model of an oil film (fig. 3) is constructed.
The model of an oil film is broken into a grid and will consist of 1249520 six
and eight-central elements. The level of digitization of model as well as in a case with
КEМ details CPG is definedfrom a condition of minimization of the resources
necessary for carrying out of calculation, at preservation of its accuracy. As a result
of the decision of the equations of hydrodynamics with the help of a method FV it is
received эпюра distributions pressure in an oil layer on the basis of which elevating
force of an oil layer is designed depending on its minimal thickness and speed of
movement of the piston (fig. 4). Also it is revealed, that conditions of formation of an
oil film the worst at position of the piston in area bottom basic бурта. It is connected
to variable rigidity of the cylinder on height and the deformations arising at an
inhaling anchor studs.

Рис. 2. Эпюра распределения зазора h между Рис. 3. 3D модель масляной
юбкой поршня и зеркалом цилиндра
пленки

Influence of effort of an inhaling(a prolongation) анкерных шпилек on
thickness of an oil film proves to be true calculation of the minimal thickness of an
oil film at various efforts of an inhaling(a prolongation) анкерных шпилек (fig. 5).
So at increase in the moment of an inhaling(a prolongation) with 20 up to 140 N·m
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thickness of an oil film in the field of bottom basic бурта is reduced about 15,2
microns up to 11 microns at constant frequency of rotation КВ of 1000 mines - 1
The resulted results of theoretical researches prove to be true the resulted
experimental researches. Measurement of conditional pressure of mechanical losses
in engine D144 at the moments of an inhaling anchor studs Mз= 80 and 140 N∙m (fig.
6) has revealed influence of deformation of the cylinder on a level of losses on
friction.

Рис. 4. Подъемная сила масляного слоя
в зависимости от его минимальной
толщины h и скорости движения
поршня V п

Рис. 5. График зависимости толщины
масляной пленки от усилия затяжки
анкерных шпилек
при положении
поршня 90º п.к.в. после ВМТ

During researches the design procedure of thickness of an oil film in interface
"piston - cylinder" has been offered and the experimental researches are lead(carried
out), allowed to reveal a number of lacks of a design of engine D144, mechanical
losses in aggregate resulting in growth, decrease in reliability and a resource:
· deformation of the cylinder in a zone bottom basic leads to decrease in thickness
of an oil film and occurrence of the mixed and boundary modes of friction;
· the effort of an inhaling anchor studs substantially influences deformation of the
cylinder and formation of hydromechanical characteristics of interface "piston cylinder".
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The increase in rigidity of the head of
cylinders will allow to lower the moment of
an inhaling anchor studs up to Mз=80 …
100 N∙m, that first of all will reduce values
of absolute diametrical deformations of a
mirror. The effect from such decrease will
allow to lower on the average on 5 %
specific pressure of mechanical losses,
having increased effective power of engine Рис.
6.
Условное
давление
механических потерь p м.п.
в
D144 on 3 … 4 kw (fig. 6).
It is necessary to pay attention, that двигателе Д144 в зависимости от
частоты вращения к.в. n при: 1 thus it is possible to lower on 5 % the
M з =140 Н∙м; 2 - M з = 80 Н∙м (2)
specific charge of fuel and as to reduce
probability of refusal of the engine in connection with jamming of the piston in the
cylinder in area VMT, to reduce noise and the vibrations connected to secondary
movement of the piston. The resulted effect is one of directions of the complex
approach to decrease in mechanical losses by rational designing details CPG.
The list of the literature
1. Tractor diesel engines: B.A. Vzorov, A.V.Adamovich's Directory /, etc.;
Under editor B.A.Vzorova. - M.: Mechanical engineering, 1981. – 535p.
2. Putintsev S.V., Anikin S.A. Choice of parameters of a microrelief of the
cylinder the ICE/COLLECTION Conferences "Engine - 2010" // Under editor.
N.A.Ivaschenko, V.A.Wagner, L.V.Grehova. - M.: Publishing house of MGTU him.
N.E.Bauman, 2010. - P. 94 … 96.
3. Putintsev S.V., Anikin S.A., Галата R.A. Bas of calculation of designing of
units of friction ICE: the Manual. - M.: Publishing house of MGTU N.E.Bauman,
2000. – 35p.
4. Gots A.N., Iljin B.V. Decrease of deformation of the cylinder of a diesel
engine with air cooling / Tractors and agricultural machines. - 1988. - № 12. - P. 2325.
Alexander Nikolaevich Gots, Dr.Sc.Techn., the professor of faculty «Thermal engines and power
installations » Vladimir state university of a name of Alexander Grigorjevicha and Nikolay Grigorjevicha
Stoletovyh (VlSU)
The service address: 600000. Vladimir, street Gorjky 87, a building №2, faculty TE and PI, ph.:
(4922)479940, (4922)361981 E-mail: hotz@mail.ru

106

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013

DEVELOPMENT OF MODELS AT RESEARCH
THERMAL CONDITION OF THE HEAD
THE CYLINDER OF THE DIESEL ENGINE OF AIR
COOLING
Alexander Gots, Maxim Prygunov, Ivan Frantsuzov

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛОВКИ
ЦИЛИНДРА ДИЗЕЛЯ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Александр Гоц, Максим Прыгунов, Иван Французов
Models for calculation of a thermal condition of the head of cylinders of a tractor diesel
engine of air cooling are offered. Models can be used for definition of temperature in
межклапанной to the crosspiece at known values of temperature in points огневого the bottoms.

At speeding up of a diesel engine on average effective pressure pe or
frequency of rotation of a cranked shaft n inevitably there is a question on operational
development of the details surrounding the chamber of combustion, up to the set
parameters of reliability as temperatures so also temperature pressure in these details
grow. Especially it concerns to such details, as the piston and the head of cylinders
(HC), in diesel engines with air cooling. We shall consider opportunities of the
control of temperatures in HC of a diesel engine of air cooling at its speeding up or at
the accelerated engineless tests at stands specially created for it [1].
At heating HC on the working engine or at the engineless stand in different
sections огневого the bottoms arise various temperatures on size. These temperature
differences between various points огневой surfaces of HZ cause temperature
pressure which can reach great values. With increase in temperature elements of HC
extend. Such expansion even at identical temperature in all points of a continuous
body cannot occur freely. The HC besides still fastens to the block of cylinders bolts
or pins locating, that limits movings separate sections of it even more. At difference
of temperatures on fire the bottom of HZ in some sections there are compressing
temperature pressure. Thermal pressure can exceed a limit of fluidity of a material of
HC at compression, and at the subsequent cooling the head (dump of loading or a
stop of a diesel engine) in the most loaded elements (basically in crosspieces) arise
residual stretching pressure. Cycles of heating and cooling cause thermal weariness
and destructions of the weakest sections of the head of cylinders.
As have shown experimental researches at the engineless stand developed by
us in HZ of a diesel engine 4CHN 10,5/12 (D-145Т) it is possible to create a
temperature field which is as much as possible approached to a temperature field of
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HC at work of the engine [1]. For research of a temperature field on the bottom of the
head of cylinders.
As have shown experimental researches at the engineless stand developed by
us in HC of a diesel engine 4CHN 10,5/12 (D-145Т) it is possible to create a
temperature field which is as much as possible approached to a temperature field of
HC at work of the engine [1]. For research of a temperature field seventeen
thermocouples have been established on the bottom of the head on depth of 1 mm
from огневой surfaces (fig. 1). Analyzing results of our experimental researches at
the engineless stand, and also the results resulted in works [2,3,4], we shall note, that
the maximal temperature difference is observed between bridge between valves the
crosspiece (a point 8) and a peripheral zone on the part of the inlet channel (a point
11, 14) and makes 65 ºС. Difference of temperatures between bridge between valves
the crosspiece (a point 8) and a peripheral zone on the part of the final channel (a
point 13, 17) made 56ºС. Thus, at the
accelerated tests on reliability of HC the
most probable section where from
temperature pressure(voltage) the crack can
appear is bridge between valves the
crosspiece or the crosspiece between an
aperture under an atomizer and an aperture
of inlet or final channels.
At the accelerated fail-safe tests
installation of thermocouples (for the control
of temperatures) close bridge between
valves crosspieces can weaken cross-section
section that will lead to erroneous results in
definition of number of cycles at which the
crack of weariness has appeared. Therefore Fig.
1.
An
arrangement
of
the most preferable is to supervise thermocouples close fire surfaces of the
temperature
bridge
between
valves head of cylinders of a diesel engine
crosspieces in the indirect way. At 4CHN 10,5/12 (D-145Т): figures
settlement researches it is possible to use designate numbers of thermocouples;
the letter ф - an aperture under an
dependence of temperature in bridge
atomizer
between valves to the crosspiece depending
on temperature in separate points fire the bottoms. On rice 2 it is shown, as the
temperature in bridge between valves to the crosspiece changes depending on
temperature in separate points on periphery огневого the bottoms (numbers of
thermocouples are designated on fig. 1).
Actually heating first of all occurs in the central part огневого the bottoms of
HC (in bridge between valves to the crosspiece) and due to carry of heat sites on
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periphery are heated up. As follows from fig. 2, these dependences are linear and thus
temperature in bridge between valves to the crosspiece Т МКП as function of
temperature in points 3, 15, 16 and 17 Ti = f (TМКП ) (here Ti – temperatures in points
on periphery fire the bottoms), is described linear as a polynomial by models [5]:
TÌÊÏ = 1,8893 ⋅ T1 − 81,986; 
TÌÊÏ = 1,9073 ⋅ T2 − 87,276; 
(1)

TÌÊÏ = 1,8622 ⋅ T7 − 87,276; 
TÌÊÏ = 1,8587 ⋅ T10 − 85,626.
Factors of pair correlation R at
definition TМКП on the resulted
dependence in (1) makes 0,9997. The
closer the found value R to unit, the is
stronger value of one parameter
depends on what value accepts
another, i.e. between such parameters
there
is
a
linear
communication(connection), and at
studying process it is possible to
consider(examine) only one of them.
Fig. 2. Schedules of change of temperature in
As factors of received models
bridge between valves to the crosspiece
depending on temperature in separate points on
(1) are rather close, it is possible to
periphery огневого the bottoms
replace these models easily with one
equation which factors are average statistical value:
(2)
TМКП = 1,8794 ⋅ T7 − 84,716.
Calculation TМКП on model (2) gives an error no more than 2 %. Therefore it
can be used at alternative calculations when it is required to carry out calculations at
various temperatures.
At experimental researches it is possible to supervise TМКП on one of points on
periphery fire the bottoms where it is possible to establish the thermocouple (for
example, a point 7 on fig. 1).
If to lead similar for points 1, 2, 7, 10 (see fig. 1) for all four points of model
look like:
TМКП = 1,9283 ⋅ T3 − 141,26; 
TМКП = 1,8965 ⋅ T15 − 141,73;
(3)

TМКП = 1,8636 ⋅ T16 − 122,42;
TМКП = 1,8396 ⋅ T17 − 118,94. 
Model for calculation TМКП on average statistical factors:
(4)
TÌÊÏ = 1,882 ⋅ T17 − 131,095.
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Tractor engines the most part of time are maintained on the unsteady modes
which reason are continuous changes of the moment of resistance at performance by
tractor unit (МТА) agricultural or other kinds of works. Fluctuations of loading on a
shaft of the tractor engine (change of average effective pressure pe and frequency of
rotation of a cranked shaft n) is caused by various factors: a zone of operation МТА
and its soil-climatic conditions, the period of year, a kind of the works, the accepted
"know-how", properties МТА and its power installation, requirements of a labour
safety, subjective factors of the operator,
etc.
Change of average effective
pressure pe and frequency of rotation of
a cranked shaft n cause change power
and temperature loading HC. At
forecasting durability of HC or at tests at
engineless stands there is a necessity of
modelling of the block loading (a set of
various cycles) which is equivalent to
operating conditions of a tractor diesel
engine at operation. As temperature
conditions of HC depends on loading
( pe ) and frequencies of rotation of a
Fig. 3. Change of temperature in bridge
cranked shaft (n) for definition of its) between valves to the crosspiece of HC of a
temperature field on various power diesel engine 4CHN 10,5/12 (D-145Т) in
setting on the basis of experimental data dependence from pe at various values n,
we shall develop mathematical model mines- 1: 1 - 1200; 2 - 1400; 3 - 1600; 4 which would allow to define(determine) 1800; 5 - 2000; 6 - 2200
unequivocally temperature in
bridge
between valves to the crosspiece.
On fig. 3 schedules of change of temperature in bridge between valves to the
crosspiece of HC in dependence from pe and n for a diesel engine 4CHN 10,5/12 (D145Т) are resulted.
Schedules of dependences TМКП = f ( p e ) at various frequencies of rotation of a
cranked shaft n change on an identical law, i.e. they can be described by polynominal
models of one kind:
ÒÌÊÏ = a0 + a1 ⋅ pe + a2 ⋅ pe2 ,
(5)
where TМКП – temperature in bridge between valves to the crosspiece of HC;
a 0 = f (n ) , a1 = f (n ) , a 2 = f (n ) – the constant factors being in turn functions of
frequency of rotation of a cranked shaft n.
Each of six curves on fig. 3 can be described by the equation:
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(1)
= 82,59 + 29,14 ⋅ p e + 115,75 ⋅ p e2 ; 
TМКП

( 2)
= 90,41 + 33,40 ⋅ p e + 117,42 ⋅ p e2 ; 
TМКП

( 3)
= 98,24 + 37,66 ⋅ p e + 119,09 ⋅ p e2 ; 
TМКП

( 4)
= 106,06 + 41,91 ⋅ p e + 120,76 ⋅ p e2 ;
TМКП

( 5)
= 113,89 + 46,17 ⋅ p e + 122,43 ⋅ p e2 ;
TМКП
(6)
= 121,71 + 50,42 ⋅ p e + 124,10 ⋅ p e2 . 
TМКП


(6)

Let's note, that factors of pair correlation for the dependences received above
make R ≈ 0,997 (to within the third sign). Hence, they have good enough approach
experimental data.
On fig. 4 dependence of factors a0 ,
a1 , a 2 in (6) from frequency of rotation of
a cranked shaft n is submitted.
From schedules on fig. 4 follows,
that factors a0 , a1 , a 2 linearly depend on
frequency of rotation of a cranked shaft n
and can be described by the equations:
a 0 = 35,64 + 3,91 ⋅ 10 −2 ⋅ n; 


a1 = 3,61 + 2,13 ⋅ 10 − 2 ⋅ n; 

a 2 = 105,73 + 0,84 ⋅ 10 − 2 ⋅ n.


(7)

For each of the equations of system
of pair correlation R ≈ 0,999 (7) factor.
Then it is final for definition TМКП
we shall receive the following equation:

(

) (

Fig. 4. Dependence of factors a 0 , a1 , a 2
from frequency of rotation of a cranked
shaft n, mines-1

)

TМКП = 35,64 + 3,91 ⋅10 −2 ⋅ n + 3,61 + 2,13 ⋅10 −2 ⋅ n ⋅ pe +

(

)

+ 105,73 + 0,84 ⋅10 −2 ⋅ n ⋅ pe2 .

(8)

At settlement researches dependence (8) allows to define(determine)
temperature in bridge between valves to the crosspiece on various operating modes of
a diesel engine 4CHN 10,5/12 (D-145Т).
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MODELLING OF A HEAT-STRESSED CONDITION
OF THE CYLINDER HEAD OF AN AIR COOLED DIESEL
ENGINE
Alexander Gots, Maxim Prygunov, Ivan Frantsuzov
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА ДИЗЕЛЯ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Александр Гоц, Максим Прыгунов, Иван Французов
The technique for modelling strain-deformed conditions the head with two valves of the cylinder of
a tractor diesel engine of air cooling is offered. It is shown, that the most typical kinds of refusals
головок cylinders in operation - occurrence of cracks on fire surfaces of the bottom on cross-pieces,
and also on in the bulkhead between the valves under an atomizer and apertures for inlet or final
channels. It is shown, that the head of cylinders limiting reliability in operation the temperature
pressure caused by difference of temperatures between separate points of a surface are. Thus
determining the low-frequency fluctuations of temperature caused by change of an operating mode
of a diesel engine. On the basis of duration of transients the cycle thermal of loading is offered.
Numerical value of coefficient heat transfer was used on the basis of experimental researches on
one-cylinder installation.
Key words: a tractor diesel engine, the head of cylinders, bulkhead between the valves, thermal
strain.

Speeding up of a tractor diesel engine on average effective pressure increases
thermal stress of the basic details forming recessed piston combustion chamber (CС),
and cylinder head (CH) can lead to decrease in durability of the head of the cylinder.
Cycles of heating and cooling cause occurrence of cracks especially in bridge
between valves or in crosspieces between an aperture under an atomizer and valves
bridge an aperture where there are differences of temperatures. According to a
department of reliability and spare parts of management of the main designer of the
Yaroslavl motor factory the increase in capacity of the engine 12CHN 14/14 (JAMZ8401) on 22 % (from Ne =590 kw up to Ne = 721 kw) has caused occurrence of cracks
on fire the bottom in 41 % of CH already after 250 business hours.
The most typical kinds of refusals of CH are cracks on the part of the bottom in
bridge between valves crosspieces, and also on crosspieces between apertures under
an atomizer and valves bridge apertures for inlet or final channels [1,2]. So, for
example, in work [2] results of research of refusals of CH of engines 12CHN 13/14
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(JAMZ-240B), acted in capital repair are resulted. Plastic deformation is found out in
100 % of surveyed CHZ planes caused by temperature influence, and in 85 % of
cases there are cracks on fire surface of head surfaces in crosspieces between
apertures under an atomizer and air-gas channels. Thus quantity of refusals because
of cracks in crosspieces on the part of apertures for inlet and final channels about
equal.
On a design stage definition of fields of temperatures and pressure of CH
probably only on the basis of mathematical models (for example, a method of final
elements (MFE)), or with the help of the experimental data received on engines prototypes.
Let's consider a technique of carrying out of the analysis of heat-stressed
condition (HSC) CH of a tractor air cooled diesel engine of 4CHN 10,5/12 (D-145Т)
with use MFE.
For definition HSC CH all over again it is necessary to define loadings
working on it. In settlement model loadings from action should be taken into account:
- in the cylinder which got out equal to the maximal pressure of combustion pz,
the size of this pressure on a mode of the maximal twisting moment at the engine 4
CHN 10,5/12 (D-145Т) makes forces of pressure of gases 8,9 МПа;
- efforts from an inhaling cylinder-head bolts fastenings of CH (for a diesel
engine 4CHN 10,5/12 (D-145Т) Mz=110 N·m) paid off on the known equation [3]
FM =Mz/(kprd), where kpr – the resulted factor of friction in a groove and on a basic
surface of a nut; d =0,12 – external diameter of a groove, m; was accepted, that the
effort as the concentrated force FM = 46 кН is distributed in limits of "a cone of
pressure » [3]. The effort from an inhaling of a nut of fastening of an atomizer (for a
diesel engine 4CHN 10,5/12 (D-145Т Mz =110 N∙m, FM =17 кН) paid off similarly;
- contact pressure from pressing in saddles and cartridges of valves (a tightness
according to the engineering specifications of 0,14 mm and 0,06 mm accordingly);
- deformations of the temperatures caused by difference.
The level of temperature pressure substantially depends on the circuit of
fastening of CH, i.e. from the task of kinematic border terms (BT). So on the given
L.G.Milshtejna and E.V.Isaeva [4], exception of lateral movings of a surface of
model of CH of a tractor diesel engine 4CHN 13/14 (А-41) causes increase in
pressure in in bridge between valves to the crosspiece in 3-4 times. For researched the
CH in a place of its interface to the cylinder took into account an opportunity of
moving. As the material of CH – an aluminium alloy, and the cylinder – pig-iron and
a lining between CH and the cylinder is absent, the factor of friction μtr = 0,4 was
accepted. Thus, force of friction limited free lateral expansion of CH.
High-frequency fluctuations of temperature of the CH, the temperatures of
gases caused by change in the cylinder have, as a rule, amplitude 5 … 10 °С on depth
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of 1 mm from fire surfaces, and do not render essential influence on CHZ CH,
therefore at modelling the low-frequency fluctuations of temperature caused by
change of power setting were taken into account only.
Tractor engines are characterized by often changes of operating modes: on the
average intensity makes from 20 up to 40 at one o'clock, in other words change of
operating modes of a diesel engine of an arable tractor occurs through everyone
1,5…3,5 minutes. During same time the traction effort to a hook of a tractor
irrespective of type of agricultural works, varies in enough wide limits. For example,
the frequency spectrum of traction resistance of a plough changes from 0 up to 10 Hz.
A degree of non-uniformity loading: δc= (Memax-Memin)/Memidle varies from 0,12 up to
0,35, thus loading a diesel engine varies both on amplitude and on frequency [5].
Duration of transients in CС tractor diesel engines at change of modes by
results of researches makes from 5 till 15 seconds while a thermal condition of CH
are stabilized during 3…4 minutes after an exit of the engine on the established
mode. For definition of time of heating and cooling of CH of a diesel engine 4CHN
10,5/12 (D-145Т) at transition from a mode of idling on a mode of the maximal
twisting moment a series of calculations therefore it has been established has been
lead(has been carried out), that the period of stabilization of temperatures in different
points of CH makes 180 seconds. Results of settlement researches also have found
experimental acknowledgement in work [1].
Further it is necessary to create three-dimensional model of CH with use of the
program of solid-state modelling SolidWorks. On the help data [6]
physicomechanical properties of materials of HZ (aluminium alloy АК5М7
(АL10B)), directing cartridges, saddles of valves and a sleeve of the cylinder are
defined and set depending on temperature.
On the basis of the created three-dimensional model certainly–element model
(FEM) c use of a program complex of FE-modelling SolidWorks Simulation is under
construction.
At construction FEM for better displays of a temperature field the settlement
grid was condensed in places of concentration of pressure. The choice of the size of
party FE was carried out under condition of maintenance of necessary accuracy of
calculation and expenses of time. At definition of a thermal condition of CH the fourcentral tetrahedron which allows to describe precisely enough distribution of
temperatures and moving in central points FEM CH [7] has been used. FEM the CH
will consist of 435379 final elements and 93173 central points.
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Further on теплообменных surfaces of the head of the cylinder are set HSC 3rd sorts – an ambient temperature T ∞ and the law of heat exchange α between
external surface and a surface of CH:
∂ T ( x, y , z )
-λ
= α(T - T∞ ) ,
∂n
where λ(T ) – factor of heat conductivity of a material of CH, W/m ·К; α – factor
head elimination between an environment and a surface of CH, W/m2·К; T, T ∞ –
temperatures in the certain point of CHZ and an environment above this point
accordingly, K.
Now on the basis of use of the theory of similarity and results of researches of
processes of a heat transfer on a diesel engine the significant amount of formulas for
definition of factors теплоотдачи from gases to walls CС [8] is received.
For definition of numerical value of factor head elimination теплоотдачи α on
fire the bottom of CH depending on a corner of turn of a cranked shaft us has been
used the equation received in work [8] as a result of experimental research of system
of cooling of a tractor diesel engine 4CH 10,5/12 (D-37М) on one-cylinder
compartment YIM-5:
α = 3,26 ⋅ 10 −5 p a−0, 26Ta2,11cï0,5 p 0,67T∞0,33 ,
where pa – pressure of the beginning of compression, МПа; Ta – temperature of a
working body in the beginning of a step of compression, K; cï – speed of the piston,
km/s; p – the current pressure in the cylinder, MPa; T ∞ – the current temperature of a
working body in the cylinder, K.
For definition of values pa , Ta , cï , p, and T ∞ on modes of idling and the
maximal twisting moment the DIESEL ENGINE - РК developed in MGTU has been
lead) by it of calculation of a cycle of the engine 4CHN 10,5/12 (D-145Т) under the
program.
The received instant values α are averaged for a running cycle of a diesel
engine under the formula:
n

α ñð = ∑ ai n .
i =1

Distribution of factor heat elimination on radius of the cylinder of a diesel
engine has non-uniform character with the minimal values in the center and on
periphery and a maximum in area of internal edge CС. Changes middle for a cycle of
factor heat elimination on the current radius r it is defined(determined) under
formulas [9]:
At r ≤ R1
α Ã= 2 K1α ñð exp[(C1r ) n1 ] 1+ exp[(C1 R1 ) n1 ]

{
α ={2 K α
Ã

1 ñð

}

}

exp[C 2 ( K 2 N 2 − r ) n1 ] 1+ exp[(C1 R1 ) n1 ]

116

At r > R1

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013

where R1 – radius on which the factor heat elimination reaches(achieves) the
maximal value; C1 , C 2 , K1 , K 2 , N 2 – constants.
Constants are defined on the set
sizes α Г on radiuses r = 0 ; r = R1 and
r = 0,5 D proceeding from conditions
of a continuity of average size αср .
Distribution of factor теплоотдачи on
radius of the cylinder of a diesel engine
4ЧН 10,5/12 (Д-145Т) is submitted on
fig. 1.
Temperature ГУ on огневом the
bottom of CH of a tractor diesel engine
4CHN
10,5/12
(D-145Т)
were
defined(determined) in 7 zones shown
on fig. 2. Thus within the limits of each
zone of a condition of heat exchange Fig. 1. Distribution of factor convective heat transfer
were accepted constant. Numerical on radius of the cylinder of a diesel engine 4CHN
settlement
values
of
factors 10,5/12 (D-145Т)
теплоотдачи ᾳ and ambient temperatures T∞ for these zones on a mode of idling and
the maximal twisting moment are submitted in tab. 1.
Table 1
Heat transfer boundary conditions in the fire zones of bottoms of cylinder head
Idle

Maximum torque mode

Zone number
(fig. 2)

α , Wt/(m2∙К)

T∞ , К

α , Wt/(m2∙К)

T∞ , К

1

228

1260

670

1440

2

67

341

197

397

3

80

389

236

476

4

134

481

394

794

5

174

625

512

1032

6

161

577

473

953

7

94

337

276

556

134

573

394

807

The average
value of α , T∞

On a surface mid-coefficient of heat emission from the walls of the inlet
channel and space into a cylinder to air entering engine at admittance, was certain
from dependence of offered V.P. Gorbunov [10] and modified by us:
α вп = 6,8 ⋅ 104 сп0,1 Tk ,
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where cп – is middle speed of piston, m/s; Tk – it is a temperature of air on
admittance, К.
The on a surface mid-coefficient of heat
emission from gas to the walls of final channel
for period of producing will be determined as [9]:
Nu ⋅ λ Г 0,33 Re 0,67 Pr 0,33 λ Г
,
α вып =
=
d экв
d экв
where Nu – is a criterion of Nusselt;
d экв = 4 f П – it is an equivalent diameter of
channel, m; λ Г – to coefficient heat conductivity
of gas, W/(m∙К); f – it is an area of
communicating section, м2; П – it is a perimeter
of section, m; Re = (ωÃ ⋅ d ýêâ ν Ã ) – it is a Fig. 2. Zones of heat exchange of fire
criterion of Reynolds; ωÃ – it is a flowrate of bottom of diesel of 4CHN 10,5/12(Dgas, m/s; ν Ã – it is a coefficient of kinematics 145Т)
viscidity of gas, м2/s; Pr = ν Ã α Ã – it is a criterion of Prandtl; α Ã – it is a coefficient
of gas diffusivity, м2/s.
The coefficient of heat emission in the place of interface of of head of cylinders
and cylinder was determined on founding results of researches driven to work [11]:
2
α ö -ã = α ñð Fö [ Fö -ã + (λ ö λ ã ) F 'ö ] ,
where α ñð – is a mean value of coefficient of heat emission on the fire bottom of

{

}

head of cylinders, W/ (m2∙К); Fö – it is an area of internal surface of cylinder from
the bottom of head of cylinder to the overhead rib of cylinder, m2; F 'ö – it is an area
of cross-sectional of hob of cylinder at founding of overhead rib, m2; λ ö – it is a
coefficient of heat conductivity of material of cylinder W/ (m∙К); λ ã – it is a
coefficient of heat conduction of material of head of cylinder, W/(m∙К).
The coefficient of heat emission from the side of cooling can be certain on a
formula [12]:

(

α îõë = A γω0 L0,2

)

0 ,8

,

1
0,035[λ Pr 8

where coefficient A =
(gµ )0,8 ] ; γ – it is specific gravity, Н/м3; ω0 – it
is speed of flow, m/s; L – it is a linear size of surface, m; λ – it is a coefficient of
heat conductivity, W/(m·К); Pr – it is a criterion of Prandtl; g – it is an acceleration
of free-fall body, м/с2; μ – it is a coefficient of dynamic viscidity, Pa∙s.
In the oily channel of head of cylinder coefficient of heat emission for a
turbulent flow concordantly [12] can be certain on a formula:

()

α ìê = Z [ ω
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where Z = 0,023λ Pr 0, 4 ν −0,8 ; λ – it is a coefficient of heat conductivity, W/(m·К); Pr
– it is a criterion of Prandtl; ε L – it is a
coefficient.
Distribution of temperatures in the
body of head of cylinder on the mode of
maximal twisting moment is got on results
a calculation it is presented on a fig. 3.
Analysing the got results, we will
notice that most heated is central part of
head of cylinder, namely district of
intervalvular
bridge
and
sprayer
opening(280°С). The temperature of fire
bottom as far as moving away from a
center to periphery falls, here large values
observed from the side of final channel (in Fig. 3. Distribution of temperatures in the
a center – 280 °C, side of the inlet channel body of head of cylinder on the mode of
– 168 °C, side of final channel – 216 °C, maximal twisting moment: a – it is a fire
on motion cooling air – 187 °C and 207 bottom; b – it is a side of the inlet channel;
°С).
в – it is a side of final channel.
A most overfall between the
temperatures of intervalvular bridge and perimeter of bottom is observed in the
direction of the inlet channel, equal 280 - 168 = 112 °C, the least 280 - 216 =64°C in
the direction of final valve from the side of cooling air(fig. 3, а) outlet. On the height
of head of cylinder of temperature as far as moving away from the fire bottom of the
least and make in the overhead founding from the side of the inlet channel 104 °C,
and with side exhaust 145 °С. the Large values of temperatures are observed from the
side of final channel. Character of change of temperatures of head of cylinder on a
height from the side of inlet and exhaust channels different: in first case a
temperature sharply goes down to the half of height of head of cylinder and farther
does not change(167 °C, 118 °C, 104 °С) practically, and in the second – goes down
evenly on all height of head of cylinder (201 °C, 163 °C, 145 °С). It is explained that
at identical intensity of surrounded by ribs of condition of heat exchange different: in
first case a heat is tricked into only from the lower founding, and in the second –
from founding and from the walls of final channel. Results of calculations well
comports with the experimental data driven to work [13].
The tense state was estimated by intensity of tensions :
σi =

1
2

(σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 - σ 3 )2 + (σ 3 - σ 1 )2 ,

where,, σ1, σ2, σ3 – are main tensions.
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The change of temperatures and intensity of tensions got as a result of
calculation in an intervalvular bridge during the cycle of ladening is presented on a
fig. 4.
As be obvious from a fig. 4 speed of
change of temperatures in the intervalvular
bridge of head of cylinder during a thermal
transient is inconstant. In the first 50
seconds(area 1 on a fig. 4), that makes
about 28% from time of transient, the
change of temperatures takes place with
large intensity here middle speed of height
is 6 °C/s. Further there is deceleration of
speed of change of temperatures to 1,8
Fig. 4. Change of temperatures and intensity
°C/(area 2 on a fig. 4). Height of overfalls of tensions in the intervalvular bridge of head
of temperatures in the body of head of of cylinder of engine of 4CHN 10,5/12(Dcylinder between points 1 and 2 also 145Т) in transition from the mode of idling to
considerable. So for the first 50 seconds the mode of maximal twisting moment and
the overfalls of temperatures practically back onto single
arrive at 75% from the set values. Thus, the temperature field of head of cylinder of
tractor diesel is practically formed for the first 50 seconds of transient. An analogical
result is got at the analysis of cooling of head of cylinder.
The second feature of the sharp heating and cooling of head of cylinder is that
in the first 50 seconds of process(area 1 and 3 on a fig. 4) the level of tensions in
intervalvular bridge considerably excels the set values(on 60 and 20 MPа
accordingly). Tensions are stabilized in future. This phenomenon is explained by the
unevenness of warming/up of cooling of separate areas of head of cylinder.
It allows to draw conclusion, that longevity of head of cylinder it is necessary
to determine taking into account indicated on a fig. 4 characters of change of tensions
in transition of engine from one office hours to other.
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THE ACCELERATED FAIL-SAFE TESTS HEAD OF CYLINDERS OF
TRACTOR DIESEL ENGINES
Alexander Gots, Maxim Prygunov, Ivan Frantsuzov
УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ ГОЛОВОК
ЦИЛИНДРОВ ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
Александр Гоц, Максим Прыгунов, Иван Французов

The thermal stand for the accelerated tests a head of cylinders of tractor diesel engines on reliability is considered. The stand allows to receive temperature pressure
similar at work of a diesel engine under operating conditions. Acceleration is reached
due to reduction of time ladening and at the raised loadings
Key words: the head of cylinders, thermal tensions, the chamber of combustion
At speeding up of a diesel engine on
average effective pressure pe or frequency
of rotation of a cranked shaft n inevitably
there is a question on operational development of the details surrounding the chamber
of combustion, up to the set parameters of
reliability as temperature pressure in the piston and the head of cylinders (HC) grow.
For the analysis thermal it is intensedeformed conditions of details forming the
chamber of combustion of thermal engineless stands (TES) are widely used. Threedimensional model TES for thermal-cycle
tests of the HC created by authors, is re122

Fig. 1. Three-dimensional model of the
engineless thermal stand: 1 - the rigid
basis; 2 - the bottom plate; 3 - the case;
4 - halogen lamps; 5 - the top plate; 6 an intermediate ring; 7 - a copper
tube; 8 - the head of the cylinder
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sulted on fig. 1.
On the rigid basis 1 with the help of four a bolts the bottom plate 2, the case 3
as a frame with device for halogen lamps 4, and also the top plate 5 are mounted. In a
plate 2, the case 3, the top plate 5 on perimeter there are closed channels and in an
operating time they are cooled by flowing water. The halogen lamps of 30 kW are
stacked with the common capacity is longitudinal in two lines, and in the top line is
located nine lamps, and in bottom six. In a plate 5 for focussing a thermal stream the
conic aperture is made, through which heat radiation lamps acts on fire a surface of
the head of cylinders 8. The top surface of a plate 2 is executed from an aluminium
alloy and polished for the best reflection of a stream radiation with lamps. On a plate
5 it is established intermediate a ring 6 which under the form completely repeats the
top part of a sleeve of the engine. Inside a ring 6 the flute in which the copper tube 7
cooled by flowing water is laid is executed. For definition of quantity of allocated
heat during carrying out of experiment the charge of water taking place through a
tube 7, and also temperature on an input and an output from it is measured. The researched head of the cylinder 8 is established on a plate 5 with the help of four bolts,
the moment of which inhaling of nuts same, as well as on the engine.
The halogen lamps 4 are connected to the relay which copes a PIDREGULATOR connected to a computer through the automatic converter of interfaces. The feedback with the PID-REGULATOR is provided with the thermocouple
which is established on the bottom of the researched head on depth of 1 mm from fire
surfaces.
For research of a temperature field seventeen thermocouples have been established on the bottom of the head of diesel engine CHN 10,5/12 (D-145Т) on depth of
1 mm from fire surfaces (fig. 2). All thermocouples have been connected to a digital
multichannel recorder which transformed an analog signal in digital and transferred it
to a computer.
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Apparently from the schedule the maximal temperature difference is observed
bridge between valves the crosspiece and a peripheral zone on the part of the inlet
channel and makes 65
ºС. Difference bridge between valves the crosspiece and a peripheral
zone on the part of the
final channel is equaled
56 ºС. The greatest difference between the temperatures measured at the
stand and on the engine
is observed in a place
where the thermocouple

Fig. 2. Results taking temperature received on ETS (figures
1-17 designate thermocouples): 1 - the data received on БС; 2 the data resulted in work [4]

with number 1 is established, thus the error of modelling has made 14 %. It is mainly connected with distinction arrangements of thermocouples at carrying out of experiment at the stand and
on the engine. In all other thermocouples the error of modelling is less than 8 %.
Thus, created ETS allows to model adequately thermal tensely – deformed a
condition heads of cylinders.
Precisely also the developed engineless stand has allowed to define kinematic
boundary conditions of HC as they are necessary for taking into account at calculations: at temperature deformation the bottom plate of HC has significant lateral movings. This moving depends on effort an inhaling bolts, by which HC is drawn to the
block of cylinders as thus forces of friction between face surfaces of the block of cylinders and a surface of the bottom plate of HC increase. On the data [1,2] exception
of lateral movings of a planimetric surface of model of HC of a tractor diesel engine
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4CHN 13/14 (А-41) causes increase in pressure in bridge between valves to the
crosspiece in 3-4 times.
On fig. 3 experimental
and settlement values of movings of the bottom plate of HC
of a tractor diesel engine 4CHN
10,5/12 (D-145Т) are resulted
at Tмкп=200ºС ºС.
Apparently from fig. 3
conformity of experimental and
settlement values of movings of
the bottom plate of HС is satisfactory (the maximal error does
not exceed 18 %). Also it is necessary to note, that results of
calculation of the tense and de-

Fig. 3. Movings of the bottom plate of HC of a tractor
diesel engine 4CHN 10,5/12 (D-145Т) at Tмкп=200 ºС:
1 - experimental data; 2 - the settlement data

formed state of HС of a diesel engine 4CHN 10,5/12 (D-145Т) with use received kinematic border terms it will well be coordinated to the data resulted in works [4,6].
At test of HC on TES there is a necessity to model temperature as a cycle ladening, which would be equivalent to operating conditions of a tractor diesel engine
at operation. It is known, that temperature conditions of HC depends on loading
which shall define through average effective pressure pe, and also from frequency of
rotation of a cranked shaft n.
For definition of temperatures on a surface огневого the bottoms at various
power setting on the basis of experimental data it has been developed mathematical
model which allowed to define unequivocally temperature in bridge between valves
to the crosspiece, and then and in any point огневой surfaces of the bottom of HC at
preset values pe and n for diesel engine CHN 10,5/12 (D-145Т):
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TÌÊÏ

(

(

) (

)

= 35,64 + 3,91 ⋅10 − 2 n + 3,61 + 2,13 ⋅10 − 2 n pe +

)

+ 105,73 + 0,84 ⋅10 − 2 n pe2 .

At the accelerated fail-safe tests installation of thermocouples (for the control
of temperatures) close bridge between valves crosspieces (n.8, see fig. 2) can weaken
cross-section section that will lead to erroneous results in definition of number of
cycles at which the crack of weariness has appeared. Therefore it is expedient to supervise temperature bridge between valves crosspieces in the indirect way. At settlement researches it is possible to use dependence of temperature in bridge between
valves to the crosspiece depending on temperature in separate points огневого the
bottoms.
Actually heating first of all occurs in the central part огневого the bottoms of
HZ (in bridge between valves to the crosspiece) and due to carry of heat sites on periphery are heated up, i.e Ti = f (TМКП ) . Here Ti - temperature in an any point
огневой surfaces of HZ (see fig. 2), and TМКП – temperature bridge between valves
crosspieces. As have shown results of experimental researches, these dependences are
linear.
However, irrespective of the valid conditions of course of processes, linear dependence TÌÊÏ = f (Ti ) will be fair also. At experimental researches of the head of diesel engine CHN 10,5/12 (D-145Т) we had been received the following models for
calculation of temperature in bridge between valves TМКП depending on temperature
in separate points огневого the bottoms (numbers of points of sm. fig. 2):
TÌÊÏ

= 1,8794 ⋅ T7 − 84,716;

TÌÊÏ

= 1,882 ⋅ T17 − 131,095.

or
Factors of pair correlation R at definition TМКП on the resulted dependences
makes 0,9997.
At carrying out of the accelerated tests it is necessary to choose the most
loaded operating mode of a diesel engine in operation and to accept it for a test cycle.
126

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013

The idea of the accelerated test methods is simple enough: if for reception there are
enough reliable information on reliability of a product (in our case of the head of cylinders) under normal conditions works long time it is necessary to toughen an operating conditions and by that to speed up development of a resource is required. At
such more to hard work of a product will receive refusals and to fail for shorter term.
Thus it is necessary, that law of acceleration of process of loss of reliability depending on toughening a mode would be invariant to the law of distribution of duration of
non-failure operation of a product at different modes. Therefore at the accelerated
tests on TES it is necessary to choose temperatures at which plastic deformations will
not be prevailing (not above limiting for materials of which it is made by HC). Besides restriction of lateral movings due to increase in effort of an inhaling bolts of fastening of HC also increases pressure.
When expedited testing HC on the TES rate accelerated by operating time can
be defined as the ratio between the products ex-operation (in hours or cycles of loading) until the same-vreždenij or bounce or to limit State. This coefficient of defines
the number of operating hours, equivalent to one hour or test cycle. The speedup by
operating time can identify preliminarily calculated the thermal and kinematical
boundary conditions [6].
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Доровских Дмитрий Владимирович
Аль Маяхи Асаад Худейр Дарадж
Application of electrostatic filters for preliminary air cleaning in automotive-tractor engines
operated in the high dusty environment.: The article overviews the issues of application of electrostatic
filters for preliminary air cleaning in automotive-tractor engines operated in the high dusty environment. It
provides characteristics of the air polluting abrasive grits, working conditions and parameters of electrostatic
filters installed for the pilot studies.
Key words: air, filtration, abrasive grits, engine, electricity.

ВВЕДЕНИЕ
Вопросы
долговечности
двигателя
волнуют
как
автолюбителей,
заинтересованных в длительной эксплуатации своего автомобиля, так и механиков.
На изнашивание деталей двигателя, особенно его цилиндропоршневой группы,
влияют пониженные тепловые режимы, неустановившееся режимы, повышенные
нагрузочные и скоростные режимы работы мотора. Наибольшее влияние на износ
цилиндров, поршней, поршневых колец и подшипников коленчатого вала оказывает
абразивная пыль, проникающая в двигатель из окружающего воздуха.
Воздух, окружающий автомобиль во время движения, содержит некоторое
количество пыли. В сухую погоду при работе с почвообрабатывающими машинами
ее количество достигает 2,5 г/м3, а в условиях пустынь — 6 г/м3. В состав дорожной
пыли входят окиси кальция, железа, кремния и др. Поверхностная твердость
пылинок
окиси
кремния
(кварца)
в
2
раза
превышает
твердость
высококачественных сталей. За 1 ч работы тракторный двигатель средней
мощности засасывает около 200 м3 воздуха. Если не очищать воздух, то за одну
рабочую смену в цилиндры двигателя может попасть несколько килограммов пыли.
Твердые ее частицы вызывают ускоренный износ цилиндров, поршней и других
трущихся
деталей.
Поэтому
нарушение
герметизации
в
соединениях
воздухоподводящих деталей и подсос неочищенного воздуха в десятки раз
сокращают срок службы двигателя.
Пыль попадает в двигатель через впускной тракт вместе с воздухом и топливом,
через неплотности в соединениях впускного тракта и картера (например, масляный
щуп), при небрежной заправке маслом и техническом обслуживании, связанном с
разборкой двигателя. До 90% пыли, поступающей через впускной тракт в цилиндры,
выбрасывается вместе с выпускными газами, а оставшаяся часть проникает в
масло.
Абразивные частицы, попадающие в двигатель, по-разному влияют на
изнашивание деталей. Пыль, поступающая в двигатель через впускной тракт,
вызывает наибольший износ цилиндров верхней части, верхних компрессионных
колец и канавок в поршне и почти не вызывает износа шеек и подшипников
коленчатого вала. Это объясняется тем, что наибольшее количество пыли оседает
на верхней части цилиндра; давление колец, особенно верхних, в этой зоне
наибольшее. Кроме того, пыль по пути в картер стирается поршневыми кольцами и
попадает в масло сильно размельченной. Большинство таких частиц свободно
плавает в масле в зазорах между шейкой и подшипником коленчатого вала, и не
имеет непосредственного с ними контакта и не вызывает их износа.
Абразивные частицы, попавшие непосредственно в масло, вызывают
наибольший износ подшипников и шеек коленчатого вала, цилиндров в средней
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части, маслосъемных поршневых колец и канавок, поршневого пальца и его втулок.
Больший износ средней части цилиндров, чем в нижней, вызван тем, что давление
колец на цилиндры в средней части больше, чем в нижней. Износ цилиндров и
поршневых колец, вызванный частицами, попавшими непосредственно в масло, в 10
раз больше износа, вызванного таким же количеством частиц, попавшим с воздухом.
Но здесь необходимо учитывать, что при эксплуатации абразивных частиц больше
попадает с воздухом через воздухоочиститель.
Загрязняющие примеси в топливе вызывают засорение топливных каналов,
вызывают изнашивание отверстий жиклеров, форсунок, способствуют увеличению
количества отложений, особенно во впускном тракте и камере сгорания.
Образование отложений на стержнях клапанов приводит к их зависанию в
направляющих втулках и обгоранию рабочих фасок клапана и седла.
Особенно опасны загрязняющие примеси для топливной аппаратуры дизелей.
Примеси, попадая под иглу форсунки, нарушают плотность посадки иглы на седло
распылителя, а попадая между иглой и стенкой распылителя, могут привести к
зависанию иглы. Абразивные частицы, вызывая износ прецизионных пар и
отверстий форсунок, ухудшают сгорание топлива, увеличивают его расход и
дымность выхлопа двигателя.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Под электрической очисткой понимают процесс, при котором твердые частицы
удаляются из газообразной среды под воздействием электрических сил.
Фундаментальным отличием процесса электростатического осаждения от механических методов сепарации частиц является то, что в этом случае осаждающая сила действует непосредственно на частицы, а не создается косвенно воздействием
на поток газа в целом. Это прямое и чрезвычайно эффективное использование силового воздействия и объясняет такие характерные черты электростатического метода, как умеренное потребление энергии и малое сопротивление потоку газа. Даже
мельчайшие частицы субмикрометрового диапазона улавливаются эффективно,
поскольку и на эти частицы действует достаточно большая сила. Принципиальных
ограничений степени очистки нет, поскольку эффективность может быть повышена
путем увеличения продолжительности пребывания частиц в электрофильтре.
Принцип действия электростатических фильтров заключается в использовании
электростатических сил притяжения, которые возникают при сообщении воздуху и
пластинам пылесборника электрических зарядов противоположной полярности.
Электростатические воздухоочистители не содержат заменяемых фильтров. В
качестве фильтра здесь используется пара или более металлических пластин, на
которые с помощью преобразователя подается напряжение, достаточное для
создания устойчивого электростатического поля.
Электрический воздушный фильтр – двухзонный (Рисунок 1). Вначале поток
воздуха, подвергающегося очистке, проходит зону 3, которая представляет собой
решетку из металлических пластин с натянутыми между ними коронирующими
электродами из проволоки. К электродам подведен электрический ток напряжением
13-15 кВ положительного знака от преобразователя. Получив электрический заряд
при прохождении ионизационной зоны, пылевые частицы в потоке воздуха
направляются в осадительную зону 1. Она представляет собой пакет металлических
пластин 2, расположенных параллельно друг другу на расстоянии 8 – 12 мм. К
каждой второй пластине подведен ток напряжением 6,5 – 7,5 кВ положительного
знака. Пыль осаждается на заземленных пластинах.
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Рисунок 1. Фильтр электростатического типа.
1 – внутренний корпус; 2 - осадительный электроды; 3 - коронирующий
электрод.
Вокруг
коронирующего
электрода
происходит
электрический
разряд,
сопровождающийся свечением («корона»). В результате электрических разрядов
происходит выделение атомарного кислорода (одноатомные молекулы),
образование озона O3, а также оксидов азота. При напряжении, применяемом в
воздушных фильтрах, и при наличии в нем двух зон озон и оксиды азота выделяются
в небольших количествах и опасности для людей не представляют. В электрических
пылеуловителях, применяемых для очистки выбросов, используют ток напряжением
80-100 Вт, кроме того, в этих аппаратах к коронирующим электродам подведен ток
отрицательного знака, что по имеющимся данным сопровождается более
интенсивным выделением вредных веществ (в 8 раз).
Загрязненный воздух проходит через ионизационную камеру, в которой частицы
загрязнения под действием электрического поля высокой напряженности
приобретают положительный заряд, после чего они притягиваются и оседают на
отрицательно заряженных пластинах пылесборника. Чем больше площадь пластин –
тем больше эффективность очистки воздуха.
Электрофильтр относится к наиболее эффективным пылеулавливающим аппаратам. Эффективность очистки достигает 99,9 % в широких пределах концентраций (от нескольких мг до 200 г/м ) и дисперсности частиц (до долей мкм) и невысокой затрате электроэнергии (около 0,1...0,5 кВт-ч на 1000 м газов). Электрофильтр
может обеспыливать влажную и коррозионно-активную газовую среду с температурой до 500°С. Производительность электрофильтров достигает сотен тысяч м3/ч
очищаемого газа.
Улавливание пыли в электрофильтрах основано на известной способности
разноименно заряженных тел притягиваться друг к другу. Пылевидным частицам
сначала сообщается электрический заряд, после чего они осаждаются на
противоположно заряженном электроде.
Когда в межэлектродном пространстве проходит газ со взвешенными
пылевидными частицами, ионы газа адсорбируются на поверхности пылинок,
вследствие чего пылинки заряжаются и приобретают способность перемещаться под
воздействием электрического поля к осадительным электродам. Осевшую на
электродах пыль периодически удаляют. Таким образом, электрогазоочистка
включает
процессы
образования
ионов,
зарядки
пылевидных
частиц,
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транспортирования их к осадительным электродам, периодическое разрушение слоя
накопившейся на электродах пыли и удаление ее в пылесборные бункеры.
С увеличением напряженности электрического поля и величины заряда,
получаемого частицами, скорость движения заряженных частиц к электроду
возрастает. Электрофильтр будет тем лучше улавливать пыль, чем больше его
длина, выше напряженность поля и меньше скорость газа в аппарате.
Конструктивно электростатические фильтры могут быть выполнены различным
образом, например, фильтр представляет собой набор металлических пластин с
проволокой, проходящей между ними. Между платинами и проволокой создается
разность потенциалов в несколько киловольт. В результате пыль, которая находится
в проходящем сквозь фильтр воздухе, ионизируется и оседает на пластинах.
Процесс обеспыливания в электрофильтре состоит из следующих стадий:
пылевые частицы, проходя с потоком газа электрическое поле, получают заряд; заряженные частицы перемещаются к электродам с противоположным знаком; осаждаются на этих электродах; удаляется пыль, осевшая на электродах.
Зарядка частиц - первый основной шаг процесса электростатического осаждения. Большинство частиц, с которыми приходится иметь дело при газоочистке, сами
по себе несут некоторый заряд, приобретенный в процессе их образования, однако
эти заряды слишком малы, чтобы обеспечить эффективное осаждение. При очистке
воздуха, зарядка частиц достигается пропусканием частиц через корону постоянного
тока между электродами электрофильтра, так как при этом образуется меньше озона.
Основными элементами электрофильтра являются коронирующий и осадительный электроды. Первый электрод 3 в простейшем виде представляет собой
проволоку (сетку), натянутую в трубке, между или над пластинами, второй 2 - представляет собой поверхность трубки или пластины, окружающей коронирующий электрод (рисунок 1).
На коронирующие электроды подается постоянный ток высокого напряжения
15...20 кВ. Коронирующий электрод обычно имеет отрицательную полярность, осадительный электрод заземлен. Это объясняется тем, что корона при такой полярности более устойчива, подвижность отрицательных ионов выше, чем положительных. Последнее обстоятельство связано с ускорением зарядки пылевых частиц.
В поле короны электрофильтра реализуются два различных механизма зарядки
частиц. Наиболее важна зарядка ионами, которые движутся к частицам под действием внешнего электрического поля. Вторичный процесс зарядки обусловлен диффузией ионов, скорость которой зависит от энергии теплового движения ионов, но
не от электрического поля. Зарядка в поле преобладает для частиц диаметром более 0,5 мкм, а диффузионная — для частиц мельче 0,2 мкм; в промежуточном диапазоне (0,2... 0,5 мкм) важны оба механизма.
Скорость дрейфа частиц в электрическом поле в значительной мере зависит от
размеров частиц. Эта зависимость имеет сложный характер ввиду различия
механизмов перемещения частиц разных размеров. Считается, что в диапазоне
размеров менее 0,1...0,3 мкм скорость перемещения частиц в электрическом поле
уменьшается с их укрупнением, в диапазоне от 0,3 до 20 мкм - увеличивается с
увеличением диаметра и затем вновь несколько снижается.
Наиболее интересными являются эксперименты по оценке изменения
коэффициента проскока в зависимости от размера частиц при определенной
скорости потока, особенно в тех случаях, когда диаметр частиц меньше 0,3 мкм.
При проведении экспериментальных исследований с моделью электростатического фильтра мы получили следующую кривую:
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Эта кривая показывает характер изменения коэффициента проскока частиц
различного размера. Экспериментальные и теоретические данные о размере частиц
с максимальным проскоком совпадают.
На основе проведенного исследования результаты эксперимента были занесены в таблицу 1.
Таблица 1. Изменение коэффициента проскока от диаметра частиц.
Диаметр частиц, мкм
< 0,1
0,1-0,2
0,2-0,4
0,4-0,8
0,8-1,6
> 1,6

Коэффициент проскока, %
49.8
39
22,9
9,5
4
0

Огромную роль в достижении максимальной эффективности пылеулавливания
играет конструктивное исполнение коронирующих и осадительных электродов.
Коронирующие электроды можно разделить на две группы (рисунок 2). К первой
группе относятся электроды, которые не имеют фиксированных коронирующих
точек. При отрицательной короне – отрицательной полярности коронирующих
электродов – светящиеся точки располагаются вдоль электрода на разных
расстояниях друг от друга в зависимости от состояния поверхности электрода.
Типичные виды электродов этой группы: круглый диаметром 2…4 мм, квадратный со
стороной 3…4 мм и штыкового сечения, вписывающийся в квадрат со стороной 4…5
мм (рисунок 2, а).
Ко второй группе относятся электроды с фиксированными точками разряда по их
длине. Типичными видами этих электродов являются колючая проволока,
пилообразные и игольчатые электроды (рисунок 2, б). Электроды второй группы при
равных напряжении и межэлектродном расстоянии обеспечивают значительно
больший ток короны, чем электроды первой группы. Легче обеспечивается
необходимая механическая прочность. В настоящее время получили широкое
распространение коронирующие электроды ленточно-игольчатого типа. Они легко
изготавливаются путем штамповки и при наличии достаточной механической
прочности обладают хорошими электрическими характеристиками.

133

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013

Рисунок 2. Электроды электрофильтров
а) – гладкие коронирующие электроды; б) – коронирующие электроды с
фиксированными точками разряда; в) – осадительные электроды
Осадительные электроды электрофильтров также имеют разнообразную форму:
они имеют гладкую поверхность без острых углов, необходимую для обеспечения
высокой напряженности электрического поля, и полости, позволяющие стряхивать
пыль с минимальным вторичным уносом (рис. 2,в).
Для успешной работы электрофильтров имеет важное значение установка
коронирующих проводов точно по оси между осадительными пластинами.
При обсуждении данного вопроса было предложено произвести модернизацию
коронирующего элемента и заменой его на пластины, что позволит увеличить магнитное поле, а следовательно и повысить эффективность осаждение пыли. В результате получилось следующее:

Кривая показывает как изменяется коэффициент проскока от увеличения числа
осадителей.
На основе проведенного исследования результаты эксперимента были занесены в таблицу 2.
Таблица 2. Изменение коэффициента проскока от диаметра частиц
Диаметр частиц, мкм
Коэффициент проскока, %
< 0,1
39,8
0,1-0,2
31,2
0,2-0,4
18,3
0,4-0,8
7,6
0,8-1,6
3,2
> 1,6
0
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Изменение коронирущего элемента и увеличение числа осадителей позволило
добиться снижения коэффициента проскока на 25%.
Фракционная эффективность электрического фильтра дана в таблице 3.
Таблица 3.Фракционная эффективность электрического фильтра
Размер частиц,
мкм
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,5
2

Число частиц в воздухе
перед фильтром
4000
2505
1000
500
180
140
45
28

после фильтра
405
107
46
27
12
7
3
1

Эффективность
улавливания,%
89,9
95,7
95,4
94,6
93,5
95
93,3
96,6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность обеспечения качества рабочих смесей с помощью применения
фильтрационных установок многократно проверена на практике. Важными
результатами являются:
- Резкое уменьшение числа крупных частиц в рабочей смеси, что приводит к
практическому исчезновению внезапных отказов клапанно-распределительной
аппаратуры и значительному снижению интенсивности отказов поршневой группы.
- Значительное повышение ресурса рабочей жидкости в связи с замедлением
процессов окисления, для которых загрязнения являются катализатором.
- Повышение ресурса штатных фильтров привода за счет значительного
снижения нагрузки на них.
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ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛИРАНЕ ПРИ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПРИРОДЕН
ГАЗ В ДОМАКИНСТВАТА
Др. инж . Мартин Бояджиев
Минно геоложки университет „Св. Иван Рилски”
Резюме: В настоящата статия се разглежда актуален проблем, свързан с практиката при
краткосрочното прогнозиране на потреблението на природен газ в битовия и обществено
административен сектор на базата на прогнозни данни за метеорологичните условия.
При нестационарния режим на работа на газоразпределителните мрежи решаването на този проблем
е от изключително значение за безаварийната им експлоaтация и ефективното им управление.
На основата на използвани данни в доклада е представен математически модел, чрез който е
определена функция описваща потреблението на газ в зависимост от средно дневните температури.

ВЪВЕДЕНИЕ
Големите разстояния от които се доставя природният газ до потребителите и
липсата на локални хранилища в близост до консуматорите, правят точността в
краткосрочното
икономичната

прогнозиране
и

надеждна

на

потреблението

експлоатация

на

от

голямо

значение

газоразпределителната

за

мрежа.

Прогнозирането на дневните и седмични потребности е от особен интерес в
случаите на увеличено потребление, когато способността за акумулиране на самата
мрежа е намалена. В този случай е силно изразен нестационарния режим на работа
на газоразпределителните мрежи. За тяхното ефективно управление и надеждна
експлоатация са необходими прецизни модели, по които да се прогнозира надеждно
краткосрочното потребление на природен газ. Настоящата разработка се базира на
опита на газовите компании в България и данни за среднодневните температури.
Целта е намиране на математическа функция описваща модел за прогнозиране
потреблението на природен газ във връзка с дневната температура на базата на
регресионен анализ.
ОБХВАТ НА ПРОБЛЕМА
За решаването на описания проблем са обобщени данните за:
•

Общото дневно потребление на природен газ и средна дневна температура;

•

Месечното потребление за стопанския сектор и битовия сектор за месеците
от октомври 2011г. до май 2012 г. включително
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Намерени са функции на базата на регресионен анализ върху данните, които по
зададена средно дневна температура с минимална грешка да определят общото
потребление и съответните потребления в стопанския и битовия сектор, т.е
Qобщо = Fобщо (t )

(1)

Qбит = Fбит (t ) ,
където t е средна дневна температура.
Поради факта, че липсват данни за дневната консумация по сектори, първа стъпка в
решението е тяхното намиране, от общата дневна консумация за града (Фиг.1) и
месечните консумации по сектори.
Обща дневна консумация
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
0

50

100

150

200

250

Ден

Фиг. 1. Обща дневна консумация по дни за периода 1.10.20011 – 30.04.2012

За определяне на търсените функции (1) е необходимо да се намерят техните
аналитични формули, т.е кривите линии, които най-добре да описват характера на
изменението на консумацията спрямо дневната температура. Следва определяне на
коефициентите

в

намерените

аналитични

формули,

така

че

грешката

от

стойностите, които дават функциите и реалните данни да е минимална.
Разработена е програма, която да дава възможност за практическо използване на
намерените функции за прогнозиране.
Основни закономерности и аномалии на данните
Разглеждайки данните за дневната консумация (Фиг. 1) се вижда, че те имат
аномален характер, който се изразява в това, че има дни в които консумацията е
много по-малка от консумацията на техните съседни. Тази разлика достига в някои
случаи до 50% и причината за това не е по-високата температура. Лесно се открива,
че дните с аномална консумация са почивните дни – съботи, недели, национални и
религиозни празници. Тази аномалия се пренася при изчислението на дневната
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консумация по сектори. Спадът на консумацията през почивните дни в промишления
и донякъде в обществения сектори е естествена. За бита обаче би могло да не е
така, но към момента не разполагаме с реални данни за дневната консумация в
бита.
При наличието на аномални данни в статистиката се прилага подхода за тяхното
изхвърляне от извадката.
Поради тази причина бяха подготвени две таблици с данни:
•

с почивните дни (213 записа) и

•

без почивните дни (146 записа).

Таблиците имат по 5 колони: обща дневна консумация, средна дневна температура,
дневна промишлена, дневна обществена и дневна битова консумация.
Разработения регресионен анализ дава възможност той да се извърши и върху
двете съвкупности от данни.
Обща дневна консумация (без почивни дни)
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Фиг. 2. Обща дневна консумация, от която са премахнати почивните дни

Определяне на функция описваща дневната консумация
За намиране на функциите описващи дневната консумация в зависимост от
средната дневна температура, така че да се получи минимална грешка на
прогнозата бе използван нелинеен регресионен анализ. Той бе извършен с помощта
на системата Mathematica 6 на фирмата Wolfram Research Inc.
Изхождайки от общата зависимост на консумацията спрямо температурата (Фиг 3),
постепенно стана ясно, че видът на търсената крива е огледално обърната S –
образна, защото имаме насищане на консумацията при ниски и при високи
температури.
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Фиг. 3. Обща дневна консумация спрямо средната дневна температура (без почивни дни)

Получена е функция от вида [4]:
F (t ) = a (1 + b Tanh

d −t
)
c

(4)

Регресионният анализ всъщност намира стойности на коефициентите a, b, c и d,
така че кривата да опише данните с минимална грешка.
Като оценка за точността на предсказаните стойности от намерените функции се
използват:
•

коефициента

на

корелация

между

входните

данни

от

таблиците

и

предсказаните данни получени с помощта на намерените функции;
•

грешка получена чрез формулата [5]
E=

1
N

N

Qpi − Qi

i =1

Qi

∑

(5)

където N е броя на данните (дните), Qpi е предсказаната консумация, а Qi е
измерената консумация за i – тия ден.
Бе извършен регресионен анализ за осем случая:
1. Обща дневна консумация спрямо средната дневна температура, с почивни
дни.
2. Производствена дневна консумация спрямо средна дневна температура, с
почивни дни. Поради по-слабата зависимост от средната дневна температура
на консумацията в промишления сектор и голямата разпръснатост на данните
причинено от почивните дни, регресионния анализ чрез функцията (6) бе
неуспешен. Така регресионния анализ бе проведен със следната функция
F (t ) = a + b t

(6)
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3. Обществена дневна консумация спрямо средна дневна температура, с
почивни дни.
4. Битова дневна консумация спрямо средна дневна температура, с почивни
дни.

Фиг. 4. Графики на прогнозните функции за обща, промишлена, обществена и битова консумация
(с почивни дни)

5. Обща дневна консумация спрямо средната дневна температура, без почивни
дни.

Фиг. 5. Графика на функцията описваща общата дневна консумация спрямо средната дневна
температура (без почивни дни). Пунктираните криви показват доверителния интервал

6. Производствена дневна консумация спрямо средна дневна температура, без
почивни дни.
7. Обществена дневна консумация спрямо средна дневна температура, без
почивни дни.
8. Битова дневна консумация спрямо средна дневна температура, без почивни
дни.
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Фиг. 6. Графики на прогнозните функции за обща, промишлена, обществена и битова консумация
(без почивни дни)

Сравнителен анализ на получени чрез данни с почивни и без почивни дни
Таблица 1.Корелации и грешки получени при анализите
Вид консуматори
Общо
Промишленост
Обществени
Битови

Данни с почивни дни
Корелация
Грешка
0.8162
0.179216
0.652277
0.18363
0.874327.
0.248111.
0.87068
0.224098

Данни без почивни дни
Корелация
Грешка
0.956808
0.0820625
0.919519
0.0699341
0.945267
0.180166
0.940204
0.155364

От Таблица 1 се вижда, че корелациите получени при анализ на данни без почивни
дни са много по-добри (по-близки до 1) отколкото при данни с почивни дни.
Съответно грешките при анализ на данни без почивни дни са по-малки от грешките
получени при анализ с почивни дни.
Разгледан е пример, в който се сравняват прогнози за средна дневна температура 50
градуса получени с функциите намерени чрез анализ с почивни дни и без почивни
дни, вижда се, че грешката при първата прогноза е 0.0221975, докато грешката при
втората прогноза е 0.00029085, която е много по-малка.
Следователно, може да се твърди че регресионния анализ извършен върху дневна
консумация, при която са изключени почивните дни дава значително по-точни
резултати.
Получаване на прогнози
В рамките на разработената програма на Mathematica, която извършва регресионния
анализ са включени два модула, чрез които на базата на намерените регресионни
функции могат да се извършват прогнози.
Първият модул по въведена от потребителя средна дневна температура извършва
прогноза за деня.
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ПРИМЕР:

Вторият модул по въведени от потребителя име на файл на MS Excel, брой дни и
прогнозни средни дневни температури за всеки от тези дни, генерира таблица на MS
Excel със следните колони: прогнозни средни температури, прогнозни дневни
консумации за бита, за обществения сектор, за промишлеността, общо за трите
сектора, процент на консумацията в бита и процент на консумацията в обществения
сектор. В Таблица 2 е показана такава прогноза за 10 дни.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 2. Прогнози генерирани чрез намерените регресионни функции
температура
Qb
Qoas
Qp
Qo
%
3 14674.28 50480.67 78669.67
143895 10.19791
4 13699.2 47415.92 76067.54 137237.6 9.982098
2.5 15116.23 51836.33 79892.87 146919.9 10.28876
1.2 16115.08 54819.89 82796.28 153796.5 10.47818
0.2 16738.69 56623.07 84741.05 158137.1 10.58493
-0.7 17201.12 57928.25 86275.17 161392.7 10.65793
-3 18032.59 60197.93 89332.29 167373.3 10.77388
-1.3 17462.62 58653.37 87187.75 163252.6 10.69669
2 15526.18 53074.58 81058.41 149733.8 10.36918
5 12618.81 43905.7 73297.17 129859.4 9.717279

Заключение
От общo дневнo потребление за периода октомври 2011г. – април 2012г. и средните
месечни консумации за промишления, обществения и битовия сектори са получени
дневното потребление за трите сектора. В системата Mathematica 6 на фирмата
Wolfram Research Inc. е разработена програма, която извършва нелинеен
регресионен анализ на базата на една от тези две таблици. След редица проби бе
установено че функция от вида (4) най-добре описва дневната консумация на газ
според средната дневна температура. Изследвайки резултатите на анализа се прие,
че функциите получени чрез данни, от които са изключени почивните дни, дават поточни прогнози. Тези функции са:
Qобщо (t ) = 113049.(1 + 0.551095 Tanh

7.0792 − t
)
7.51505
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Qпром (t ) = 68942.1(1 + 0.373025 Tanh

6.50637 − t
)
8.80956

Qобщест (t ) = 33981.2 (1 + 0.847499 Tanh
Qбит (t ) = 10613.5 (1 + 0.795342 Tanh

7.45655 − t
)
6.83671

6.71652 − t
)
7.08784

(8)
(9)
(10)

На базата на тези функции бяха разработени два модула за автоматично правене на
прогнози. Тези функции могат да бъдат въведени и ползвани с приложни цели.
Прогнозите, които биха се получили от тези функции зависят само от средната
дневна температура и се базират на извадка от данни за отоплителния период 2010
/ 2011г. Тези прогнози не отчитат редица други фактори, които влияят на
консумацията на газ, например: цена на газа, брой потребители, тяхната
платежоспособност, температурни разлики в съседни дни и др.
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Изследване характеристиката на електронен регулатор на
налягане, използуван в автоматични предавателни кутии от
типа DPO и AL4
Стефан Стефанов
This the report examines characteristics of the pressure control solenoid (electronic pressure
regulator), embedded in automatic transmissions of the type DP0 and AL4 cars Renault, Peugeot and
Citroen. For this purpose, made special hydraulic fixture with electronic controls, which imitate the work of
this pressure regulator under real conditions.
Key words: Automatic Transmission; electronic pressure regulator, pressure control solenoid

ВЪВЕДЕНИЕ
Автоматичните трансмисии в автомобилите са известни още от средата на
миналия век. Тогава те са били с хидравлично управление. Постепенно в
управлението им навлезе електрониката. В съвременните автоматични
предавателни кутии широко се използуват както електромагнитни вентили, така и
електронни регулатори на налягане, преубразуватели на налягане и честота и др.
Проблемите, възникващи в експлоатацията се разделят на механични, електронни и
хидравлични, като често тези проблеми са взаимозависими. Това налага
диагностиката да бъде комплексна и прецизна при откриването и отсраняването на
възникналият проблем.
В този доклад ще бъдат разгледани управлението и начинът на работа на
електронният регулатор на налягане, вграждан в автоматични предавателни кутии
от типа DPO и AL4 на автомобили Рено, Пежо и Ситроен. Ще разгледаме
възможностите за диагностика на този електронен регулатор на налягане.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Цел на изследването: Целта на настоящото изследване е да можем да
дадем правилно заключение за изправността на електронният регулатор на
налягане. За целта трябва да знаем начина му на работа и неговото управление.
В управлението (клапанното тяло) на този тип предавателни кутии са
монтирани два еднакви електронни регулатора на налягане. Единият служи за
регулиране на основното налягане, а другият регулира и осигурява налягането за
управление на хидротрансформатора. Тези регулатори се наричат още
електромагнитни модулиращи клапани (EVM), или за по-кратко модулиращи
клапани. Този клапан е показан на фигура 1. В метален корпус е поставена намотка
(бобина) и клапан, който движейки се променя проходното сечение на отвора.
Конструктивно самият клапан е направен с три отвора. През единият отвор
постъпва входящото налягане на маслото (захранващ отвор), през вторият отвор
част от това налягане се дроселира и се изпуска към ваната, а останалият трети
поток на маслото се подвежда към хидравличния регулатор. Този трети поток трябва
да бъде регулиран по зададена характеристика (модулиращо налягане), тъй като
той се явява като обратна връзка към хидравличният регулатор, за да се формира
работното налягане в необходимите граници, при различни режими на движение на
автомобила.
Принцип на работа: При затворен клапан (максимален ток през бобината)
имаме максимално модулиращо налягане, а при отворен клапан (минимален ток
през бобината) - минимално модулиращо налягане. Когато модулиращото налягане
е максимално, пружината на хидравличният регулатор се свива и основното
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налягане се разтоварва, т.е. става минимално. Когато модулиращото налягане е
минимално, пружината на хидравличният регулатор го избутва към дъното на отвора
и основното налягане не се разтоварва, т.е. става максимално. Това е направено
със следната цел: при възникване на проблем в предавателната кутия,
електронното управление се изключва автоматично, но автомобилът продължава да
се движи с максимално работно налягане. В този режим няма превключване на
предавките. Автомобилът може да се движи само на трета хидравлична предавка и
предавка заден ход, за да се придвижи до сервиз за отстраняване на проблема.
Когато предавателната кутия е в нормален режим на движение, модулиращото
налягане регулира работното от минимум до максимум по зададена в контролера
характеристика, в зависимост от параметрите на движение на автомобила и
натоварването на двигателя.
Характеристиката на модулиращото налягане се постига чрез подаване на
импулси от контролера, управляващ предавателната кутия към модулиращият
клапан по зададена програма. Управляващият сигнал се състои от импулси с
различна продължителност (Duty cycle), при постоянно напрежение от 12 волта и
постоянна честота.
В тези автоматични предавателни кутии се монтират три модела модулиращи
клапани, които на външен вид са еднакви. Различават се по цвета на конектора –
червен, бял и черен конектор. Честотата при клапани с червен и бял конектор е 50
Hz, а при черен конектор е 100 Hz. Тази честота е програмирана в паметта на
контролера, което означава, че при смяна на клапани с различен конектор, трябва
да се смени и софтуера на контролера.

Фиг.1 Електромагнитен модулиращ клапан (EVM) – три модификации
Замяната на софтуера се осъществява с тестер, в който е монтирана
оригинална програма. Коефициентът на запълване (Duty cycle), се формира в
контролера на базата на входящите сигнали: положение на педала на газта, честота
на въртене на коляновия вал, честота на входа и изхода от предавателната кутия,
положение на скоростният лост и др. Така полученото модулиращо налягане от
модулиращият клапан се подава като обратна връзка към хидравличният регулатор
на налягане. На всяка стойност на модулиращото налягане съответствува стойност
на работното налягане, получено от хидравличният регулатор на налягане. Към
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магистралата на работното налягане е монтиран тензометричен преобразувател на
налягане (датчик на налягане), който във всеки един момент подава към контролера
на предавателната кутия информация за стойността на работното налягане. На
базата на тази информация контролера определя дали работното налягане е в
нормата, или излиза от зададените гранични стойности за моментното състояние на
движение на автомобила. Ако стойността на работното налягане не е в зададените
граници, контролера не подава управляващи сигнали към предавателната кутия и тя
преминава в авариен режим. В този режим автомобилът може да се движи само на
трета предавка и предавка заден ход, а на таблото светва индикация за проблем в
предавателната кутия.
Реално този електронен регулатор на налягане работи в интервала (50 ÷ 90)%
коефициент на запълване, което отговаря на (1,7 ÷ 3) бара управляващо
(модулиращо) налягане. Това управляващо налягане формира (3 ÷ 11) бара работно
налягане, което се получава след основният хидравличен регулатор. Това налягане
се подава в магистралата, където се измерва от тензометричен преобразувател на
налягане. Модулиращо налягане в интервала (90 ÷ 100)% Duty cycle е постоянно и
равно на 3 бара, което съответствува на 3 бара работно налягане. Модулиращо
налягане в интервала (0 ÷ 50)% Duty cycle отговаря на работно налягане (11 ÷ 21)
бара, което реално е авариен режим на работа на предавателната кутия.
Схемата, по която става регулирането
на модулиращото и работното налягане е
представена на фигура 2. Налягането,
формирано от модулиращият клапан – EVM,
формира
работното
налягане
чрез
хидравличният регулатор – VRP, което се
P
VRP
измерва във всеки един момент от
тензометричен преoбразувател на налягане
- Р (датчик за налягане). Измерената
стойност се изпраща като електронен сигнал
Фиг.2 Схема на управление
в контролера (ECM), който управлява
ECM – AT - контролер на ск. кутия;
предавателната
кутия,
и
подава
EVM - модулиращ клапан;
електрически сигнал за управлението на
VRP – хидравличен регулатор;
модулиращия клапан.
P – датчик за налягане
От представената на фиг.2 схема се
вижда, че ако един от четирите елемента не
работи коректно, то и предавателната кутия няма да работи добре.
Тестването на контролера ЕСМ е доста трудно и в практиката се прибягва към
смяна с друг, за да се установи дали е изправен. Хидравличният регулатор VRP
може да се провери за износване при разглобяване на клапанното тяло, което е
свързано със сваляне на това тяло от автомобила. Диагностиката на
преобразувателят на налягане – Р е свързана с поставянето и изпитването му на
специален стенд, което е описано в публикувания доклад – [2]. Чрез диагностиката
на модулиращите клапани EVM ще може да се получи по-ясна представа за
проблемите в тези предавателни кутии.
Проблемите могат да са и извън посочените елементи от схемата на фигура 2,
но тогава обикновено се налага демонтирането и разглобяването на предавателната
кутия, което е свързано с доста труд, време и средства.
ECM - AT

EVM

Методика на изследването.
За изпитване характеристиката на електронният регулатор на налягане е
направен специален стенд – [1]. Този стенд накратко се състои от електромотор,
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който задвижва маслена помпа, създаваща налягане, което се подава към EVM. От
електронен модул, специално направен за стенда се подават импулси с честота 50
или 100 херца, в зависимост от цвета на конектора на EVM . От електронният модул
при стабилизирано напрежение 12 волта се променя коефициента на запълване
(Duty cycle) на тока, подаван към EVM. Тока към EVM се ограничава до 2,5 ампера
максимална стойност, чрез електронният модул. Полученото модулирано
(регулирано) налягане на маслото се измерва с тензометричен преобразувател на
налягане – MPX5999D, а визуално се наблюдава на манометъра за налягане, който
е монтиран на стенда. В резервуара на маслото е монтиран нагревател, с изведен
на панела терморегулатор. По този начин се имитират реалните условия на работа
на EVM.
При експеримента бяха изследвани 6 броя електронни регулатора, за работата
на които имаше предварителна информация. Петте регулатора са били монтирани
на предавателни кутии и тествани при пътни изпитания. Шестият регулатор е нов и
неупотребяван. В първата колонка на двете таблици (по долу) е коефициента на
запълване на тока в [%], подаван към регулатора. В останалите шест колонки са
измерените модулирани налягания в [bar], при съответният коефициент.
Характеристиките, снети на стенда са при стайна температура – (18-22)o С - фигура
3, имитираща студена предавателна кутия и при температура – (95-110)o С – фигура
4, имитираща нормалната работна температура на предавателната кутия.
Резултати от изследването.
Получените характеристики са представени на фигури 3 и 4 в графичен вид, а
данните по които са построени в таблици 1 и 2. Характеристиките на регулаторите
са представени с кривите от 1 до 6, с различен цвят.
Регулатори с номера – 1 и 2 са с червен конектор и са на честота 50 Hz,
регулатори с номера – 3 и 4 са с бял конектор, също на 50 Hz, регулатори с номера –
5 и 6 са с черен конектор, на честота 100 Hz.
Таблица 1 – студено масло
%
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

рег
1
1,13
1,22
1,31
1,4
1,55
1,69
1,84
2,04
2,31
2,53
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82

рег
2
1,27
1,4
1,51
1,64
1,82
1,98
2,2
2,35
2,75
2,93
2,98
3,03
3,03
3,03
3,03

рег
3
0,84
1,02
1,15
1,31
1,47
1,64
1,8
1,95
2,13
2,33
2,55
2,78
2,93
3,02
3,04

рег 4 рег
5
0,82 0,13
0,95 0,2
1,13 0,31
1,29 0,42
1,47 0,64
1,78 0,8
2,11 0,98
2,38 1,15
2,84 1,29
3,02 1,75
3,12 2,09
ян.00 2,26
3,2 3,33
3,2 3,33
3,2 3,33

Таблица 2 – работна температура

рег
6
0,78
1,09
1,29
1,47
1,64
1,82
2,02
2,18
2,35
2,52
2,7
2,87
3,03
3,1
3,1

%
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
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рег
1
1,44
1,51
1,58
1,69
1,78
2,02
2,11
2,2
2,75
2,86
2,89
2,91
2,91
2,91
2,91

рег
2
1,13
1,24
1,35
1,47
1,62
1,78
2
2,33
2,42
2,55
3,05
3,16
3,16
3,16
3,16

рег
3
1,04
1,11
1,22
1,33
1,44
1,66
1,8
1,89
2,15
2,33
2,47
2,71
2,92
3,1
3,1

рег
4
1,2
1,29
1,35
1,44
1,64
1,86
1,95
2,33
2,46
2,86
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

рег
5
0,27
0,47
0,47
0,62
0,82
0,93
1,13
1,42
1,64
1,73
2,12
2,6
3,22
3,4
3,4

рег
6
0,58
0,82
1,02
1,27
1,44
1,64
1,82
2,04
2,24
2,46
2,67
2,94
3,04
3,08
3,08
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Фиг. 4 Студено масло

Фиг. 5 Работна температура

Анализ на резултатите от изследването.
От получените резултати се вижда, че регулатори 3 и 6 (който е нов) са
изправни и могат да се използуват.
Регулатори 1, 2, 4 и 5 са дефектни.
От построените графики се вижда, че дефектните регулатори може да имат
различни характеристики при студено и топло масло. Това зависи от дефекта,
възникнал в тях. С това се обяснява и факта, че понякога предавателната кутия
влиза в авариен режим при студено масло, понякога при топло масло, понякога при
ненатоварен двигател, а в някои случаи при средно натоварване или при пълно
натоварване на двигателя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Чрез изследване характеристиката на електронният регулатор на налягане
на стенд, може да се даде заключение за изправността на регулатора.
2. От характера на характеристиката на регулатора може да се обясни
некоректното поведение на предавателната кутия, при различни режими на
движение на автомобила.
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3. Чрез диагностиката на електронният регулатор на налягане по посоченият
метод, може да се даде насока за начина на отстраняване на появилия се дефект в
предавателната кутия.
ЛИТЕРАТУРА
1. Стенд за изследване характеристиките на електронни регулатори на налягане,
вграждани в автоматични предавателни кутии. НТК, Транспорт, екология - устойчиво
развитие, ЕКО Варна 2012
2. Метод за проверка изправността на преобразуватели на налягане, използувани в
автоматични предавателни кутии на Рено, Пежо и Ситроен. Научни трудове на Русенския
университет – 2012 г., том 51, серия 4, стр. 161-164
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СИСТЕМА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА
БЕНЗИНОВИ И ГАЗОВИ ДВГ
Радостин Димитров, Росен Христов, Ангел Димитров, Георги Мечкаров
System for experimental study of gasoline and gas engines – This article describes experimental
systems for study of the gasoline engine using petrol or biogas created in Department Automotive
Engineering at the Technical University - Varna. Made a description of the main sensors used in the
experimental measurements and are described formulas for calculating the parameters required for further
processing of the results.
Key words: sensors, gasoline, biogas, experimental measurements of ICE, formulas for calculating of
power and economic parameters.

ВЪВЕДЕНИЕ
Обекта на изследване е бензинов двигател ROVER с работен обем 1,275 dm3,
диаметър на цилиндъра 70,61 мм., ход на буталото 81,28 мм., степен на сгъстяване
8,8 и номинална мощност 46 kW при 5250 min-1. При провеждане на
експерименталните изследвания са измервани следните величини: натоварване на
двигателя; честота на въртене на коляновия вал; разход на течно или газово горива;
дебит на постъпващият в карбуратора въздух; изменението на налягането в
цилиндър на двигателя; момент на подаване на електрическата искра;
температурата на отработилите газове; температура на охлаждащата течност;
налягане и температура на маслото в двигателя; температура на околната среда;
барометрично налягане и влажност на въздуха; съдържание на CO, CO2, O2, HC,
NOx в отработилите газове.
След провеждане на експериментите са изчислени следните величини: часов
разход на гориво; количество гориво за един работен цикъл; гориво-въздушно
отношение; мощностно-икономически показатели на двигателя и др.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Схеми на експерименталните установки за работа на ДВГ с бензин и биогаз са
показани на фигури 1 и 2. Системата за запис на данни от горивния процес е
показана на позиции 18, 19, 20. Анализатор на отработените газове – позиция 21.
Системите за измерване на разхода на течно и газово гориво са съответно позиции
2, 3, 12, 16, 17 на фигура 1 и позиции 2, 3, 16, 17 на фигура 2.
1. Описание на използваните възприематели и методика на измерване на
необходимите величини:
За измерване на приложеното натоварване към двигателя се използва
постоянно токова електрическа спирачка - фигура 3. Използваната спирачка има
мощност 80 kW при изменение на честотата на въртене до 6000 min-1.
За индикаторната диаграма за точното определяне на честотата на
въртене и ГМТ е използван възприемател за измерване на завъртането на
коляновия вал на фирмата KISTLER, модел: Type 2614B показан на фигура 4. Той се
монтира в предния край на коляновия вал пред ремъчната шайба, като се центрова
положението му спрямо ГМТ. Сигналът който се получава е с правоъгълна форма и
е през 1° по завъртането на коляновия вал.
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Фиг.3 Схема на електрическа спирачка за постоянен ток

За измерване разхода на течно
гориво се използва везна, която се
използва само като кантарно устройство
за уравновесяване а изразходваното
тегло гориво се определя от добавянето
на определена маса теглилка 50 гр. или
100 гр. в зависимост от режима на
работа на двигателя, като времето за
изразходване на горивото трябва да
бъде от 30 ÷ 60 секунди. Управлението
на подаването на гориво се извършва
чрез два електромагнитни клапана,
монтирани на горивната магистрала, и
Фиг.4 Датчик модел 2614 В
показани с позиции 2,3 на фигура 1,
задействани от пулта за управление позиция 4.
Разходът на биогаз е определен по обемен метод, чрез използване на
разходомер ВК 4 (Krom Schroder). Същият има следните технически характеристики:
Максимален дебит Qmax = 6 m3/h, минимален дебит Qmin = 0,04 m3/h, максимално
работно налягане pmax = 0,6 bar. За изчисляването разхода на гориво допълнително
са измервани налягането и температурата на газа преди скоростния газов
регулатор-смесител.
При провеждане на експериментите за измерването на разхода на въздух се
използва косвен метод чрез измерване на определени параметри на въздушния
поток.
За
измерванията
се
използва
стандартна дюза показана на фигура 5.
Действителният
дебит
се
определя по формула 1, като са
отчетени вътрешното триене чрез
скоростния коефициент φ и напречното
свиване на
флуида ε. За несвиваеми флуиди ε = 1.

Q = µ.f .

2. ∆ p
ρ air

[m/ s]

(1)

За индициране на двигателя е
използвана схема показана на фигура
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6а. Възприемателят за индициране на налягането в цилиндъра е пиезокварцов тип,
комбиниран със запалителна свещ на фирмата KISTLER, който се монтира в отвора
на мястото на запалителната свещ. Основните характеристики на възприемателя са
дадени в таблица 2. Схемата му на монтаж е показана на фиг.6б.
Тъй като този възприемател се монтира на мястото на запалителната свещ, не
се получават грешки при измерванията и точността на показанията и измерването
на процесите на изменение на налягането в цилиндъра е много висока.
Получения сигнал се усилва през усилвател, изработен от фирмата KISTLER.
Сигналите от всички възприематели се събират в BNC адаптер модел BNC 2110 на
фирмата National Instruments (NI), след което постъпват в аналого-цифров
преобразувател (АЦП) модел NI PCI 6122, отново на фирма NI. В таблица 1 са
дадени основните характеристики на използваното АЦП.
За индицирането на работния процес на изпитвания двигател е избран
четвърти цилиндър.
Таблица 1 Технически характеристики на АЦП NI 6122
№
Параметър
Дименсия
Стойност
[брой]
1
Аналогови входове
4
[bits]
2
Разрядност
16
[kS/ s]
3
Честота на семплиране
500 на канал
[брой]
4
Входове
4
[брой, MHz]
5
Цифрови вх./ изх.
8 @ 10 MHz
№
1
2
3
4
5
6
7

Параметър
Модел №
Обхват на измерване
Чувствителност
Работна температура
Монтажен размер
Охлаждане
Собствена честота

таблица 2 Технически характеристики на датчик за налягане

Дименсия
[bar]
[pC/ bar]
[°C]
[mm]
[kHz]

Стойност
6117 B
0 ÷ 150
-10
-20 ÷ 200
М14 х 1,25
без охлаждане
≈ 130

а
б
Фиг.6 Схема на датчик за индициране на налягане в цилиндъра
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За визуализиране на работния процес и за запис на данните в текстов формат
от експериментите се използва програмен продукт LABVIEW, с помощта на който
чрез построяване на блокова диаграма се наблюдава изменението на налягането в
цилиндъра. Информацията от усилвателя се подава към първи канал на BNC
адаптера. Към втори канал се подава информация от възприемателя за
положението на коляновия вал описан по горе, а към трети канал – информация за
момента на подаване на електрическата искра чрез капацитивен възприемател на
напрежение. Всички канали са синхронизирани.
Настройването на параметрите на усилвателя към тези на пиезокравцовия
възприемател на налягане се извършва по следната последователност. След
стартирането на програмата за управление на усилвателя, се избира прозореца за
настройване на параметрите на усилвателя показан на фигура 7.
Характеристиките на използвания възприемател са:
 Чувствителност на възприемателя – 17,26 [pC/ bar];
 Обхват – 150 [bar];
След въвеждане на данните за възприемателя на налягане се получава
мащабен фактор 15 bar/ V.
За
измерването
на
количеството на компонентите
на отработилите газове на ДВГ
е извършено с помощта на
газов анализатор Applus на
фирмата
AutoLogic.
Газ
анализатора използва NDIR
метод за измерване. Чрез този
метод
се
измерва
концентрацията на HC, CO и
компонентите,
СО 2
използвайки поглъщането от
газовете
на
постоянна
инфрачервена светлина за
определяне на концентрацията
в газовете. Концентрацията на
елементите в обема на газа е
функция на количеството на
Фиг.7 Данни от усилвателя за индициране на
газовите молекули в една
налягането в цилиндъра
проба.
Поглъщането
на
инфрачервената светлина нараства с броя на газовите молекули преминаващи през
светлината. Методът за измерването концентрацията на NO x и О 2 използва
химически клетки, които генерират напрежение, пропорционално на газа от пробна
(тарираща) клетка. Обхвата на измерване на газ анализатора е показан в таблица 2.
Таблица 2 Обхвати на измерване на газ анализатора

HC
CO
CO 2
O2
NO x

Дименсия
[ppm]
[%]
[%]
[%]
[ppm]

Обхват
0 ÷ 15 000
0 ÷ 15
0 ÷ 20
0 ÷ 25
0 ÷ 5 000

Разсейване
1
0,001
0,01
0,01
1
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Измерването на температурата на отработените газове се осъществява
посредством термодвойка от никел-хромникел. Схемата на монтаж е посочена на
фигура 8, а тарировъчната характеристика е посочена на фигура 9.
2. При изчисляването на необходимите показатели са използвани следните
зависимости:Часов разход на течно гориво (бензин):

Gh =

3,6.∆g

[kg/ h]

∆t

Фиг.8 Схема на свързване на
термодвойката

(2)

Фиг.9 Тарировъчна крива на термодвойка
никел-хромникел

където: Δ g е количеството гориво в грамове изразходвано за време
Δ
секунди;
Часов разход на газово гориво (биогаз):

Gh =

t в

3,6.M.P.V
[kg/ h]

R.T.z.∆t

(3)

където: М - Молна маса на газа; Р = patm + Δp.9,806648 [Pa] – абсолютно
налягане; patm [Pa] – атмосферно налягане; Δp [mm H2O] – диференциално налягане
на газа преди смесителя; V – обем на изразходвания газ в m3 за време Δt [s]; R =
8,31458 [J.mol-1.K-1] – универсална газова константа; T ≈ 293,15 °K – абсолютна
температура на газа; z = (0,4.lg T′ + 0,73).Р′ + 0,1.Р′ – коефициент на
свръхсвиваемост; T′ = Т/ Тcr – приведена температура [°K]; Тcr = 190,69 [°К] –
критична температура; P′ = P/ Pcr – приведено налягане [Pa]; Pcr = 4,57.106 [Pa] –
критично налягане.
Количество гориво за един цикъл:

G h .10 6

qc =

120.n

[mg/ sec]

(4)

където: n – честота на въртене на двигателя [min-1];
Коефициент на пълнене:

ηv =

12.10 4.G air

(5)

ρ air .Vh .n

където: ρair – плътност на въздуха [kg/ m3];
Vh – ходов обем на двигателя [dm3].
Въздушно отношение:
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α=

G air
L 0 .G h

(6)

където: L 0 = 14,97 kg – теоретично необходимото количество въздух за пълното
изгаряне на 1kg бензин;
или L 0 = 17,00 kg – теоретично необходимото количество въздух за
пълното изгаряне на 1kg биогаз;
Действителен въртящ момент на двигателя:
(7)
Ttq = 0,974.Fb [N/ m]
където: Fb – отчетената спирачна сила от спирачката [kg];
Мощност на двигателя:

Pe =

π.n.Ttq
3.10

4

[kW]

(8)

Специфичен разход на гориво:

ge =

G h .103
Pe

[g/ kWh]

(9)

Средно ефективно налягане:

pe =

30.τ.Pe
Vh .n

[MPa]

(10)

Ефективен к.п.д. на двигателя:

ηe =

3,6.Pe

(11)

G h .H u

където: Hu – долна топлина на изгаряне на 1kg гориво [MJ/ kg];
за бензин Hu = 44,0 MJ/ kg
за биогаз Hu = 49,0 MJ/ kg
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Показаната методика дава възможност да се изследва
работния процес в бензинови ДВГ, мощностно-икономическите показатели на
изследвания двигател, както и излъчваните вредни емисии от отработените газове.
Чрез използваните възприематели и апаратура се получават резултати с висока
точност на измерванията, която е необходима както за подробното анализиране на
ескперименталните резултати, така и за последващата обработка на
ескперименталните изследвания. Показаната методика е приложена в лаборатория
по изпитване на ДВГ в катедра „ТТТ“ при ТУ-Варна.
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
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ВЛИЯНИЕ НА ТВЪРДОСТА НА ЕЛАСТИЧНИЯТ ЕЛЕМЕНТ ВЪРХУ
ДЕМПФИРАЩАТА СПОСОБНОСТ НА СЪЕДИНИТЕЛ ТИП „СЕГЕ”
Стефан Тенев
Influence of varied Shore hardness over damping ability of the flexible couplings type
“SEGE”: Flexible couplings of the “SEGE” type of different sizes of standard series are tested. Elastic
elements are manufactured from rubber of varied Shore hardness. The examined couplings’ static
characteristics are taken down and the experimental values of the stiffness and damping ability are
defined. Finally, conclusions are drawn with respect to the effect of rubber hardness on the flexible
couplings operational parameters.
Key words: flexible coupling, Shore hardness, damping ability, characteristics.

ВЪВЕДЕНИЕ
Еластичните съединители се характеризират с гасящата си способност,
представляваща мощно средство за ефективно предпазване на задвижванията
от моментни претоварвания, циклични промени в предавания въртящ момент,
усукващи вибрации от неравномерно отдаване и консумиране на мощност и др.
Твърдостта на работния елемент на съединители с неметални еластични
елементи (гума) оказва влияние върху поведението му под товар, което води до
промяна в коравината и демпфиращата способност [1].
Възприето е влиянието на твърдостта на гумения елемент върху
експлоатационните параметри на еластичните съединители да се определи
посредством експериментални изследвания на различни представители на
типоред съединители с различна твърдост на работния елемент.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Изследвани са еластични съединители от тип „СЕГЕ“ [2] със съответно
номинален въртящ момент 16, 80 и 200 Nm.
Изработени са гумени елементи с различна твърдост по Шор в диапазона
от 65 °Sh до 78 °Sh за различни представители на горепосочения съединител,
показан на фиг. 1, където са въведени следните означения: 1,3 – метални
полусъединители; 2 – гумен еластичен елемент.

Фиг. 1. Общ вид на еластичен съединител тип “СЕГЕ”

158

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013

На стенд за изпитване на съединители [3] са проведени измервания за
опитно определяне на статичните характеристики T=T(φ) на еластичен
съединител с неметален еластичен елемент тип „СЕГЕ”.
Линейното относителното преместване на двата полусъединителя се
определя чрез индикаторен часовник закрепен върху метална скобата.
Ъгълът на относително завъртане фиг. 2 на двата полусъединителя се
∆
определя по формулата ϕ = arctg   , където:
r
φ – ъгъл на относително завъртане на двата полусъединителя;
∆ – линейно преместване на накрайника на индикаторния часовник;
r – разстояние от оста на съединителя до мястото на измерване на
линейното преместване чрез индикаторния часовник.

Фиг. 2. Схема на отчитане на ъгловата деформация на еластичния съединител

Енергоемкостта Aен на съединителя дава представа какво количество
енергия се натрупва в еластичните му елементи, в резултат на деформацията
им от действието на въртящия момент. Тя се определя по зависимостта
ϕ max

Аен = ∫ Т L (ϕ ).dϕ ,

(1)

0

където: TL(φ) – момент на натоварване;
φ – текущ ъгъл на относително завъртане на двата
полусъединителя;
φmax – максимален ъгъл на относително завъртане на двата
полусъединителя.
Работата за демпфиране Aдем на еластичния съединител при статично
натоварване се илюстрира с количеството енергия, необратимо погълната от
съединителя при деформация на работните еластични тела и се определя по
зависимостта
ϕ max

Aдем = Aен − ∫ TU (ϕ ).dϕ ,

(2)

0
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където TU(φ) – въртящ момент при разтоварване.
Извършени са експериментални изследвания на натоварване и
разтоварване за съответните съединители от разглеждания типоред. Снетите
характеристики са обработени посредством регресивен анализ с програмния
продукт Microsoft Office [4] и с достатъчна норма на отклонение (под 1%) е
прието, че характеристиките на натоварване и разтоварване могат да се
опишат коректно чрез полиноми от 3-та, 4-та, 5-та и 6-та степен, конкретно за
различните съединители и различните по твърдост еластични елементи.
Експерименталните резултати и тези от регересивния анализ са
посочени, както следва:
-

За еластичен съединител тип „СЕГЕ“ с Тном = 200 Nm – на фиг. 3

Фиг. 3. Характеристики на съединителя при твърдост на
еластичния елемент 74 и 70° Sh

Анализът показва, че за еластичен елемент с твърдост 74 °Sh кривата на
натоварване
се описва с полином (3) от 4-та, а кривата на разтоварване
–
с полином (4) от 5-та степен:
TL = a4.ϕ4 – a3.ϕ3 + a2.ϕ2 + a1.ϕ + a0

(3)

TU = b5.ϕ5 – b4.ϕ4 + b3.ϕ3 – b2.ϕ2 + b1.ϕ – b0

(4)

Коефициентите в полиномите (3) и (4) имат следните стойности:
a0
3,88

a1
659,17

a2
16704,67
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b0
14,52

b1
2179,58

b2
76770,7

b3
b4
1613536,4 13603568,4

b5
42328395,02

Аналогично за еластичен елемент, притежаващ твърдост 70 °Sh са
получени резултати от регресивния анализ, показващи, че кривата на
натоварване
се описва с полином (5) от 5-та, а кривата на разтоварване
–
с полином (6) от 6-та степен:
TL = a5.ϕ5 – a4.ϕ4 + a3.ϕ3 – a2.ϕ2 + a1.ϕ – a0

(5)

TU = b6.ϕ6 – b5.ϕ5 + b4.ϕ4 – b3.ϕ3 + b2.ϕ2 – b1.ϕ + b0

(6)

a0
0,664

-

a1
1205,477

a2
29179,23

a3
664768,1

a4
141106,9

b0
10,47

b1
2172,12

b2
143607,55

b4
39840618,1

b5
222395419,1

b6

a5
13864922,6
b3
3389305,27

475216985,8

За еластичен съединител тип „СЕГЕ“ с Тном = 80 Nm – на фиг. 4

Фиг. 4. Характеристики на съединителя при твърдост
на еластичния елемент 78 и 65° Sh
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Кривата на натоварване TL на съединител с твърдост на работния
елемент 78 °Sh се характеризира (с точност под 1%) с полином (7) от 6-та
степен и съответно кривата на разтоварване ТL с полином (8) от 4-та степен:
TL = a6.ϕ6 – a5.ϕ5 + a4.ϕ4 – a3.ϕ3 + a2.ϕ2 + a1.ϕ – a0

(7)

TU = b4.ϕ4 – a3.ϕ3 + a2.ϕ2 – a1.ϕ + a0

(8)

a0
0,02

a1
491,55

a2
6940,17

a4
6637965,44

a5
69547127,98

a6

b0
11,34

b1
1511,53

a3
250372,48

257354691,95

b2
6157,69

b3
746589,37

b4
3478762,44

Характеристиката на еластичния съединител с твърдост на еластичния
елемент 78 °Sh e съпоставена с характеристиката на същия с твърдост на
изпълнителния елемент 65 °Sh, описана с полиномите (9) от 5-та степен и (10)
от 6-та степен:
TL = a5.ϕ5 – a4.ϕ4 + a3.ϕ3 – a2.ϕ2 + a1.ϕ – a0

(9)

TU = b6.ϕ6 – b5.ϕ5 + b4.ϕ4 – b3.ϕ3 + b2.ϕ2 – b1.ϕ + b0

(10)

a0
0,05

a1
667,8

a2
14145,09

a3
550776,65

a4
6211846,46

b0
5,94

b1
1705,58

b2
144699,66

b4
65032340,99

b5
469710622,56

b6
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a5
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b3
4314778,61
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-

За еластичен съединител тип „СЕГЕ“ с Тном = 16 Nm – фиг. 5

Фиг. 5. Характеристики на съединителя при твърдост на еластичния елемент 76 и
70° Sh

На фиг. 5 са представени графично резултатите от изследването на
следващия типоразмер еластичен съединител СЕГЕ с номинален въртящ
момент Tном = 16 Nm. Кривите на натоварване и разтоварване на съединителя с
твърдост на еластичния елемент 76 °Sh са описани с полином (11) от 3-та
степен и полином (12) от 5-та степен.
TL = a3.ϕ3 – a2.ϕ2 + a1.ϕ – a0

(11)

TU = b5.ϕ5 – b4.ϕ4 + b3.ϕ3 – b2.ϕ2 + b1.ϕ – b0

(12)

a0
0,1213
b0
5,9

a1
292,2
b1
906,63

a2
2388,6
b2
44890,15

a3
29219

b3
b4
1285775,7 16792870,3

b5
82850231,05

Подобно на горепосочения регресионен анализ, полиномите (13) от 4-та
и (14) от 5-та степен представят аналитично кривите на натоварване TL и
разтоварване TU на съединител с твърдост на еластичния елемент 70° Sh.
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TL = a4.ϕ4 – a3.ϕ3 + a2.ϕ2 + a1.ϕ + a0

(13)

TU = b5.ϕ5 – b4.ϕ4 + b3.ϕ3 – b2.ϕ2 + b1.ϕ – b0

(14)

a0
0,02
b0
2,61

a1
169,18
b1
498,11

a2
3511,87
b2
27275,57

a3
128057,97

a4
1169720,41

b3
b4
891411,35 12950493,91

Резултатите за енергоемкостта и демпфиращата
еластичния съединител са съпоставени в табл. 1.

b5
69008624,21

способност

на

Таблица 1. Данни за енергоемкост Aен и работа за демпфиране Aдем

Tном , Nm
200

Твърдост, ° Sh
Аен , J
Адем , J

74

80
70

78

16
65

76

70

16,38 17,81 5,24 5,49 0,86 0,74
4,39

4,98 1,61 1,08 0,27 0,23

От така представените данни на табл. 1 се вижда, че еластичните
елементи с по – голяма твърдост имат по – голяма демпфираща способност.
Изключение прави количеството на погълната енергия при еластичния
съединител с номинален въртящ момент Tном = 200 Nm с твърдост на гумения
елемент 70° Sh. Енергоемкостта е по – голяма от тази на елемента с твърдост
74° Sh.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От проведеното изследване при статично натоварване на еластичния
съединител с неметален еластичен елемент „СЕГЕ“ и след проведената
обработка на данните за енергоемкостта и демпфиращата способност се
констатира, че:
1. За еластичен съединител с номинален въртящ момент Tном = 200 Nm
енергоемкостта и демпфиращата способност на гумените еластични
елементи с твърдост 70° Sh са по-големи, отколкото при тези с
твърдост 74° Sh, което се дължи на по-големите ъглови деформации и
по-голямото вътрешно триене в елементите.
2. За еластичен съединител с номинален въртящ момент Tном = 80 Nm
енергоемкостта при гумен елемент с твърдост 78° Sh и 65° Sh се
различава с 4,5%, докато демпфиращата способност на еластични
елементи с твърдост 78° Sh е с около 49% по-голяма от тези с
твърдост 65° Sh.
3. За еластичен съединител с номинален въртящ момент Tном = 16 Nm и
еластични елементи с твърдост 76° Sh енергоемкостта е по-голяма с
14 %, а демпфиращата способност – с 14,8 % спрямо еластични
елементи с твърдост 70° Sh, което би могло да се дължи на
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спецификата на стенда и повишеното влияние на външното триене в
процеса на измерване.
4. За по-точно определяне влиянието на твърдостта на върху
характеристиката на еластичния съединител тип „СЕГЕ“ се налага
разширяване на обхвата на изследваните типоразмери, както по
отношение на големината на номиналния момент на натоварване,
така и по отношение разглежданата твърдост.
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Использование водорода, как добавка к основному углеводородному
топливу в ДВС.
Хохлов Иван Николаевич
Хренников Александ Олегович
The use of hydrogen as a supplement to main hydrocarbon fuel. A possible variant
of constructive solutions of Brown's gas generator and its use in internal combustion
engines.
Key words: Hydrogen,

application engine..

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время тезис "водород - топливо будущего" звучит всё чаще.
Переводом автомобильных и других тепловых двигателей на водород или их
частичным питанием водородом в нашей стране и за рубежом занимаются многие десятилетия. Большинство крупных автопроизводителей проводит опыты с
топливными элементами. Такие экспериментальные автомобили в большом количестве мелькают на выставках. На данный момент существуют два вида применения водорода в автомобилях. Первый - это топливные элементы. Ещё один
путь внедрения водорода на автотранспорте - сжигание его в ДВС. Такой подход исповедуют BMW и Mazda. Японские и немецкие инженеры видят в этом
свои преимущества. BMW и Mazda предлагают сохранить в автомобиле возможность ездить на бензине (по аналогии с распространёнными ныне двухтопливными машинами "бензин/газ"). Кроме того, перевод на водород обычных
ДВС (при соответствующих настройках) не только делает их чистыми, но и
повышает термический КПД и улучшает гибкость работы.
ИЗЛОЖЕНИЕ

В последние годы автомобильный парк растёт очень стремительно. Это
хороший показатель с точки зрения улучшения качества жизни и роста ВВП. В
след за этим растут и выбросы в атмосферу вредных веществ. Особенно остро
эта проблема стоит в крупных городах. Решением этих вопросом занимаются
многие институты и уже не один год. Плоды этих трудов мы всё чаще замечаем
на дорогах нашей страны и за рубежом. Это электромобили, автомобили,
работающие на пропане или водороде. Об автомобилях, работающих на
водороде, пока мало что известно и широкого распространения они, по
некоторым причинам, пока не получили. Существует мнение, что
распространению водорода, как топливо для автомобилей, препятствуют
крупные нефтяные компании. Из-за его экологичности и невысокой
себестоимости транспорт быстро переоборудуют для работы на водороде,
спроса на бензин не будет. Проанализировав некоторые источники, мы пришли
к выводу, эти обвинения в адрес нефтяных компаний не оправданы.
Во-первых, использование водорода требует соблюдения очень строгих мер
безопасности, как при его хранении, так и при использовании.
Во-вторых, конструкция существующих ДВС не пригодна к использования
только водородного топлива, из-за низкой теплоёмкости водорода.
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Сжигать водород как бензин в камере сгорания ДВС экономии не принесёт,
т.к. производство водорода требует не малых материальных затрат.
Перспективнее топливные элементы, где водород не сгорает, а при соединении
с воздухом производит электроэнергию, которая используется для движения
автомобиля. Такая технология безусловно хороша, не загрязняет атмосферу и
по эксплуатационным характеристикам мало отличается от бензинового
автомобиля. Распространение таких автомобилей идет медленно, по причине не
развитой инфраструктуры для таких автомобилей. По мнению некоторых
авторов, общественный транспорт уже сегодня мог бы перейти на жидкий
водород. Для промышленно развитых стран это уже не техническая, а
организационная проблема [1].
Нами предлагается на данном этапе развития использовать водород в
качестве присадки к основному топливу. Что, по нашему мнению, приведёт к
улучшению тягово-экономических характеристик автомобиля. Так как водород
приобрести в небольших количествах сейчас проблематично, предлагаем
получать его из воды при помощи электролиза. Для этого был предложен
прибор, состоящий из корпуса аккумуляторной батареи и пластинчатого
электролизёра (рис. 1). Пластинки электролизёра изготовлены из листа
оцинкованной стали толщиной 0,35мм и скреплены между собой монтажным
клеем на расстоянии 4мм.

Рисунок 1 – Пластинчатый электролизёр.
Проводя испытания по проверки протекания реакции в воде различного
качества, использовалась водопроводная и дистиллированная вода. В
водопроводной воде реакция протекала интенсивней чем в дистиллированной.
Однако, при протекании химической реакции (электролиз), с образованием газа
Брауна, в водопроводной воде содержащиеся в ней примеси выпадают в осадок,
образуя белую массу, препятствующая выходу полученного газа на
поверхность (рис 2). Проанализировав полученные результаты, можно сделать
выводы, применять лучше всего чистую воду (дистиллированную), это
исключит образование осадка и белого налёта. Полученный таким способом газ
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Брауна подаётся вместе с воздухом во впускной коллектор. Такая смесь
обеспечивает более полное сгорание бензовоздушной смеси и даёт более
высокий термический КПД (в среднем на 10…15 %) [2];

Рисунок 2 – дистиллированная вода (слева) и водопроводная вода (справа)
после 30 сек. реакции.
Создание такой установки и её монтажа на автомобиль не требует больших
затрат, но и большой экономии материальных ресурсов она не принесёт т.к.
требуется
использование
дистиллированной
воды.
Существенным
достоинством является снижение вредных выбросов и повышение КПД за счёт
более полного сгорания углеводородного топлива.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Повышение мощности двигателя.
- Снижение вредных выбросов.
- Снижение расхода углеводородного топлива.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИЛОВОГО АГРЕРАТА МАШИНЫ
ПО УРОВНЮ ШУМА
С. И. Кривошапов
Assessment of the status of power machines on sound level: This article provides an analysis of
the environmental safety of the car on noise level. We propose a measuring complex to obtain diagnostic
information about the status of the power unit machines noise. Shows the experimental studies and analysis
of the quality of the noise produced by the in the motor vehicle.
Key words: Ecology, safety, noise, noise level, spectral analysis, computer, vehicle diagnostics,
fault.
.

ВВЕДЕНИЕ
Автомобиль в процессе эксплуатации наносит негативное воздействие на
окружающую среду. Степень такого влияние оценивается безопасностью
автомобиля. Различают дорожную (активную и пассивную) и экологическую
безопасность.
Экологическая безопасность — одна из составляющих национальной
безопасности, совокупность природных, социальных, технических и других условий,
обеспечивающих качество жизни и безопасность жизни и деятельности
проживающего на данной территории населения [1]. Применительно к автомобилю,
экологическая безопасность – это свойство автомобиля, позволяющее уменьшать
вред, наносимый участникам движения и окружающей среде в процессе его
нормальной эксплуатации. Мероприятиями по уменьшению вредного воздействия
автомобилей на окружающую среду следует считать снижение токсичности
отработавших газов и уровня шума.
В Украине и других Европейских станах нормативными актами установлены
ограничения на уровень шума производимого автомобилем. Величина шума
оценивает совершенство конструкции машины. Шум несет также информацию о
техническом состоянии транспортного средства.
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ
На Украине общие требования безопасности технического состояния
колесных транспортных средств регламентируется ДСТУ 3649:2010. Исправность
двигателя оценивается по уровню внешнего шума, который не должен превышать:
для легковых автомобилей – 87 дБа (А), для грузовых автомобилей – от 91 до 94
дБа (А), для автобусов – 88-93 дБа (А).
В Российской Федерации по уровню шума транспортных средств действует
ГОСТ Р 51616-2000 «Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний.
Допустимые уровни и методы испытаний». Он устанавливает предельное значение
уровня шума для легковых автомобилей – 78 дБа (А), для грузовых автомобилей –
от 80 до 82 дБа (А), для автобусов – 78-82 дБа (А). Проверки производятся на
неподвижном и движущем автомобиле. Основным источником шума при этом
является выпускная система и шины.
В станах Евросоюза для нормирования внешнего шума АТС действуют
Правила ЕЭК ООН № 51 «Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи
с производимым ими шумом». Европейские нормы по сравнению с Россией и
Украиной имеют более жесткие требования по уровню шума. Так, для легковых
автомобилей – 74 дБа (А), для грузопассажирских автомобилей – от 76 до 78 дБа
(А), для грузовых автомобилей – от 77 до 80 дБа (А), для автобусов – 78-80 дБа (А).
В методике заложена модель формирования шума, в которой 50% шума создаётся
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силовым агрегатом, трансмиссией, системой газообмена (впуском и выпуском), а
50% — от динамического взаимодействия шин с дорожным покрытием, в отличие от
модели, которая заложена в основу метода А, где 90% шума, создаваемого
транспортным средством, генерирует силовой агрегат и элементы газообмена
двигателя.
Анализ нормативных документов показывает, что преимущество отдается
внешнему шуму автомобиля, при этом ограничивается только верхняя граница
уровня. Анализ формы акустического сигнала не производиться.
ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является получение диагностической
информации о состоянии силового агрегата машины по уровню шума. Предложить
измерительный комплекс для анализа качества шума силового агрегата. Оценить
влияние отдельных неисправностей силового агрегата уровня на уровень и характер
шума.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Шум от работы двигателя внутреннего сгорания возникает во впускном тракте
и трубопроводе; в газораспределительном клапанном механизме; в зубчатых,
ременных и цепных передачах между коленчатым и распределительным валами; в
системе охлаждения двигателя вследствие работы вентилятора и водяного насоса;
в выпускной системе.
Уровень шума двигателя меняется с изменением технического состояния
транспортного средства из-за изнашивания вращающихся и поступательно
движущихся деталей, нарушения герметичности системы впуска воздуха и выпуска
отработавших газов.
Для определения технического состояния силового агрегата необходимо
произвести запись акустического сигнала вблизи объекта, проанализировать
полученный сигал по уровню и форме, сравнить с эталонным видом сигнала, дать
заключение о состоянии. Для этого был разработан диагностический комплекс по
анализу акустического шума.
Измерительный комплекс состоит из микрофона, ПЭВМ со звуковой картой и
программного обеспечения. Давление звуковых колебаний, поступающих на
микрофон, преобразуется в амплитуду электрического сигнала. Встроенный в
звуковую карту аналого-цифровой преобразователь задает соответствие уровню
электрического
сигнала
значение информации. Использовалась частота
преобразователя в 128 кГц и записью уровня в 16 бит. Программное обеспечение
записывает информацию уровня сигнала
для последующего
анализа.
Рекомендуемая среда разработки виртуального измерительного прибора - пакет
LabView [3] (можно использовать более доступные программы Sound Forge [4] или
MathLab [5]).
Достоинство комплекса – простота, возможность расширения
функциональности и интеграции с другими системами диагностирования,
доступность приобретения всех составляющих комплекса.
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Запись сигнала

Спектр сигнала

Программное
обеспечение

Объект
исследования
Компьютер
Средство
измерения

Микрофон

Двигатель

Рис. 1. Измерительный комплекс анализа шума двигателя

С помощью данного комплекса были проведены исследования работы
агрегатов автомобиля. Анализ записей уровня акустического сигнала двигателя
позволяет определить частоту вращения коленчатого вала двигателя, общий
уровень шума двигателя и уровень шума на каждом цикле и такте, показатель
ускорения и замедления на динамическом режиме работы двигателя. Поскольку
уровень акустического сигнала зависит от расстояния до источника, то, перемещая
микрофон, можно установить направление неисправности.
Характер неисправности зависит не только от уровня шума, но и от характера
и формы звуковой волны. Анализ формы акустического сигнала удобно производить
в спектральной форме, т.е путем распределения энергии сигнала по частотам.
Спектральный анализ заключается в определении амплитуды и частоты
колебаний, входящих в состав сложного сигнала. Представление акустического
сигнала в спектральном виде производится с помощью преобразования Фурье [2]. В
измерительном комплексе используется обобщенная форма преобразования оконное
преобразование
Фурье.
Математически
преобразование
Фурье
записывается следующим образом
+∞

u( f ) = ∫ u( t )W ( t − τ)e − j2 πft dt .
−∞

(1)

Результатом оконного преобразования Фурье является не спектр исходного
сигнала, а спектр произведения сигнала и оконной функции W ( t − τ) . Спектр,
полученный при помощи оконного преобразования Фурье, является оценкой спектра
исходного сигнала и принципиально допускает искажения. Искажения, вносимые
применением окон, определяются размером окна и его формой. Для уменьшения
искажения размер окна выбирается более 20 оборотов коленчатого вала (10
циклов), а форма – прямоугольная.
Спектральное представление сигнала выделяет характерные причины
неисправности. На рис. 2 представлена спектральная характеристика акустического
сигнала работы двигателя автомобиля ГАЗ-31029 при моделировании некоторых
неисправностей системы зажигания и питания двигателя. Все измерения
производились на холостом режиме работы двигателя автомобиля без нагрузки.
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Рис. 2. Зависимость уровня шума двигателя от состояний автомобиля ГАЗ-31029
На рис. 2 приведено графическое представление спектра сигнала
мотоциклетного двигателя при моделировании различных неисправностей, таких как
засорение воздушного фильтра, отключении одного цилиндра, изменение зазора
между контактами свечей зажигания. Данные предоставлены инж. Скичко Павлом
Романовичем.

Рис. 3. Зависимость уровня шума двигателя от состояний мотоцикла
Для снижения шума автомобиля, прежде всего, стремятся конструировать
менее шумные механические узлы; уменьшать число процессов, сопровождающихся
ударами; снижать величину неуравновешенных сил, скорости обтекания деталей
газовыми струями, допуски сопрягаемых деталей; улучшать смазку; применять
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подшипники скольжения и бесшумные материалы. Кроме того, уменьшение шума
автомобиля достигается применением шумопоглощающих и шумоизолирующих
устройств.
Заключение
Приведенный метод и средство анализа акустического сигнала рекомендуется
использовать на АТП и СТО при диагностике автомобиля.
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УДК.621.43.068
EXPERIMENTAL RESULTS OF ENGINE TESTING WHICH ARE EQUIPPED
CATALYTIC SYSTEM OF CONVERSION OF METHANOL
РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНВЕРСИИ МЕТАНОЛА
A. Kravchenko*, V. Baranov*, A. Pilatau**
*Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Lugansk, Ukraine
**
Belarussian National Technical University, Minsk, Belarus

Summary. The given results of the bench tests of the automobile methanol
conversion reactor are suggested for a minibus. The effect of a number of engine
regime indicators on the reactor’s efficiency has been evaluated.
Key words: motor, reactor, methanol, conversion.
Аннотация. Приведены результаты стендовых испытаний автомобильного
реактора конверсии метанола, разработанного для микроавтобуса. Оценено
влияние ряда режимных показателей работы двигателя на производительность
реактора.
Ключевые слова: двигатель, реактор, метанол, конверсия.
Research relevance.Nowadaysthe internal combustion engine remains the main
power unit of the car.Thestably increasing number of cars result ins to ascending of oil
extracting paces. Today the oil is the basic and most demanded power resource. But its
reserves are rapidly running out that result in a rise in prices for fuel of oil genesis.
Recently the considerable amount of research and development centers, enginebuilding enterprises carry out research in the field of fuel economy and replacement of
traditional liquid hydrocarbons by new views of fuels. Alternative fuel using is the only way
to get solution of an energy problem of motor transport [1].
The alcoholic fuels are the most perspective fuels in view of the low cost of
production, a vast raw-material base.
Use of non-petroleum feedstock not only expands of oil fuel stock, but also increase
engine performances. Today the problem of ecological characteristics has been given
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special attention in connection with toughening of the ecological requirements which are
presented to both the fuels and exhaust gases after their combustion.
Formulation of

the problem. Methanol

is a quite effective fuel for internal

combustion engines, thanking its high octane value. It can be used individually as a fuel
and as an additive to gasoline. However there are some problems connected with
application of pure methanol, videlicet:
-low combustion heat. It is reduce a run between filling and increase fuel
consumption in 1,5-2 times in comparison with gasoline;
- low saturated vapor pressure and high latent heat of vaporisation of alcohol make
almost impossible start of gasoline engines already at environment temperature more low
+100С;
- ability easy to diffuse through some polymers and rubber materials which caused of
their replacement in fuel systems DVS.
Alternative of traditionally mixing preparation (carburation) is method of preliminary
evaporation and gasification of liquid methanol. In this case it is used as liquid hydride
which is hydrogen carrying agent. Methanol has a few high (12,5% mass fraction) content
hydrogen and rather low temperature of dissociation reaction.
Dissociation occurs at temperature in the range 250-3500С which is reached use at
the expense of utilisable exhausted gases heat [2]. If it is considered this way that it can
be obviously that

dissociated methanol is an equivalent of metal hydride as hydrogen

carrying agents, but in this case the carrying agent burns down together with hydrogen
The purpose of the paper.It is to confirm efficiency of hydrogen containing gas
received by methanol dissociation, to increase chemical energy of initial liquid fuel owing
to heat utilisation of exhausted gases, To expand work limits on lean mixtures and to
reduce toxic content of components in exhaust gases.
The tasks of the paper.It is to determine a dependence of methanol conversion level
on temperature, exhausted gases charge and mode of engine.
The main material.On the chair of internal combustion engines in the East National
Ukrainian University has been developed the system intended for evaporation and
hydrocarbon gas dissociation in gas. The system (fig. 1) has been placed in test engine
UMZ-451.
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Figure 1. Experimental setup test running of the reactor
Liquid methanol from a tank is moved by a pump in the evaporator where it is heated
at the expense of cooling liquid up to 800С. Further methanol steams is entered in an
overheater where is heated up to the temperature that is necessary for process of
dissociation. After the overheater the methanol steam has been entered in the reactor
where is a heat-absorbing reaction proceeding on the equation 1 by the contact to the
catalyzer and under the influence of heat exhausted gases:
СН3ОН→ 2Н2 + СО + Q.

(1)

The basic elements of the conversation system by the way of fuel are vaporizer,
overheating, reactor and cooling of dissociated methanol (fig. 2).
Products of methanol conversion (PMC) are escaped from the reactor and have
temperature approximately 3000С.Before delivering in engine the PKM have been cooled
by passing through tube space overheater for increasing of air delivery ratio of cylinders.
The back pressure valve which has been had between the reactor and the evaporator,
expected entering PMC forward in reactor by engine off. The reducing valve controlled
pressure under which PMC have been entered in engine cylinders. Experiment has been
shown that application of a throttle for the by-pass channel allows to control exhausted
gases stream that preserves the catalyst from overheat.
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Figure 2. Test installation diagram
The reactor of conversion of methanol has been developed and designed according to
a condition of support of engine run on no-load engine mode and 10% from rated load.
The kinetic of the reaction (1) as well as reaction products composition mainly
depends on
choice of catalyst. Catalyst that is made on the basic on intermetallic
compounds (IMC) have been shown high stability and activity in reaction with hydrogen
participation. However IMC transform to finally dispersed powder during the contact IMC
with hydrogen that causes difficulties at working as result of its carry-over by gas flow and
brings to decrease of catalyst content in reactor. For the solution of the problem using of
the granulose catalyst was presented.
Designed by Institute of organic chemistry of the Russian Academy of Sciences the
catalyst on the basis of intermetallic structure LaNi3Co2H4 and binding metallic nickel
(hydride an intermetallic structure - 66-80 %, nickel - of 20-34 % of massfraction) has the
most suitable performances for automobile system of methanol conversion.
Designed by Institute of organic chemistry of the Russian Academy of Sciences the
catalyst on a bottom intermetallic structure LaNi3Co2H4 and binding metallic nickel (hydride
an intermetallic structure - 66-80 %, nickel - of 20-34 % of masses.) has the most
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comprehensible exponents for automobile system of conversion of methanol. Сomparison
catalysts characteristics are given in the table 1.
Table 1
Comparison of catalytic properties IMC - the catalyst and the prototype
Rate
Thecatalyst Temperatu
of
Conversionlev Stabilityofop
(compound
re t0С of
volum
Wasteproducts
el, %
eration, hour
)
e flow,
reaction
hour-1

LaNi3Co2:N
i =2:1

Ni-O-Si

280

3,0
liquid
alcohol
, 10002500
steam

100

300

methanol (signs)

400

1,0
liquid
alcohol

95

12

aldehydes

The volume of loaded in the reactor catalyst has been 2,25 liter by bulk weight of
reactor - 3,3 kg per liter. Water content in initial methanol has been 2,5% of mass fraction.
At decomposition of water solution of methanol in the catalytic reactor the exothermal
reaction (2) of conversion CO through water steam with releasing of carbon dioxide
proceeds which can be possible to increase a methanol conversion level. The reaction
proceeds on the equation (2):
СО + Н2О→Н2 + СО2 – Q.
(2)
Whereas in the start operation the effect of gradual running-in of IMC- catalyst has
occurred, for the purpose of shorting of the term initial working and activation of the
catalyst have been processed through blowing of inert gases (helium, argon), and after
that of hydrogen by volume velocity 2500 hour-1.
Activation has been processed both at environment temperature, and at a heating
of the catalyst up to 250 … 3600С.Inert gas has been proceeded through the soaking
chamber with a small flow (0,3-0,5 l/min. ) for prevention of air hitting in the chamber
during all term of reactor cooling.
For the purpose of definition of warning up time of the reactor it has been
proceeded heating of the reactor without methanol feed. On the figure 3 it is presented the
scheme of placement chromel-copel thermocouples.
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Figure 3. The scheme of placement the thermocouples in the soaking chamber of
the reactor
The experimental results provides evidence for the fact that the reactor of methanol
conversion is very inert (fig. 4).
This is based on the fact that the time for getting cold and heating of the reactor is
much more than the time of car engine mode changing, therefore the reactor in the system
can be consider as a static element and the system of heat flow controlling can be reduce
to temperature controlling that doesn’t override boundary value.

Figure 4. Warm-up and cooling of the reactor spacefilled by the catalyst (without
methanol feed, mode of engine–idle running, engine speed is 1700 min-1)
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-

engine run;

reactor get cold

The methanol flow has been varied in the range from 2,42 to 6 liter per hour that
corresponded volume flow of methanol steam 1100- 4000 h-1. After a recharge of the
reactor and activation of the catalyst by hydrogen have been carried out test of the
controlling heat flow system on the engine mode: n=1800min-1, Mkr = 49Н*м and n=2000
min-1, Mkr = 78,5 N*m with variation of the methanol flow by the scheme «3-6-3kg/h». By
the way the maximal temperature of the catalyst has been controlled in the range of 3804200С (table 2).
Table 2
The result of the testing of methanol conversion
Engine mode

Temperatu

Volume

re of the

velocity by

Composition of product conversion of
methanol, % volume

n,

Мкр,

reactor

the methanol

min-1

N*m

tube

steam

space, оС

measurement

H2

CO

CO2

CH4

CH3OH

H2O

s,
h-1
1750

48,1

253

1625

53,1 31,1

6,9

1,2

7,2

0,4

1750

48,1

269

0

49,7 35,1

10,6

-

-

-

2000

Witho

249

1700

64,9 30,1

4,9

-

-

-

257

1500

60,0 38,1

0,4

1,5

-

-

ut
loadi
ng
2000

84,4

The content target (H2 and CO) products and by-products of methanol conversion
has been determined by means of chromatograph of "Gazohrom-3101". According to the
analysis of the results it wasn't found the by-products such as methyl formiate and
dimethyl aether. It is necessary to stressed that the water content in the PMC is less than
in initial methanol. It is pointed in proceeding the exoergic reaction (2) by the releasing of
carbon dioxide. Gas PMC were mainly composed from CO and H2 by high - up to 93%
methanol conversion level. Methane has been arised in small amount [4].
The designed feed system of the methanol conversion products provides only
partial conversion of metanol. For increasing of methanol conversion level it has got both
the ways: to rise the temperature of exhausted gases through additional combustion of fuel
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part and decreasing heat loss in the tube space of the reactor through heat transfer
intensification (making of a boiling bed, the porous secondary generator, application of
calorific tubes etc.).
Conclusions
Because of alcohol is perspective alternative fuel for internal combustion engine,
the research of conversion of engine with spark ignition to alcohol is constant being got
deep and extended. The main task is the generation of new chip and low-temperature and
also wear-resistant catalyst which can be had high productivity by low temperature.
Tests of methanol conversion system together with engine is established that to get
full conversion in all range of engine mode operation is impossible. Therefore is
reasonable to point on partial methanol conversion in car for obtaining additive hydrogen
content gas for traditional fuel (gasoline, methanol).

References
1. Daniel A., Kaminsky E., Haffkine V. Alternativefuels:advantages and
disadvantages. Application problems.-2003. – P. 4 – 11.
2. Joseph G., Finegold J., McKinnon T. Dissociated methanol as a
consumable hydride for automobiles and gas turbines.Hydrogen Energy. - 1982. - P.
1359 – 1369.
3. Baranov V.Yu. Car systemthermochemicalheat regenerationexhaust / /
Proceedings of theConference, Minsk, October 24 - 28, 2011. - P. 80 – 85.
4. Baranov V. Improvement of technical, economic and environmental
performancegasoline enginesusingthermochemicalheat regenerationexhaustgas:
Dis....Candidate.tech.Sciences: 05.04.02 / V. Baranov. - Kiev, 1993. – 169 p.

181

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ И ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Наталья Юрьевна Шраменко
Аннотация. Предложена формализация процесса функционирования терминального
комплекса с использованием аппарата сетей Петри. Получены зависимости удельных затрат и
времени обработки груза на терминале от объема грузопотока и количества производственных
ресурсов, позволяющие учесть особые требования грузовладельца относительно сроков
выполнения работ и установить определенный уровень тарифа со стороны терминала.
Определено оптимальное количество производственных ресурсов и удельных затрат на
обработку груза в зависимости от объема входящего грузопотока.
Ключевые слова: терминальный комплекс, сети Петри, имитационное моделирование,
ресурсы.

THE RATIONALIZATION OF THE INTERACTION OF THE TERMINAL
COMPLEXES WITH FREIGHT OWNERS
Natalya Shramenko
Abstract. Formalization of the process of the terminal complex’s function with usage of the Petri net’s
instrument is offered. Dependence of the costs per unit and time of the cargo operation in terminal complex
upon cargo traffic and manufactory resources’ amount which allow to take into the consideration special
demands of the freight owners according due date of work and settle the certain level of the terminal
complex’s tariff are got. Optimum manufactory resources’ amount and the costs per unit on the cargo
operation in dependence of the income cargo traffic are defined.
Key words: terminal facilities, Petri nets, simulation, resource.

ВВЕДЕНИЕ
В данное время во всех развитых странах почти весь оборот внешней торговли
(импорт и экспорт), а также большая часть внутреннего товарооборота
осуществляется через терминальные комплексы, или как их еще называют
региональные логистические центры.
Создание терминалов, выполняющих весь комплекс операций по обработке
грузопотока, существенно упрощает процедуру доставки товара от производителя
до потребителя.
Существует ряд проблем относительно создания такой большой структуры,
которая бы покрывала весьма широкий спектр услуг. При этом любые затраты
должны быть экономически оправданными, т.е. внедрение любого технологического
и технического решения, связанного с инвестициями, должны исходить из
рациональной целесообразности, а не из модных тенденций и предложенных
технических возможностей на рынке. Именно поэтому и предлагается заранее
спрогнозировать работу терминального комплекса и, используя оптимизационную
модель, определить необходимое количество средств механизации и трудовых
ресурсов терминального комплекса.
АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
Анализ литературных источников показал, что терминальный комплекс
является довольно сложной системой, которая нуждается в постоянном
усовершенствовании существующих подходов и моделей с целью учета влияния
большего количества факторов и особенностей современных условий.
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Для исследования процесса функционирования терминального комплекса
целесообразно применять имитационное моделирование, которое позволяет
учитывать временные, вероятностные, весовые и другие характеристики
технологических параметров и исследовать работоспособность и бесперебойность
системы в целом. Создавать имитационные модели, способные исследовать
временные характеристики системы и возможность бесперебойной ее работы при
принятии решений по выбору рационального количества производственных
ресурсов, наиболее целесообразно с помощью аппарата сетей Петри.
Одним из основных преимуществ аппарата сетей Петри является то, что они
могут быть представлены как в графическом виде (что обеспечивает наглядность),
так и в аналитическом (что позволяет автоматизировать процесс их анализа) [1].
Согласно [2] сеть Петри (МP) представляет собой совокупность объектов:

МP = P, T , Х , Y , ϕ ,

(1)

где P = {p1 , p 2 , p 3 ,..., p k } – конечное множество позиций; T = {t1 , t 2 , t3 ,..., t r } конечное множество переходов; Х – входная функция переходов; Y – исходная
функция переходов; ϕ - вектор маркирования сети Петри.
В результате развития аппарата сетей Петри при моделировании транспортных
процессов исследователями был введен ряд расширений [3, 4]:
- существует несколько типов вершин-позиций: простые позиции, позицииочереди, позиции разрешения;
- фишки (маркеры) могут обеспечиваться набором признаков (атрибутов);
- с каждым переходом может быть связанная ненулевая задержка и функция
преобразования атрибутов фишек;
- введены дополнительные виды вершин-переходов.
В условиях особых требований грузовладельцев относительно общего времени
обработки грузов на терминальном комплексе с целью его уменьшения необходимо
привлечение дополнительных производственных (транспортно-складских и
трудовых) ресурсов.
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРМИНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ НА ОБРАБОТКУ ГРУЗА
На основе разработанной граф-модели технологического процесса грузового
терминала, предложенной в [5], формализован процесс функционирования
терминального комплекса с использованием аппарата сетей Петри (рис. 2).
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Рисунок 2 - Формализация функционирования терминального комплекса с
использованием сетей Петри
Таким образом, совокупность переходов, позиций и дуг позволяет описать
причинно-следственные связи, присущие системе, но в статике. Для того, чтобы
сеть Петри «ожила», вводится еще один вид объектов сети - так называемые фишки,
или маркеры позиций. Переход считается активным (событие может состояться),
если в каждой его входной позиции есть хотя бы одна фишка.
Разработанная имитационная модель функционирования терминального
комплекса отображает определенные характеристики системы и содержит 23
позиции и 40 переходов:

P = {p1 , p 2 , p 3 ,..., p 23 },

T = {t1 , t 2 , t 3 ,..., t 40 }

,

(2)

Характеристики множества позиций Р имитационной модели сети Петри: p1 наличие входного грузопотока; p2 - нахождение в зоне разгрузки; p3 - наличие
свободных ПРМ в зоне разгрузки; p4 - автомобили разгружены; p5 - ожидание
сортировки; p6 - ожидание маркирования; p7 - ожидание пакетирования; p8 - груз
подготовлен к хранению и дальнейшей отправке; p9 - ожидание распределения; p10 –
груз в зоне таможенного оформления; p11, р12, р13 - груз, задержанный для осмотра в
зоне таможенного оформления; p14 - груз, задержанный таможней; p15 - груз в зоне
экспедиции; p16 - автомобили загружены; p17 - груз, прошедший таможенный осмотр
без задержек; p18 - автомобили готовы к отправке; p19 - свободные рабочие в зоне
сортировки; p20 - свободные бригады для складских работ; p21 – ожидание погрузки;
p22 - свободные ПРМ для погрузки; p23 - груз, нуждающийся в таможенном осмотре.
Характеристики переходов Т имитационной модели сети Петри: t1 - поступление
автомобилей; t2, t3, t4, t5, t29, t30, t35, t36 – разгрузка; t6, t7, t8, t31, t32, t41 - оформление
документов; t39 – сортировка; t9 – маркирование; t10 – пакетирование; t11 –
складирование; t12 - распределение в зону экспедиции или таможенного
оформления; t13 - распределение в зоне таможенного оформления; t14 - таможенное
оформление с проверкой документов; t15 - таможенное оформление с проверкой
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документов и груза; t16 - таможенное оформление подозрительных грузов; t17, t18, t19,
t20, t27, t28, t37, t38 – погрузка; t21, t22, t23, t33, t34, t40 - оформление документов; t24 таможенное оформление; t25 - распределение после таможенного оформления; t26 перемещение в зону погрузки.
Результатом предыдущих исследований является разработка математической
модели функционирования терминального комплекса, которая позволяет
определить оптимальное количество производственных ресурсов при условиях
минимизации затрат, связанных с обработкой груза и содержанием этих ресурсов.
Разработанная имитационная модель позволяет проверять работоспособность
и бесперебойность системы. Моделирование с использованием сетей Петри дает
возможность получать временные характеристики работы терминального комплекса,
которые позволяют оценить адекватность разработанной математической модели.
В условиях современной рыночной экономики возникает необходимость
минимизировать время полной обработки груза для более быстрого продвижения
товаров от производителя до потребителя. Именно при таких условиях
целесообразно задействовать дополнительные ресурсы, но это приводит к
дополнительным расходам.
Предложено добавлять поочередно по одной механизированной бригаде
сначала в зону разгрузки, а потом отгрузки. Проведено исследование временных
характеристик при привлечении дополнительных ресурсов при разных объемах
входящего грузопотока (табл. 1).
Таблица 1 - Общее время на выполнение полного комплекса работ по
обработке груза
Входн
Общее время, мин
ой
оптимальн
1
2
3
грузопоток, ое количество дополнительная дополнительные дополнительные
Q, т
бригад
бригада
бригады
бригады
400
498
427
261
257
800
419
393
334
325
1200
442
428
317
316
1600
438
429
364
351
2000
450
441
412
408
2400
457
455
432
433
Таким образом, в зависимости от особых потребностей грузовладельцев
относительно сроков выполнения работ можно определить необходимое
дополнительное количество производственных ресурсов при разных объемах
входящего грузопотока (рис. 3), а следовательно и дополнительные затраты на их
содержание и эксплуатацию (рис. 4).
Полученная зависимость (рис. 3) свидетельствует, что при оптимальном
количестве производственных ресурсов, время на обработку груза почти не
изменяется независимо от объемов входящего грузопотока, что обусловлено
уравновешенностью системы в целом. При минимальном количестве ресурсов,
время на обработку уменьшается с увеличением объема входного грузопотока. При
привлечении дополнительного количества ресурсов время на обработку
уменьшается пропорционально объему входного грузопотока.
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Рис. 3. Зависимость времени обработки груза на терминале от объема
грузопотока и количества ресурсов: 1- нормативное количество ресурсов; 2 оптимальное количество; 3, 4, 5- привлечение 1-й, 2-х, 3-х дополнительных бригад
соответственно
Результаты моделирования (рис.4) свидетельствуют, что для различных
объемов грузопотока существуют оптимальные значения производственных
ресурсов. При этом увеличение количества этих ресурсов приводит к увеличению
удельных затрат независимо от объемов грузопереработки.

Рис. 4. Зависимость удельных затрат на обработку груза на терминале от
времени обработки при разных объемах входящего грузопотока: 1,2,3 - привлечение
1-й, 2-х, 3-х дополнительных бригад соответственно; 4,5 - оптимальное и
нормативное количество ресурсов соответственно
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Таким образом, используя оптимальное количество производственных ресурсов
можно достигать логистических целей системы. На основе полученных результатов
можно прогнозировать время выполнения работ при разных условиях
функционирования терминального комплекса и определять затраты на обработку
груза и содержание производственных ресурсов. Удовлетворение требований
владельцев груза относительно времени грузопереработки обусловит установление
определенного уровня тарифа со стороны терминала, обеспечивая рациональное
взаимодействие этих субъектов.
ВЫВОДЫ
Предложена формализация процесса функционирования терминального
комплекса с использованием аппарата сетей Петри в обычных условиях и в
условиях привлечения дополнительных ресурсов с целью минимизации времени
обработки груза. Предложенная модель позволяет проверять работоспособность и
бесперебойность работы терминальной системы, а также исследовать влияние
количества задействованных производственных ресурсов на временные
характеристики системы, что позволяет прогнозировать суммарные затраты на
содержание и эксплуатацию ресурсов терминального комплекса.
Определено оптимальное количество производственных ресурсов для
различных характеристик грузопотока, обусловленное минимальными удельными
затратами. При наличии особых требований грузовладельцев возможно уменьшение
времени обработки за счет увеличения количества ресурсов, что приводит к
увеличению удельных затрат, а соответственно и тарифа.
Получены зависимости удельных затрат и времени обработки груза на
терминале от количества привлеченных ресурсов и объема грузопотока, которые
позволяют учесть особые требования грузовладельцев относительно сроков
выполнения работ и установить определенный уровень тарифа со стороны
терминала.
Полученные результаты обуславливают рациональное взаимодействие
терминальных комплексов и грузовладельцев, позволяя достичь логистические цели
системы и удовлетворить маркетинговые потребности грузовладельцев.
Дальнейшие исследования следует направить на: рассмотрение терминальной
системы в целом и определение влияния времени доставки груза на стоимость
доставки; исследование вопросов ресурсосбережения терминальной системы.
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NON-LINEAR CONTROL IN CONTROL SYSTEMS WITH PARALLEL
MODEL
Alexander Kobzev, Yury Mishulin, Natalia Novikova
Non-linear control in control systems with parallel model: In operation two methods of creation
of parallel model in management systems with not completely observed adjustable coordinate are
considered, results of research of dynamics of such systems are given in case of different external
influences.
Keywords: the management system, the adjustable coordinate which hasn't been enveloped by the
main feedback, parallel model, additional control, prognozirovaniyevozdeystviye.

There are such systems in which the control object has an output link (we will call it
the free link) directly not enveloped by back coupling. In this case adjustable coordinate
isn't completely observable and, therefore, dynamic properties of the neosufficed part of
object of regulation aren't considered. The flowchart of such system is shown in fig. 1.

F

G

U
Control device

Control object

X0

The free link

X1

X*

Measuring device

Fig. 1. The flowchart with the free link
Such objects belong to this class of systems:
- the machining equipment (a point of contact of the tool with a detail);
- industrial robots (a working surface of the tool in a gripper);
- systems of tracking mobile objects;
- the objects of arms located on caterpillar and wheel vehicles;
- mobile robots with the hinged equipment, etc.
In these systems feedback sensors are, as a rule, set in the intermediate link of
mechanical transmission, are built in the executive engine or axes of pins are gyroscopic,
set in close proximity. Direct installation of sensors, for receiving information on adjustable
coordinate and its derivatives is almost impossible.
Let's show features of control systems with the free link when back coupling
undertakes from the intermediate link standing just before the free link. The skeleton
diagram control systems is given in fig. 2.
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f

V1(p)

g

W1(p)

U0

V2(p)

W2(p)

X0

W31(p)

U1

W32(p)

X1

The free link

Control object

Main feedback

Fig. 2. Skeleton diagram control systems

Here three units of a direct circuit are selected: the drive with the kinematic
transmission, described by gear functions; W1 ( p ) , W2 ( p ) the control object, which part it
is enveloped by the main feedback, with gear function W31 ( p ) ; the control object, which
part it isn't enveloped by the main feedback, with gear function W32 ( p ) . On the skeleton
diagram are also designated: V1 ( p ) , V2 ( p ) - gear functions of the drive on perturbation
for enveloped and not enveloped by parts of object the main feedback; g 0 , f ( f , g ) controlling and perturbing influences of the drive; X 1 , X 0 - directly the adjustable
coordinate and its intermediate value enveloped in control systems by the main feedback;
δ - system error. Perturbation is shown as function of two parameters. Here perturbation
is both external environment function, and parameters of movement of object.
The system of differential equations of dynamics of the control object having finite
rigidness of c and coefficient of damping of b, looks like

M 1 − M 2 = J1ϕ1;
J 2ϕ2 = c(ϕ1 − ϕ 2 ) + b(ϕ1 − ϕ 2 ) + Mн,

(1)

where M1, J1 - the dynamic moment and an inertia moment of the executive engine, M2, J2
- the moment of elastic forces and the given inertia moment of loading, φ1, φ2 angular
relocation of the executive engine and loading, Mn - the external static moment. The
skeleton diagram of a control object is given in fig. 3.

Мн
М1

М2

Fig. 3. Skeleton diagram of a control object
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Researchers showed that absence of the complete information about adjustable
coordinate sharply reduces indexes of operation of control systems, especially in case of
changing external influences. The increase in setting influence causes increase of an
index of variability in such systems and can result in instability. For creation of effective
management system expediently control systems use with a parallel reference model [1].
Research of the management systems having different structure of parallel model
was conducted: with the parallel model having structure similar to the initial control
systems with the main feedback on adjustable coordinate, and with the parallel model
creating the given transient phenomenon. in case of different external influences.
Simulation showed that in the first case introduction of parallel model allows to stabilize
response characteristics (to remove readjustment, to reduce time of transient
phenomenon, to reduce an error) only in the limited range of external influences. The
further increase in setting influence leads to readjustment increase. The model in this case
can become a source of additional perturbation and often leads to deterioration of
response characteristics and stability of control systems.
As parallel model it is expedient to use such system which has required "reference"
transient phenomenon. Thus the structure of model of value has no since the system is
built in parallel model with a certain diagram and parameters, and the independent
structure creating the given dynamic process not. Simulation of operation of such control
systems in case of spasmodic and harmonic input influences is carried out. Simulation
showed that the system saves the given response characteristics in rather broad range of
change of external influences.
Switching on in a circuit of formation of "additional" control of an element with float
factor of the transmission [2] which value depends on value of setting influence, allows to
provide invariance of control systems to external influences and to minimize influence of
nonlinearities

∆g = K ( g )(ϕ 2 ∗ −ϕ1)

(2)

here - ∆g = ϕ 2 ∗ −ϕ1 "additional control", a difference between the output coordinate of
model (φ*2) and the drive (φ1).
Dependence of additional gain amount is given in fig. 4 (2) from value of setting
influence. Results are received by simulation of the control systems different modes in the
environment of MATLAB.
Nonlinearity of the object which hasn't been enveloped by the main feedback has
essential impact on quality of system operation of control. Results of simulation showed
that the zone of nonsensitivity of a control object in management systems without parallel
model leads to increase in a dynamic error to 20% from the set value of output value.
Introduction of parallel model allows to lower significantly a steady state error, but
completely influence of nonlinearity doesn't remove.
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Fig. 4. The diagram of dependence of additional gain amount K (g) from value of setting
influence.
Researchers showed that for support of stability of response characteristics of
transient phenomenon in control systems with a non-linear control object it is expedient to
use an element with float factor of transmission, both in the channel of additional control,
and in parallel model. The law of functioning of such non-linear adjusting link depends on
value of controlling influence. Diagrams of dependence of transmission ratios of control
link (1) and the models (2) providing stable indexes of operation of control systems, from
value of an input signal are given in fig. 5.

Fig. 5. Diagrams of dependence of transmission ratios of control link (1) and parallel model
(2) from value of an input signal
The analysis speakers control systems in a mode of implementation of harmonic
input influences showed feasibility of use of a link with float factor of transmission to
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models with a being measured amplitude of setting influence. In fig. 6 diagrams of
dependence of transmission ratios of control link (1) and parallel model (2) from amplitude
of a harmonic input signal are shown.

Fig. 6. The diagram of transmission ratios of control link (1) and parallel model (2) from
amplitude of a harmonic input signal
Introduction to the canal of a signal of the job control systems with parallel model of
an element of prediction of external influences [3] allows to improve significantly response
characteristics of system and to simplify the control algorithm of a non-linear link with float
factor of transmission.
Literature
1 . Kobzev A.A. Generals L.K.Modelnoye control of the accuracy of processing of
cutting//Messenger of mechanical engineering. – 2009 . - No. 12. – Page 22-26.
2 . Novikova N. A. Method of non-linear correction of automatic systems//Design
technology of electronic means. -.2003 . -№ 3. – Page 14-16.
3 . Kobzev A.A. Features of the description and creation of management systems
with predicted моделью.//the International conference on differential equations. Suzdal,
2004, S. 106-107.
Контакты:
1. Александр Кобзев, д.т.н., профессор, Владимирский государственный
университет, г.Владимир, ул.Горького, 87, тел. (4922)-479863, e-mail:
kobzev42@mail.ru
2. Юрий Мишулин, к.т.н., доцент, Владимирский государственный
университет, г.Владимир, ул.Горького, 87, тел. (4922)-479763, e-mail:
mishulin59@mail.ru

193

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013

3. Наталья Новикова, к.т.н., доцент, Владимирский государственный
университет, г.Владимир, ул.Горького, 87, тел. (4922)-479763, e-mail:
Novikova@vlsu.ru

194

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013

Модален анализ на елементи от транспортната техника
доц.д-р инж.Здравко Иванов, ас.инж.В.Михайлов
Modal analysis used on automotive components: In this paper is made introduction to modal
analysis. It is dealt only with methods used for excitation of small to medium structures, such as automotive
components. Systems for modal analysis using for excitation impulse hammer or shaker are discussed..
Key words: Modal analysis, impact hammer, shaker, automotive components

ВЪВЕДЕНИЕ
Модалния анализ е процес, при който се описва една структура чрез нейните
естествени характеристики, които са честота, демпфиране, и форми на колебание,
наречени моди. Анализът може да бъде направен теоретично или експериментално.
При теоретичният модален анализ се решават уравненията за движение на
структурата. Когато не е възможно да бъдат получени точни решения, тогава се
използват методи за числени приближения като метода на крайните елементи или
метода на граничните елементи.
При експерименталния модален анализ определена сила възбужда структурата
в една или няколко точки, а измерваната величина е отклика (реакцията) в една или
повече точки, с цел да се съставят честотно-предавателни функции (FRF-frequency
response functions), наричани още честотни функции на отклика. По-нататък се
използва първото наименование. Модалните параметри могат да бъдат определени
от тези функции най-често чрез методите на регресионния анализ.
Цел на настоящата разработка е изследване възможностите на методите за
експериментален модален анализ с приложение към сравнително малки до средни
по големина структури детайли и компоненти от автомобил.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Моди на вибрации.
Комплексните вибрации на една
структура могат да бъдат описани с
помощта на нормалните моди на
вибрация. Такава мода на вибрация
представлява движението на линейна
система при една собствена честота.
Всяка мода се характеризира със
собствена честота, коефициент на
демпфиране и форма на колебание,
фиг.1. Всяка форма на колебание е
независима от останалите моди на
вибрации на системата и може да бъде
изразена като линейна комбинация от
модите на колебание.
Модите на колебание са функции
на цялата структура. Те описват
движението на произволна точка от
структурата при възбуждане в коя да е
Фиг.1 Собствени честоти и форми на
точка.
колебание на свободно окачена греда
Формите на колебание са едни и
същи, независимо от приложната точка на възбуждащата сила. Относителните
премествания са еднакви и се регистрират във всички точки, с изключение на
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възлите. Формата на колебание е характеристика на самата структура и не зависи от
начина по който е възбудена.
При експерименталните изследвания, при които се използват механични
методи за задвижване и наблюдение, е необходимо да се отчете влиянието на
добавената маса или еластичност в процеса на възбуждане. Промяната в тези
характеристики на структурата води до известно отклонение на резултатите при
определяне на собствените честоти за съответната форма на колебание.
Изследванията в това направление [1], [2], показват, че начинът на възбуждане в
лабораторни условия трябва да бъде съобразен със спецификата на реалния
възбудителен процес. В тази връзка акустичното възбуждане и оптичното измерване
са най-малко влияещи.
2. Експериментален модален анализ
Модалното изпитване на конструкции
е систематичен метод за идентифициране
на модалните параметри на една структура,
фиг.2. При него структурата се възбужда с
измервана сила в една или повече точки и
отклика се измерва в една или повече точки.
От тези данни могат да бъдат определени
модалните параметри с помощта на
регресионен анализ.
Разглеждаме система, в която се
измерва възбуждането и отклика. Честотния
спектър на възбуждащата сила означаваме
с F(ω), а спектъра на отклика с X(ω). В този
случай системата може да бъде описана с
уравнение (1), където оператораω) H(
наричаме честотно-предавателна функция.
Той описва комплексното отношение между
входящата сила и отклика като функция на
честотата.
(1)
(2)

𝐹𝐹(𝜔𝜔) = 𝐻𝐻(𝜔𝜔). 𝑋𝑋(𝜔𝜔)

𝐻𝐻(𝜔𝜔) =

𝐹𝐹(𝜔𝜔 )

𝑋𝑋(𝜔𝜔 )

С цел намаляване на грешките от случаен
характер вместо (2) се използва:
(3)

𝐻𝐻(𝜔𝜔) =

Фиг.2 Фази на модалните изпитвания [3]

𝐺𝐺𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝜔𝜔 )
𝐺𝐺𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝜔𝜔 )

където GFX(ω) е кросспектъра между отклика и силата, а GFX(ω) е автоспектъра
на силата.
Обикновено при измерванията се пресмята и кохерентната функция (4), която
носи информация за наличие на грешки в измерванията. Нейните границите са от 0
до 1, като 1 се получава в случаите на липса на шум в измерванията.
(4) 𝛾𝛾(𝜔𝜔)2 = 𝐺𝐺

|𝐺𝐺𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝜔𝜔 )|2

𝑋𝑋𝑋𝑋

(𝜔𝜔 ).𝐺𝐺𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝜔𝜔 )
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При модалните изпитвания може да се използва синусоидално, случайно,
псевдо-случайно или импулсно възбуждане. Отклика може да бъде измерен с
помощта на механични или оптични методи
или
индиректно
(например
чрез
наблюдаване на излъченото звуково поле).
Първата стъпка при експерименталния
модален анализ е получаването на набор от
честотно-предавателни функции (ЧПФ).
Определянето на ЧПФ е основно
измерване, което изолира присъщите
динамични свойства на една механична
структура. ЧПФ описва отклика за единица
сила между две точки на структурата като
функция на честотата.
На практика възбуждащата силата и
отклика обикновено се измерват като
функции на времето, и се трансформират в
честотната област с помощта на честотен
анализатор
използващ
бързите
преобразования на Фурие.
След тази трансформация, функциите
стават комплексни числа - те съдържат
реална и имагинерна част (или амплитуда и
фаза).
Фиг.3 Честотно предавателна функция на
В зависимост от това дали отклика се система с 1 степен на свобода – полярни
измерва като преместване, скорост или координати
ускорение, ЧПФ могат да бъдат изразени
като податливост (отношение преместване
към сила), мобилност (скорост към сила) или
инертност
(ускорение
към
сила).
Измерването на силата се извършва с
пиезоелектричен
възприемател
или
тензовъзприемател,
за
измерване
на
ускорение и скорост се използват съответно
акселерометър, лазерен виброметър или се
интегрира
ускорението.
Преместването
може да бъде определено чрез интегриране
на
скоростта
или
чрез
холографна
интерферометрия.
Тъй като са комплексни величини,
ЧПФ не могат да бъдат представени на
единична графика с две оси. Най-често ЧПФ
се представят чрез графики, съдържащи
амплитуда и фаза, фиг.3, във функция на
честотата. При резонанс амплитудата има
максимум и се ограничава единствено от
демпфирането в системата. Фазовият ъгъл
варира от 0 до 180° и отклика следва
възбуждането с ъгъл от 90° при резонанс. Фиг.4 Честотно предавателна функция на
Широчината на пика при 3dB затихване система с 1 степен на свобода –
(равен на 0.707 от резонансната амплитуда), правоъгълни координати
се определя от демпфирането. При тези
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точки фазовият ъгъл е ± 45°.
Друг начин за представяне на ЧПФ е чрез графика на реалната и
имагинерната част като функция на честотата – фиг.4. Имагинерната част има връх
при резонанс, докато реалната преминава през нулата при резонанс. Реалната
компонента има върхове със противоположен знак в точките отговарящи на 0.707 от
амплитудната стойност.
Трети метод за представяне на ЧПФ е чрез графика на имагинерната част
като функция на реалната (графика на Nyquist). Всеки резонанс отговаря
приблизително на окръжност, като степента на деформиране на окръжността
зависи демпфирането.
Ако измерванията са направени в n точки, то ЧПФ могат да бъдат подредени в
nxn матрица с елементи означени с hij. В една линейна система матрицата на ЧПФ е
симетрична hij=hji. Поради тази причина не е необходимо да бъдат измерени всички
елементи на матрицата. На практика е възможно получаването на модите на
колебание само от един ред или колона на матрицата на ЧПФ.
Най-често за възбуждане на структурата при малки до средни структури,
каквито са автомобилните компоненти, се използва възбуждането с импулсна сила
чрез модален чук или чрез вибромаса. От теоретична гледна точка няма значение
дали ЧПФ са определени чрез възбуждане на структурата с електродинамичен
възбудител (вибромаса) или чрез импулсен тест. Ако структурата е възбудена с удар
в n точки, а отклика е измерен в една се получава един ред от матрицата на ЧПФ.
Ако се използва вибромаса за възбуждане в една точка, докато акселерометър (или
друг възприемател) е местен от точка в точка за измерване на отклика, то се
получава една колона от матрицата на ЧПФ.
Трябва да се обръща сериозно внимание на начина по който структурата е
закрепена по време на измерванията. Граничните условия могат да бъдат точно
дефинирани единствено в напълно свободно или напълно ограничено състояние. На
практика не е възможно напълно да бъдат осигурени тези условия. С цел да се
доближим до свободна система, структурата може да бъде окачена на меки
еластични въжета. Структурата ще бъде ограничена до някаква степен и движенията
като твърдо тяло няма да имат нулева честота. Но обикновено това не оказва
влияние на измерванията, тъй като тази честота ще бъде много по-ниска от
честотите при движение като еластично тяло. Трябва да се отчита и факта, че
окачването на структурата влияе и върху демпфирането.
2.1 Тестване с модален чук
Най-често използвания метод
за модален анализ е удар с модален
чук в различни точки. На фиг.5 е
показана
неговата
конфигурация.
Възприемателят
за
сила
трансформира възбуждащата сила в
аналогов сигнал. Коравината на
материала, от който са направени
сменяемите накрайници, определя
Фиг.5 Модален чук
честотния
спектър
чрез 1. Възприемател за сила
2. Сменяем накрайник
4. BNC конектор
продължителността
на
силовия 3. Гумирана дръжка
импулс.
По
този
начин
чрез
възможността да се контролира честотата и амплитудата на възбуждащата сила,
модалният чук представлява бърз и същевременно прост метод за възбуждане на
изследваната структура.
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Схема на типична система за
модален анализ е показана на фиг.
6. При извършване на измерванията
обикновено
се
поставя
акселерометър в една неизменна
точка и структурата се удря в
произволен брой
точки
за
определяне
на
модите
на
колебание. Използвайки двуканален
честотен анализатор, ЧПФ се
пресмятат една по една между
точката
на
възбуждане
и
Фиг.6 Апаратура за модален анализ
фиксираната точка, в която се
1.
Модален чук
2. Акселерометър
измерва
отклика.
Основно
3. Честотен анализатор
4. Усилватели
предимство
на
спектралния
5. Настолен компютър
анализатор е, че работи в реално
време и показват веднага ЧПФ на своя екран. По този начин значително се
опростява процеса на изпитване и се намалява риска от грешки. Върху тестваната
структура се маркират точките, в които ще се възбужда структурата. Вместо
двуканален честотен анализатор може да се използва и аналого-цифров
преобразувател (АЦП) и пресмятанията за честотен анализ по метода на Фурие да
бъдат извършени при допълнителните обработки на сигналите..
За измерване на силата и ускорението се използват обикновено
пиезоелектрични възприематели. Те генерират електрически заряд с промяна на
натоварването на чувствителния им елемент. Тъй като получения от тях сигнал е
чувствителен по отношение на изтичане на заряд и смущения, се използва
специален усилвател (charge amplifier), който превръща заряда в напрежение и го
усилва. Повечето съвременни възприематели имат вграден такъв усилвател в
самите тях, За захранване на възприемателя и за предаване на сигнала се използва
обикновен коаксиален кабел. Важно е да се съблюдава използвания възприемател
да има ниска маса с цел да не влияе на измерванията и резонансната честота на
възприемателите да бъде значително по-висока от най високата честота, която ще
бъде измервана.
Съвременните честотни анализатори имат висока резолюция(12-24bit) и
голяма памет. Двата най-често използвани корекционни филтри са т.нар.
експоненциален (exponential window) и правоъгълен филтър (rectangular window).
Правоъгълният корекционен филтър се използва за премахване на шума от сигнала
на възприемателя за сила. Всички стойности след импулсния сигнал се приемат за
шум и се приравняват на нула. Експоненциалният филтър се използва за
намаляване на “изтичането“ в честотния спектър на сигнала на отклика. Този ефект
се получава поради изискването за периодичност на сигнала, преди да бъде
обработен от честотния анализатор, използващ бърза трансформация на Фурие
(FFT). При използването на този филтър се внася допълнително затихване на
сигнала, така, че в края на измерването сигнала да е достигнал нулеви стойности.
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Важно условие е модалният чук да може да осигури импулс който да отговаря
на честотния диапазон на изследването. Това се постига чрез поставянето на
накрайник с подходяща коравина върху възприемателя за сила на чука. Мек
накрайник осигурява широк пулс във времевата област и тесен в честотната. Твърд
накрайник увеличава използваемия честотен спектър - фиг.7. Преди започване на

Фиг.7 Продължителност (а) и използваем честотен спектър (б) при удар с накрайник от
различни материали – [6]
измерванията трябва да се направят пробни изпитания с цел да се избере подходящ
накрайник, така, че нивото на сигнала да не спада с повече от 25dB.
2.2 Тестване с електродинамичен възбудител (вибромаса)
Не всички структури могат да бъдат тествани с импулсен чук. В случаите
когато повърхността е твърде податлива или импулсния удар има твърде малка
енергийна плътност в целия диапазон, който ни интересува, измерванията за
определяне на ЧПФ трябва да бъдат направени чрез закрепването на една или
повече вибромаси към структурата. Основните предимства на този метод са
прецизен контрол на възбудителната сила, възможността да се оптимизира
съдържащия се шум в сигнала и ниските нива на отношението сигнал към шум.

Фиг.8 Снимка на част от система за изследване модалните параметри на колянов вал с
помощта на вибромаса

1. Еластични въжета
4. Вибромаса

2. Възприемател за сила
5. Усилвател с вграден генератор на сигнали
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На фиг.8 е показана типична установка за тестване с помощта на
електродинамичен възбудител, състояща се от: вибромаса 4; възприемател за сила
2, който измерва амплитудата на входящата сила; усилвател с вграден генератор на
сигнали 5, с чиято помощ се задава амплитудата и честотата или честотния спектър
на възбудителната сила.
Вибромасата трябва да предава усилие на структурата само в едно
направление, лежащо на една линия с оста на възприемателя за сила. За тази цел
се използва свързващ прът 3, който има голяма аксиална коравина, но слаба
коравина на огъване и усукване. За възбуждане на структурата освен синусоидалния
сигнал са разработени и различни други, които се подават към усилвателя на
вибромасата: преходни, случайни,
псевдо-случайни, бързоизменящи се
синусоидални, като всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Основно
избора на възбудителен сигнал е компромис между ниски нива на шум, висока
точност на определените ЧПФ, и ниска продължителност на измерването. Подробно
описание на сигналите за възбуждане е посочено в [1],[2],[5].
3. Получаване на модалните параметри. За получаване на модалните
параметри от измерените ЧПФ най-често се използват методите на регресиония
анализ. Това е процес на намиране на математичен израз близък до стойностите на
експерименталните данни така, че да се минимизира квадратичната грешка между
аналитичната функция и измерените данни. Има множество разработени алгоритми
за извличане на модалните параметри от измерените данни, като пълното описание
на някои от тях е посочено в [2] и [6]. Използваните методи обикновено се
класифицират в зависимост от: броя на степените на свобода, оценявани при една
стъпка: методи с една степен на свобода, методи с множество степени на свобода;
броя използвани данни – локални, мултиреферентни и глобални методи.
Методите с една степен на свобода оценяват модалните параметри за една
форма на колебание на стъпка. Те се използват при структури, при които отделните
собствени честоти не са близки. В останалите случаи е за предпочитане
използването на методи с множество степени на свобода.
При извършване на измерванията за определяне на ЧПФ неизменно има
някаква погрешност. В първия случай, когато параметрите се извличат чрез
пресмятане на функциите една по една, има много дублиращи се очаквания за
собствената честота и моди, които се различават една от друга. От тези
математически очаквания трябва да се извлече една стойност за собствена честота
и демпфиране за всяка мода. Този процес е заложен в алгоритъма на глобалните
методи, при които всички честотно предавателни функции се пресмятат наведнъж.
Въпреки, че е възможно да се пресметне една средна стойност за отделните
параметри, то това е оправдано само в случаите когато варирането на отделните
оценки е малко.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модалният анализ е широко използван метод за намиране собствените
(резонансните) честоти и формите на колебание на различни машини или
конструкции. Той представлява комбинация от експериментално базирани
процедури, които водят до съставянето на математичен модел, който може да бъде
използван при описание на динамичното поведение на тествания обект.
Базовите стъпки при модалния анализ се изразяват в измерване на
вибрационния отклик на структурата спрямо контролирано и измервано възбуждане,
анализ на получените предавателни функции с цел идентифициране на модалните
свойства (собствени честоти, форми на колебания и демпфиране) на тестваната
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структура, конструиране на математичен модел от тези модални свойства, подходящ
за съответното приложение.
За възбуждане на структури като автомобилни компоненти може да се използва
модален чук или електродинамичен възбудител. Предимството на първия метод е в
простотата на използваната апаратура и в сравнително краткото време за
извършване на измерванията.
Благодарности: Научните изследвания, резултатите от които са
представени в настоящата публикация, са извършени по проект в рамките на
присъщата на ТУ-Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от
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Метод за измерване на шум при двигатели с вътрешно горене
доц.д-р инж.Здравко Иванов, ас.инж. Веселин Михайлов
Метод за измерване на шум: Разработен е метод за измерване и анализ на шум
основаващ се на прякото измерване на звуковото налягане. Апаратната част на системата
включва микрофонни капсули, усилватели и регистрираща апаратура. Разработени са методики
за предварителна обработка на експерименталните данни, премахване на случайни грешки при
регистрацията на сигналите, изглаждане на диаграмите и структуриране на базовите масиви с
данни.
Анализа на звуковия сигнал се извършва чрез цифрова обработка на регистрираните
данни и включва модули за цифрово филтриране до практически неограничен брой хармоници,
честотен анализ в ленти с относителна постоянна ширина, определяне на шумови
характеристики по технически метод в свободно звуково поле и показател на насоченост.
Основно предимство на метода се явява неговата изключителна гъвкавост и значителни
възможности за директно изследване на звуковото налягане.
Method for measurement of noise, emitted from internal combustion engines: A method is
proposed for measurement and analysis of noise, based on direct measurement of sound pressure.
Hardware system includes microphone capsule, amplifier and recording equipment. Methodology is
developed for pre-processing of the experimental data, eliminating random errors in the registration of
signals, smoothing the diagrams and structuring of the underlying data files.
Analysis of the sound signal is made by digital processing of the recorded data and includes
modules for digital filtering to virtually unlimited number of harmonics, frequency analysis in bands with
constant relative width, determining the noise characteristics by technical method in a free sound field and
an indicator of orientation. The main advantage of the method is its flexibility and significant opportunities for
direct study of the sound pressure.
Keywords: Шум, метод на измерване, ДВГ; noise, method for measurement, internal combustion
engine

ВЪВЕДЕНИЕ
Шумовите характеристики на двигателите с вътрешно горене и автомобилите
включват измерване на нивото на звуково налягане в честотни ленти, определяне
нивото на звукова мощност в честотни ленти, определяне на общите и коригираните
нива и показателя на насоченост. В редица изследвания се определят и
еквивалентните значения на тези величини. Съгласно действащите нормативни
документи честотните ленти на изследване могат да бъдат октавни или
терцоктавани. За технически и научни цели, при необходимост, относителната
ширина на честотните ленти може да бъде намалена при съществуващите уреди от
висок клас на точност до около 1.5%, като стъпката на ширината е фиксирана.
Коригираните нива на звуково налягане се регистрират допълнително чрез
измервания с вградени филтри, като най-често използвана е А-корекция. При
необходимост могат да бъдат използвани и корекциите B, C и D. Тези корекционни
криви са също стандартизирани, но са рядко използвани.
При изследване на шума от двигателите с вътрешно горене и автомобилите се
използва апаратура от сравнително висок клас на точност и с възможност за
извършване на спектрален анализ. Шумовите измервания с използване на такива
измервателни средства се характеризират с голяма продължителност и регистрация
на значителен обем данни. Ширината на честотните ленти винаги е фиксирана и се
изменя през определена стъпка. Всеки анализ на шума в лента с различна ширина
изисква допълнително измерване. Изследването на развитие на даден хармоник е
значително затруднено, поради обстоятелството, че самия той е в състава на
дадена честотна лента, на която е посочено сумарното ниво, т.е. възможно е там да
попадат и други хармоници.
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Използването на корекционни филтри при честотния анализ допълнително
мултиплицира броя на измерванията. Използваните корекционни филтри са с
фиксирани криви и обикновено са разделени една от друга на разстояние от 20 [dB],
но никога не обхващат целия динамичен диапазон на изменение на звуковото
налягане. Този факт създава затруднения, особено при определяне шумовите
характеристики на двигателите с вътрешно горене, при които се регистрират нива на
звуково налягане с по-високи стойности. Фиксираните криви на корекционните
филтри пресичат кривите на еднаква гръмкост при точките с честота 1000 [Hz]. За
всички останали значения на честотата те се отклоняват от кривите на еднаква
гръмкост и водят до погрешност на самия процес на корекция.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Цел на новия метод на изследване на шума е автоматизиране процеса на
регистрация на експерименталните данни и разширяване възможностите за
обработката им. Регистрира се директно изменението на нивото на звуково налягане
през определени интервали от време, зависещи от честотата на сканиране на
аналого-цифровия преобразувател. Елементарните интервали могат да бъдат
програмно задавани, което позволява измервания и анализ на шум както на
бързоизменящи се процеси, така и на продължителни шумови емисии и определяне
на еквивалентни стойности на шума.
Схема на опитната установка.
Използваната апаратура е посочена на фиг.1. Основни нейни елементи са
микрофонен капсул (2) тип RFT MK221, микрофонен предусилвател (3) тип RFT MV
202 , усилвател и атенюатор (4) тип RFT 00 011 , теснолентов анализатор (5) тип
RFT 01 013 , линейно-логаритмичен преобразувател и интегратор (6) тип RFT 02 022,
аналого-цифров преобразувател (7) тип USB Autoscope III и компютърна
конфигурация (8). По-подробно описание на използваната апаратура е дадено в [7].
Аналого-цифровия преобразувател е многоканален. Програмните модули в тази
методика са създадени за многоканални преобразуватели. Минималния брой канали
за регистрация е 2, от които единият е служебен, използва се за синхронизация на
диаграмите и един за регистриране на звуковото налягане. При определяне на
шумови характеристики с измервания на звуково налягане по обхващаща
повърхнина, могат да се използват и канали до 8 или 16 в зависимост от избрания
ориентировъчен, технически или точен метод на измерване.

Фиг.1 Схема на опитната установка

1.ДВГ
2.Микрофонен капсул
4.Усилвател
5. Теснолентов анализатор
7. Аналого-цифров преобразувател
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Аналого-цифровия преобразувател е свързан директно след усилвателя на
звуково налягане и регистрира неговите стойности. Останалите елементи от
измервателния уред са контролни и се използват за настройка на измервателния
тракт, тариране на апаратурата и мониторинг на данните в процеса на изпитанията.
Регистрираните стойности на звуковото налягане са структурирани в двумерни
масиви. Броят на колоните на масива отговаря на броя на използваните канали при
регистрацията на данните. Нулевата колона е служебна и в нея се намират
стойностите за интервалите на сканиране.
Същност на метода.
Регистрираните данни претърпяват предварителна обработка. При нея се
отстраняват евентуални смущения в диаграмите, получени от различни апаратни
смущения. Тези смущения са обикновено с много висока честота и са регистрирани
от аналого-цифровия преобразовател като единични стойности.
Предварителната обработка се извършва на два етапа: първият е изчистване
на случайните външни смущения несвързани с изследвания процес и вторият последващо изглаждане на диаграмите и елиминиране на стъпаловидния характер
на кривата.
Изчистването на външните смущения е възможно да се осъществи по различни
начини: средноаритметично; средноаритметично с отстраняване на найотдалеченото значение от гъстата съвкупност; метод на най-малките квадрати;
метод на “пълзящата” медиана и др. Конкретно за външните смущения, към данните
събрани с АЦП е най-подходящ да се приложи метода на пълзящата медиана. При
този метод, коригираната стойност не зависи от големината на смущението, както
това би било при използването на други методи, например метода на най-малките
квадрати или чрез намирането на средно аритметично, което е основното
достойнство на метода. Програмирането му е сравнително лесно и
бързодействието на съответната подпрограма е добро.
За получаване на плавна крива вместо стъпаловидната, се използва метода на
пълзящите трендове, който всъщност представлява метод на най-малките квадрати
приложен за даден фрагмент (прозорец) от кривата и който преместваме по
стъпаловидната крива както при метода на пълзящата медиана. Точността на
апроксимиране на стъпаловидната крива с пълзящите трендове зависи от
използвания полином и ширината n на пълзящия прозорец, които се подбират
опитно за всеки един процес. За обработката на шумограми, авторите са уточнили,
че ширината на прозореца за пълзящата медиана е (0,3 или 0,5) [deg], а за
пълзящите трендове е от (0,7 до 1.5) [deg], при условие, че честотата на сканиране е
по-голяма от 200 [kHz], [8].
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Фиг.2. Регистрирани и
обработени стойности
на звуково налягане на
тарировъчен сигнал.
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На фиг.2 е показан резултата от предварителната обработка на данните за
звуково налягане на тарировъчния сигнал. Вижда се, че в началото са регистрирани
смущения върху графиката на синусоидата, които могат да имат механичен или
електричен характер. След обработката тези смущения са премахнати.
Структурирането на данните в базовите масиви се извършва с помощта на
синхронизиращ сигнал, регистриран едновременно със звуковото налягане. Общите
и единични граници на отделните диаграми се формират в отделен вектор
използвайки логически цикли за неопределен брой диаграми. Стойността на
променливата diag определя общия брой цели диаграми, съдържащи се в общия
масив с данни, (1).
diag :=

for i ∈ 0 .. rows ( M ) − 2
k ← k + 1 if M

i, 1

< nivo2 ∧ M

i+ 1 , 1

> nivo2 ∧ M

i+ 5 , 1

> nivo2

(1)

diag ← k − 1

Вектора Index, формиран по програмен цикъл (2), съдържа границите на
единичните диаграми:
Index :=

p ← −1
for i ∈ 0 .. rows ( M ) − 2
p ← p + 1 if M

i, 1

index ← i if M
p

i, 1

< nivo2 ∧ M

i+ 1 , 1

< nivo2 ∧ M

i+ 1 , 1

> nivo2 ∧ M

i+ 5 , 1

> nivo2 ∧ M

i+ 5 , 1

> nivo2

(2)

> nivo2

index

Този вектор дава възможност да бъдат изследвани различни диаграми или
поредица от тях. Това е една възможност да се определят факторите от които
зависи излъчването на шума, да се изследва шумоизлъчването при конкретни
индикаторни диаграми и да се проследява изменението на звуковото налягане при
преходни режими на работа на двигателите. При последващата обработка на
последователни диаграми е възможно да бъде изследвана и неравномерността на
работа на двигателя по цикли.
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Честотният анализ на звуковото налягане се извършва чрез хармоничен анализ
на дискретни функции по метода на Фурие по формули (3):
2
a1 :=   ⋅
m  T

T −1
k =0

2
b1 :=   ⋅
m  T
1
a :=   ⋅
0
 T

∑


 m⋅ αk  
 Fd1 ⋅ cos 

 k  1 

T −1

∑

k =0


 m⋅ αk  
 Fd1 ⋅ sin 

 k  1 

(3)

T −1

∑

Fd1

k

k =0

Синтеза на функцията се извършва по формула (4):
Mν

Fdd1 := a +
k

0

∑

m=1


 α 
 α 
 a1 ⋅ cos  m⋅ k  + b1 ⋅ sin  m⋅ k  
m
 m  1
 1 

(4)

Във формули (3) и (4) m е
порядъка на изследвания хармоник. Неговата стойност се задава програмно и
зависи от честотния диапазон на изследване. По този начин, при необходимост,
могат да бъдат извършвани изследвания само на дадени честоти или само в
зададени честотни области. При определяне на нивата на хармоници във
високочестотната област, пресмятанията се извършват за хармоници от
изключително висок порядък, достигащ в някои случаи до 2.105.
Синтеза на функцията по формула (4) позволява реализирането на
заградителни филтри, които могат да бъдат нискочестотни Tiefpass или
високочестотни Hochpass. Тези филтри могат да се използват за изчистване на
звуковия сигнал от наличието на паразитни звуци, които не са обект на изпитване,
нежелани или нехарактерни шумове, както и компоненти от шумовия фон. С тяхна
помощ е възможно филтриране на сигнала и премахване на постоянни и
сравнително високоамплитудни смущения от електричен характер.
Амплитудите на съответните хармоници се получават по формула (5):
Ampl :=
m

(a1m)2 + (b1m)2

(5)

Тарировъчния сигнал представлява хармонично трептене с една честота и в
неговия спектър има само един хармоник. На фиг.3 е показан спектъра на шума на
обработен звуков сигнал до честоти 20 000 [Hz], при което са изследвани хармоници
до 2762-ри порядък.
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Фиг.3. Честотен спектър на звуковия сигнал.

При определяне на шумови характеристики се използват честотни ленти с
постоянна относителна ширина на честотната лента. Предимството на такъв подход
се изразява в обстоятелството, че честотния спектър се изобразява с достатъчна
точност в целия честотен диапазон на звуковите вълни. Основната лента при този
подход е октавната честотна лента. Нейната относителна ширина е сравнително
голяма и възлиза на 70.7%. Тази голяма ширина ограничава честотния диапазон на
изследване на звука в областта на високите честоти до 10 000 [Hz].
Разработен е алгоритъм за формиране на честотни ленти с произволна
относителна ширина. Параметрите им се определят по следните формули:
ik

fm := q ⋅ 2

n

- средногеометрична честота на честотната лента;

k

fm

k

fu :=
k

- долна гранична честота на честотната лента;

1

2

2⋅ n

1

fo := fm ⋅ 2
k

k

2⋅ n

- горна гранична честота на честотната лента;

където:

n – брой на лентите, на които се дели основната октавна лента;
k – пореден номер на лентата;
h – брой на лентите под 1000 [Hz];
q – основна честота на цифровия ред.
Стойността n=48 се счита за гранична, тъй като относителната ширина на
честотната лента е 1.5%. Тази стойност се изравнява с разделителната способност
на човешкото ухо.
Нивата на звука в честотните ленти се изчисляват от програмни цикли (6) и (7).
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Lterz :=
k

s←0
for kk ∈ 1 .. 10⋅ n + 1
s←0
for mm ∈ 1 .. Mν
0.1⋅ Lmm

s ← s + 10
b ← 1 if s

if fu ≤ mm⋅ fsig < fo
k

(6)
k

0

b ← s otherwise
10⋅ log ( b )
Lnumber :=
k

s←0
for kk ∈ 1 .. 10⋅ n + 1
s←0

(7)

for mm ∈ 1 .. Mν
s ← s + 1 if fu ≤ mm⋅ fsig < fo
k

k

s

Сумарното ниво на звуково налягане се определя по (8):


Lsum := 10 log 



∑

0.1⋅ Lterz

10

q



q




−3

(8)

На фиг.4 е показана спектрограмата в терцоктавни честотни ленти, получена
при хармоничния анализ на звуковото налягане от фиг.3. Амплитудите на отделните
хармоници са групирани в съответните ленти, а нивата на звуково налягане са
показани в [dB] .
65
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Lterz
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Фиг.4. Терцоктавен спектрален
анализ.
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Разработени са цифрови корекционни филтри, отговарящи на изискванията на
международните стандарти (DIN-IEC 651). Използват се A,B и C корекционни криви.
Стойностите на корекциите се определят от уравнения (9), (10) и (11):
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 + 2.00
 2
2
2
2
2
2 2
2 
 f + 20.59 ⋅ f + 107.6 ⋅ f + 737.8 ⋅ f + 12194 


A ( f ) := 20 log 

2 4

(

)

12194 ⋅ f

(

2 3

12194 ⋅ f

B( f ) := 20 log
 2
2
2
2 2
2
 f + 20.59 ⋅ f + 158.5 ⋅ f + 12194

(

)

(

)

)


 + 0.17



(10)

2 2


12194 ⋅ f

 + 0.06
C( f ) := 20 log
 2
2
2 
2
 f + 20.59 ⋅ f + 12194 

(

)(

(9)

(11)

)

Графики на корекционните криви са показани на фиг.5.
20

Фиг.5. Корекционни
криви
за
определяне
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коригираните нива
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звуково
налягане..
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Коригираните нива на звуково налягане в точките на измерване се определят
по формула (12):

 n
(12)
Lp 'A = 10 log ∑10 0.1Lp i + Ai  [dB]

 i =1
където n е броят на терцоктавните ленти на измерване, а Ai са съответните
корекции по корекционни криви A, B или C.
На фиг.6 са показани общите и коригираните нива на звуково налягане по крива
А при изследване шума на електромагнитни вентили от газова горивна уредба на
двигател.
80

Фиг.6. Нива на звукова
мощност, коригирани
нива в терцотавни
ленти и сумарни нива
на звука.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Същността на разработеният метод за измерване и анализ на шум се състои в
директно измерване на звуковото налягане и последваща цифрова обработка на
акустичния сигнал. За измерване на звуковото налягане се използват стандартни
измерителни прибори от които задължителен елемент са микрофонните капсули и
усилвателите на електрическия сигнал. Записът на експерименталните данни се
извършва чрез система за регистрация на бързопроменящи се величини, включваща
многоканален високочестотен 12-битов аналого-цифров преобразовател.
Обработката на резултатите се извършва на два етапа. Първият от тях включва
обработка на експериментални данни, регистрирани с АЦП. Това са операции по
изчистване на евентуални смущения в сигналите и премахване на стъпаловидния
характер на кривите. Тези операции подготвят данните за последващите обработки,
повишават точността на изчислителните операции и дават възможност при
необходимост за коректно извършване на операциите диференциране или
интегриране. Вторият етап съдържа специфични модули за обработка на сигналите
за звуково налягане, спектрален анализ и лентов честотен анализ на звуковите нива.
При необходимост са на разположение корекционни филтри, чрез които е възможна
корекция на данните за произволни честоти и ленти с различна постоянна
относителна ширина.
Основна характеристика на метода е неговата изключителна гъвкавост при
обработка на експериментални данни за звуково налягане. При него без използване
на специализирана апаратура е възможно изследване на шума във времеви
прозорци с произволни граници. Използването на многоканален АЦП позволява
едновременно регистриране и на процесите в двигателите с вътрешно горене,
предизвикващи звукови вибрации. Определянето на фазите по време, създава
добри условия за изследване на взаимовръзката между причините за възникване на
шума и нивото на регистрирания звук. По този начин е възможно да се определи
влиянието на работния процес и по специално параметрите на индикаторната
диаграма на двигателя върху нивото на излъчвания шум. Този подход може да бъде
използван за създаване на диагностични признаци за оценка работата и
състоянието на двигателя.
Спектралният анализ е интуитивен и удобен за работа. Броят на изследваните
хармоници се задава програмно и е практически неограничен. Синтеза на графиките
дава възможност за реализиране на заградителни филтри. По този начин могат да
се правят изследвания на звуковото налягане при филтрирани сигнали в отсъствие
на определени съставляващи на шума. Чрез преместване на границите на тези
филтри могат да се получат лентови филтри със сравнително малка ширина на
пропускане.
Използвани са аналитично зададени корекционни криви. Формулите за
определяне на демпфиращия фактор са стандартизирани. Този модул работи
коректно при определяне на шумови характеристики по технически или точни
методи за определяне нивата на звукова мощност в свободни или имитирани
свободни звукови полета. Неговата структура е отворена и е необходимо, при
разработване на нормативни документи, той да се доразвие с допълнителни
корекции за оценка на шума при по-високите нива на звуково налягане.
Благодарности: Докладът е частично подпомогнат по проект BG051PO0013.3.06 „Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и
специализанти от инженерните науки в ТУ Варна и техния принос за развитие на
икономика, базирана на знанието”.
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Шумови характеристики на газови електромагнитни вентили
доц.д-р инж.Здравко Иванов, ас.инж.В.Михайлов, инж.Хр.Мерсинков
Шумови характеристики на газови електромагнитни вентили: Определени са
шумовите характеристики на комплекти електромагнитни вентили от горивна апаратура за
работа на ДВГ с втечнен газ пропан-бутан. Извършен е спектрален анализ на нивата на звуково
налягане и нивата на звукова мощност при работа на инжекторите по честотна
характеристика. Получени са стойностите на коригираните по филтър А нива на параметрите
на шума. Разработен е нов метод за обработка на данни от шумови измервания, основаващ се на
цифрова обработка на директно измереното звуково налягане, позволяващ изследването на
хармонични съставляващи в спектъра на шума от практически неограничен порядък.
Noise characteristics of electromagnetic valves for LPG/CNG injection: Noise characteristics of
gas solenoid valves from fuel system of internal combustion engine (ICE) for LPG/CNG fuel injection are
determined. Spectral analysis is made on signal of sound pressure, emitted from solenoid valves during
operation with changing speed. Values obtained can be corrected by A-filter. A new method is proposed for
data processing of the noise measurement based on the digital processing of the sound pressure measured
directly, allowing the study of the harmonic components in the spectrum of noise from a virtually limitless
order.
Key words: Шум, газови инжектори, noise, electromagnetic valves, internal combustion engine

ВЪВЕДЕНИЕ
Горивните уредби на двигателите с вътрешно горене, работещи с газови
горива, вграждани в автомобилите до влизането в сила на европейските норми за
състав на отработилите газове, включваха дроселиращи устройства за дозиране на
горивото, наречени смесители. Тези горивни уредби могат да работят
самостоятелно и без наличие на обратна връзка по отношение състава на
отработилите газове, което създава проблеми при осигуряване на необходимото
качество на горивната смес при всички честотни и товарни режими на работа на
двигателя. Качеството на смесообразуване се затруднява още повече при
съвременните двигатели с вътрешно горене, при които, с цел подобряване
коефициента на пълнене, пълнителните колектори са с усложнена конструкция и
значително повишен обем между дроселовата клапа и пълнителните клапани на
двигателя. Проблеми възникват и при двигателите с променливи фази на
газоразпределение от типа на Vanos, VVT-I, Valvetronic, Valvematic и др.

Фиг.1 Газови електромагнитни вентили

213

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕКО ВАРНА 2013

При съвременните газови горивни уредби предната част е променена.
Дозирането на горивото и състава на горивната смес се формират въз основа
на обработените електрически сигнали от бензиновия компютър. Тези сигнали се
обработват от едноплатков контролер и се подават към изпълнителен механизъм за
определяне на цикловата порция, който представлява единичен или обединени по
няколко електромагнитни комутатора. Работата на тези електромагнитни вентили
фиг.1 е съпроводена с наличието на значителни вибрации и излъчване на шум. За
предпазване от разпространението и неблагоприятното влияние на вибрациите
електромагнитните вентили се монтират чрез еластични окачвания и се изолират от
пряк контакт или допир с рамата на автомобила или частите на двигателя.
Нивото на излъчвания шум е значително. При работа на двигателя в режим на
празен ход шумът от горивната уредба и по специално на газовите електромагнити е
доминиращ. Увеличените размери и маса на котвите, с цел осигуряване на поголеми проходни сечения при работа на двигателя с газообразно гориво, води до
появата на по-големи динамични сили и съответно по-големи удари в седлата и
упора на котвите в сравнение с бензиновите инжектори.
Излъчвания шум има подчертано импулсен характер. Продължителността на
звуковия импулс при отваряне и при затваряне на вентилите е далеч под границата
от 75 ms и е от порядъка на 3 до 8 ms. Тези импулси се редуват, като максималния
интервал между тях е ограничен на около 30 ms. Над тази стойност повечето
контролери прекъсват подаването на газово гориво и подават непроменен
електрическия импулс към бензиновите инжектори. В такъв момент се достига
максималната стойност на горивоподаване за конкретната настройка на системата и
по-нататъшната работа на двигателя при повишаване на честотния и товарен
режим, би довела до силно обедняване на горивната смес. Звуковите импулси са
прекъснати по време, след присядане на котвата вибрационния сигнал и съответно
индицирания звуков сигнал приемат нулеви стойности, поради което резонансни
явления при работата на тези електромагнити не се наблюдават.
Честотния спектър на шума е непрекъснат. Основните съставляващи са в
честотния диапазон от около 1000 Hz до около 6000 Hz. В този честотен диапазон
корекционните А-филтри притежават малко подтискане и дори незначително
усилване на измерените стойности за някои честоти. Това означава, че едно от
направленията за намаляване на нивата на излъчвания шум е чрез промяна на
честотния диапазон на излъчване към областта на по-високите или по-ниски
честоти. В сравнение с честотния спектър на бензиновите инжектори, поради поголемите маси на котвите и размери на водещата част, тук преобладават понискочестотни хармоници.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Цел на настоящото изследване е да се определи и изследва шумовата
характеристика на рейки газови електромагнитни вентили в лабораторни условия, dа
се определят нивата на звуково налягане и нивата на звукова мощност в
терцоктавни честотни ленти при работа по честотни режими и се изследва
характеристиката на насоченост на изпитваните обекти.
Обект на изследване са 2 броя комплекти газови електромагнити,
производство на фирма Valtec. При тази конструкция електромагнитите са
монтирани върху алуминиев корпус, върху който се закрепват и дроселиращите
щуцери. Електрическото съпротивление на бобините е съответно 1 Ω и 3 Ω, а
работното им налягане и за двата комплекта е 0.45 MPa. Рейките са универсални
елементи от газовата горивна апаратура и могат да се монтират в различна
комплектация. Техни основни технически параметри, някои от които са дадени в
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таблица 1 в [6], са работното налягане, дебита на гориво и електрическото
съпротивление на бобините.
Схема на опитната установка.
Използваната апаратура е посочена на фиг.2. В състава й са включени половин
дюймов микрофонен капсул тип RFT MK221 и микрофонен предусилвател тип RFT
MV 202 , усилвател и атенюатор тип RFT 00 011, теснолентов анализатор тип RFT
01 013, линейно-логаритмичен преобразувател и интегратор тип RFT 02 022.
Електрическите сигнали за управление на електромагнитите, както и сигналите за
звуково налягане се регистрират и синхронизират от 12-битов многоканален
аналого-цифров преобразувател (АЦП) тип USB Autoscope III. Периода на сканиране
може програмно да се определя. В зависимост от броя на използваните канали той
може да се изменя от 80 ns до 200
μs. При периоди на сканиране по
-малки от 1
микросекунда се създават значителни по големина файлове. Тяхното обработване
удължава изчислителния процес и изисква сравнително голям технически ресурс
както по отношение на компютърната техника, така и на програмното осигуряване.
За целите на това изпитване честотата на сканиране е установена на 4
микросекунди, което позволява изследване на хармоници от зададения сравнително
висок порядък.

Фиг.2 Схема на опитната установка

1. Eлектромагнитни вентили
4. Усилвател
преобразувател и интегратор
8. Компютър с приложни програми

2. Микрофонен капсул
5. Честотен анализатор
7. Комутатор

3. Микрофонен предусилвател
6. Линейно-логаритмичен
8. Аналого-цифров преобразувател

Преди и след извършване на измерванията измерителния тракт се тарира с
тарировъчен уред тип RFT PF101 TYP00 003 . Извършват се и измервания на нивото
на фоновия шум за наличие на евентуални паразитни шумове.
Регистрацията на експерименталните данни се извършва от аналого-цифровия
преобразувател директно. Той е свързан веднага след усилвателя на звуково
налягане и регистрира неговите стойности. По този начин се избягват ограниченията
наложени от възможностите на апаратурата за измерване на шум. По нататъшната
обработка на данните се извършва директно с помощта на цифрови филтри и
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специално разработени програмни модули за предварителна и последващи
обработки.
Предварителната обработка на диаграмите включва обработка по метода на
пълзящата медиана, нормализиране на масивите и превръщането им в нарастващи
по абцисата, програмни цикли за формиране векторите на границите на единичните
диаграми, определяне степента на неравномерност, премахване на случайни
смущения в регистрираните величини, операции за изглаждане на данните и
структуриране на базовите масиви.
Последващите обработки включват модули за честотни и корекционни филтри
за обработка на звуковите нива и лентов или терцоктавен анализ.
Методика на изследването.
За определяне на шумовите характеристики на газовите електромагнитни
клапани е използван технически метод за определяне нивата на звукова мощност в
имитирано свободно звуково поле над звукоотразяващ под, UNI EN ISO 3744.
Измерителната схема е показана на фиг.3.

Фиг.3 Измерителнa повърхнинa и точки за разположение на микрофона (поз. 1÷9)
Определя се звуковата константа на помещението по формулата:

S

K 2 = 10. log1 + 4  = 0.538
A


,[dB]

(1)

където: А - еквивалентна площ на звукопоглъщане, [m2];
S – площ на измерителната повърхнина, S = 1.054 m2.
Еквивалентната площ на звукопоглъщане се определя от:

A = α .S v

където: α - среден коефициент на звукопоглъщане, α = 0.15 ;
S v - площ на звукопоглъщащите повърхнини, S v = 213 m2.
A = 31.95 m2.
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Определя се параметъра d [m], неречен основно измерително разстояние:
d = 0.25 m.
Площта на измерителната повърхнина се определя от изразите:
S = 4(a.b + b.c + a.c ) ,
където: a = 0.5(l1 + d ) = 0.31 ,[m] ;

b = 0.5(l 2 + d ) = 0.27 ,[m] ;
c = l3 + d = 0.31 ,[m] ;
l1 , l 2 и l3 са съответно ширина, дължина и височина на обекта на

изследване.
Стойността на тази константа характеризира реверберационната структура на
звуковото поле. По този критерий условията на изпитване се доближават до
изискванията на точните методи за определяне на нивата на звукова мощност.
Броят на точките на измерване N съгласно изискванията на метода е 9. Те са
разположени по обхващащата повърхнина на разстояния посочени на фиг.3 и са с
посочените по-горе стойности. Микрофонните капсули са насочени към източника и в
близост до тях и зад тях няма предмети или прегради, които да отразяват или
възпрепятстват разпространението на звуковите вълни.
Режимите на работа на електромагнитните клапани са по честотна
характеристика. Електрическите импулси, подавани към електромагнита,
съответстват на работа на двигателя в диапазона 1000 min-1 до 6000 min-1. За целите
на това изследване продължителността на отваряне на електромагнита е постоянна
за отделните честотни режими и е установена на 5 ms.
Нивата на звуково налягане в точките на измерване и коригираните нива по
крива А в същите точки се определят по формули 2 и 3:
 n 0.1Lp 
j 
,[dB]
(2)
Lp ' = 10 log ∑10
 j =1




 n 0.1Lp + A
j
j
Lp 'A = 10 log ∑10
 j =1



 ,[dB]



(3)

където n е броят на терцоктавните ленти на измерване.
Корекцията Ai съгласно изискванията на метода на измерване, характеризира
демпфиращите свойства на човешкото ухо и отразява субективното антропогенно
възприемане на шума. При възприетата методика за цифрова обработка на
експерименталните данни честотната зависимост на корекцията се определя по
формула 4 от DIN-IEC 651.


121942. f 4
A( f ) = 20 log
 2
2
2
2
2
2 2
2
 f + 20.59 . f + 107.6 . f + 737.8 . f + 12194

(

)

(

)


+2



(4)

Тази корекция е задължителен елемент при обработката на данните съгласно
UNI EN ISO 3744. Тя се отнася за оценка на възприятията на слаби звуци и е
залегнала като стандартна процедура за филтриране на звуковия сигнал в
световните стандарти и шумомери. Авторите считат, че при по-високите нива на
шума е по-коректно да се използват корекционни криви по методиките на RobinsonDadson. Тъй като в установените методики и стандарти се изисква задължително
използването на А-корекция, то в настоящата работа е извършена обработка само
по този филтър.
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Средното ниво на звуково налягане Lp j и коригираното средно ниво Lp A j по
крива А в терцоктавни честотни ленти по обхващащата повърхнина се определят по
формулите:
 1 N 0.1Lp i , j 
 ,[dB]
(5)
Lp j = 10 log ∑10

N

 i =1
 1 N 0.1Lp i , j + Ai , j 
 ,[dB]
(6)
Lp A j = 10 log ∑10

N

 i =1
където N е броят на точките на измерване. Lpi , j и Ai , j са съответно измерените
нива на звуково налягане и корекцията по формула (4) за i-тата точка на измерване
и j-тата терцоктавна честотна лента.
Коригираните нива на звуково налягане Lp K i и Lp AK i за измервания,

извършвани в закрити помещения съгласно изискванията на техническите методи се
получават след редукцията:
(8)
Lp K i = Lpi' − K 2 ,[dB]
,[dB]
(9)
Lp AK i = Lp Ai' − K 2
Средното ниво на звукова мощност и коригираното ниво на звукова мощност по
обхващащата повърхнина в честотни ленти се пресмятат по изразите:

 S 
Lwi = LpK i + 10 log  ,[dB]
 S0 
 S 
Lw Ai = Lp AK i + 10 log  ,[dB]
 S0 

(10)

(11)

където S0 е референтна площ равна на 1 m2.
За приетата измервателна повърхнина стойността

 S 
10. log  е равна на 0.228 dB.
 S0 

на

произведението

Резултати от изпитването.
Регистрирано е изменението на звуковото налягане на рейките
електромагнитни вентили при работа по честотна характеристика, обхващащи
основните честотни режими на работа на съвременните двигатели с вътрешно
горене. Данните от съответните процеси са предварително обработени и
структурирани в централни масиви, от които са избрани най-характерните диаграми,
показателни за дадения процес.
Звуковите сигнали са строго периодични. Те имат импулсен характер, започват
и завършват самостоятелно, без да доближават границите на последващите
импулси. За интегриране на сигналите е използвана, съгласно изискванията на
приетата методика, времева константа F, при която времето за интегриране се
определя на 125 ms. При това интегриране са избрани 6 последователни диаграми.
Извършена бе експериментална обработка на по-голям от 6 броя диаграми, при
което бяха получени еднакви резултати, което потвърди периодичността на звуковия
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сигнал и обоснова избора на определения брой диаграми 6 за обработка като
достатъчен. Честотната обработка бе извършена по метода на Фурие.
Получени са спектралните и сумарните нива на звукова мощност, както и
коригираните с филтър А нива за двата обекта на изследване. На фиг.4. и фиг.5. са
показани нивата на звукова мощност за електромагнитен вентил със съпротивление
на бобината 3 Ω при два режима на работа, при 1000 min-1 и при 6000 min-1.
80
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Фиг.4. Valtek 3 Ω.
Честота 1000 min-1.
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Фиг.5. Valtek 3 Ω.
Честота 6000 min-1.
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мощност
в
терцоктавни ленти.
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Честотния спектър е непрекъснат. Основните хармоници, имащи съществен
принос за формиране на общото ниво на звука са в интервала от 1000 Hz до около
7000 Hz. Останалите, извън този диапазон, са с нива с повече от 10 dB по-малки от
тях и нямат съществено значение върху общите нива на шума. Изключение
специално
за
този
електромагнит
прави
терцоктавната
лента
със
средногеометрична честота 630 Hz при която имаме локално повишение на нивото
с около 10 dB спрямо съседните честотни ленти. Корекцията по крива А е
значителна в областта на ниските честоти. За най-ниските от тях, до около 50 Hz,
стойността на звуковото налягане се доближава до праговата стойност 2.10-5 Pa,
поради което нивата на звуково налягане за тези хармоници клонят към 0 dB.
Сумарните нива на нивото на звукова мощност и коригираните нива са идентични с
разлики съответно 0.21 dB и 0.06 dB за двата режима на работа. Тези разлики са
незначителни и характеризират разпределението на звука в честотната област.
Нивата на звукова мощност за електромагнитен вентил със съпротивление на
бобината 1 Ω при два режима на работа, са показани на фиг.6. и фиг.7.
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Фиг.6. Valtek 1 Ω.
Честота 2000 [1/min].
Нива
на
звукова
мощност в терцотавни
ленти.
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Фиг.7. Valtek 1 Ω.
Честота 6000 [1/min].
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на
звукова
мощност в терцотавни
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Спектрите на нивата на звукова мощност са идентични с тези, получени за
електромагнитни вентили със съпротивление на бобината 3 Ω. И тук те са
непрекъснати, в целия изследван честотен диапазон, с преобладаващи високи
стойности в средния честотен диапазон и по-ниски с повече от 10 dB в
нискочестотната и високочестотната област. Тук не се отчита високо ниво на
хармоник с честота в терцоктавна лента 630 Hz, което би могло да означава, че се
касае най-вероятно за отклонение от технологичните допуски при производството на
електромагнитния вентил със съпротивление 3 Ω.
Максималните нива при 6000 min-1 са идентични, с разлики от 0.11 dB и 0.44 dB
и са в рамките на теоретичните грешки на използвания метод на измерване в
условията на имитирано звуково поле. Сумарното ниво на звукова мощност,
коригирано по А има незначително по-голяма стойност. Това се дължи на
обстоятелството, че в честотната област, в която преобладават високите
експериментално измерени данни за двата електромагнита, корекционния филтър А
по формула 4 заема положителни стойности и имаме минимален ефект на усилване
на звуковото налягане.
На фиг.8. и фиг.9. е показано изменението на сумарното ниво на звукова
мощност при работа по честотна характеристика. И при двата електромагнита за
честоти на въртене на двигателя от минимални до максимални, динамичния
диапазон на изменение на нивото на звукова мощност е около 16 dB, като градиента
на кривата намаля с нарастване на честотата на въртене.
Характерът на изменение на кривите е също идентичен. Кривата на
коригираното ниво на звукова мощност следва тази с некоригираните стойности.
Това показва, че при всички работни режими спектъра на шума остава постоянен по
структура и в него преобладават хармониците с високи нива в средночестотната
област, поради което и кривите на коригираните нива надвишават тези с
некоригираните по А стойности.
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Фиг.8. Valtek 3Ω . Честотна характеристика.
Сумарни нива на звукова мощност.
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Фиг.9. Valtek 1Ω . Честотна характеристика.
Сумарни нива на звукова мощност.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Двата изследвани обекта имат еднакви конструкции, еднакви подвижни и
еластични елементи и еднаква монтажна основа, различни съпротивления на
бобините на електромагнитите. Основен динамичен проблем от якостна и
екологична гледна точка са ударите на подвижната котва в седлото при затваряне и
упора при отваряне. Тези удари конструктивно се демпфират чрез еластични
елементи, монтирани на самата котва. При седлото се използва челно уплътнение,
което изпълнява ролята и на уплътнител при нормално затворения вентил. По
посока на упора, към котвата е монтиран специален О-пръстен, чиято конструкция и
предназначение е да демпфира удара между тях и да намалява големината на
възникващите вибрации и излъчването на шум. Конструкцията на тези два
еластични елемента позволява ефективно поглъщане на силата на ударите,
независимо от по-големите електромагнитни и динамични сили при
електромагнитите с по-малко електрическо съпротивление на бобините.
Проведените изследвания показват, че звуковите сигнали са строго периодични
и имат импулсен характер. Те започват и завършват до началото на следващия
импулс, при което условия за резонанс не съществуват и при изпитанията не са
регистрирани резонансни явления. При честотния анализ е използван метода на
Фурие за хармоничен анализ. При по-нататъшна работа по този метод е възможно
да се определи критерий за степента на неравномерност на периодичната величина
по големината на отклонението на амплитудите на нискочестотните хармоници,
получени при изследване на различен брой последователни диаграми [3].
Спектрите на нивата на звуково налягане и нивата на звукова мощност са
непрекъснати. Основните хармоници имащи определяща роля в сумарните нива са с
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честоти в терцоктавни ленти в диапазона от около 1000 Hz до около 7000 Hz.
Установено е еднакво спектрално разпределение на шума, породено от еднаквите
конструкции на електромагнитите. Наличието на високо ниво на звука на дадена
честота може да бъде използвано като диагностичен параметър за технологичното и
експлоатационното състояние на газовите електромагнити. Изследването на
шумовите характеристики и спектрите на газови електромагнити, работещи в
експлоатация би позволило разработване на система за акустична диагностика,
основаваща се резултатите от хармоничния анализ.
Получени са кривите на изменение нивото на звукова мощност при работа по
честотна характеристика. При всички честотни режими имаме незначителни
отклонения в стойностите на коригираните и некоригирани нива. Този факт показва
устойчивост на шумовия спектър. За двата изследвани обекта кривите на звукова
мощност са идентични. Този извод потвърждава ефективността на конструктивната
схема за демпфиране на ударите на котвата със седлото и упора чрез монтажа на
еластични елементи в зоната на контакта. Характерът на изменение на нивото на
звукова мощност по честотна характеристика дава възможност, при шумови
изследвания и на други електромагнити със същата или подобна конструкция, да се
създадат прогнозиращи зависимости за изменение на нивото на звукова мощност от
даден конструктивен, технологичен или експлоатационен параметър, в случая от
честотата на въртене на двигателя.
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Форми на колебание на цилиндров блок
доц. д-р инж.Здравко Иванов, ас.инж.В.Михайлов
Mode of vibrations of a cylinder block for internal combustion engine: In this paper are shown
the results from numerical and laboratory experiments for determination of Eigen frequencies and mode of
vibrations of cylinder block for internal combustion engine. Numerical simulations for dynamical behavior of
the structure are done with the aid of finite element method. Limits for adequacy of method have been
determined according to the configuration and complexity of the model. Results from theoretical work are
used for placing the accelerometers for determination of local amplitudes. Modeling, theoretical investigation
and numerical simulations show good agreement with laboratory experiment. The average error is 4.1%.
This allows the model to be used for further investigations and optimizations.
Key words: Cylinder block, eigen frequencies, software and experimental investigations,
SolidWorks, Cosmos Works

ВЪВЕДЕНИЕ
Резонансните явления, при които малки сили предизвикват големи деформации
и евентуално разрушаване, са характерни за механичните системи. Резонансните
честоти зависят от инерционните и еластични характеристики на материалите, от
които е съставена конструкцията. Резонанса e често причината или най-малкото
допринасящ фактор за много от проблемите, свързани с повишен шум и вибрации,
възникващи в различни конструкции или работещи машини. За по-добро разбиране
на даден структурен вибрационен проблем, резонансните честоти на конструкцията
трябва да бъдат определени.
Съществуват различни методи за
определяне на собствените честоти –
експериментални,
аналитични,
числени. Аналитичните методи са
приложими за по-прости като форма
детайли и като цяло са трудоемки.
Основават се на използването на
динамични
модели,
при
което
конструкцията
се
привежда
към
еквивалентна. Това привеждане води
до появата на известна погрешност,
свързана с технологията на самото
моделиране.
В
днешно
време
числените методи са се наложили в
инженерната практика. Един от най- Фиг.1 Цилиндров блок, разделен на мрежа
често използваните методи е метода от крайни елементи
на
крайните
елементи
(МКЕ).
Създаването на компютърен математичен модел има големи предимства, тъй като
сравнително бързо могат да се проиграят различни сценарии - например може да
се предскаже поведението на структурата под действие на определени външни сили
или да се симулира промяната на динамичните характеристики в зависимост от
структурни промени. Това обаче е валидно единствено в случай че имаме адекватен
модел. В днешно време модалният анализ е станал най-широко разпространеният
експериментален метод за намиране собствените честоти и формите на колебание
на различни машини или конструкции. Тестването на структурите се извършва найчесто с помощта на устройства за тарирано въздействие като модален чук или
вибромаса (или комбинация от вибромаси). Определят се честотно-предавателните
функции, които представляват отношение на Фуриерово преобразувание на сигнала
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на отклика към Фуриерово преобразувание на сигнала на възбуждането и от тях се
извличат модалните параметри.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Цел на настоящата публикация е изследване динамичното състояние на
корпусни детайли от ДВГ чрез моделиране и стендово изпитване. За постигане на
поставената цел е необходимо да бъдат изпълнени следните задачи: моделиране
на цилиндров блок на ДВГ и определяне на собствените честоти по МКЕ;
експериментално определяне на собствените честоти; експериментално определяне
величината на амлитудите в характерни точки; изследване на формите на
колебание.
1. Моделиране на елементи от ДВГ и определяне на собствените честоти
по МКЕ
Съществува голям брой специализирани програми за пресмятане по метода на
най-малките квадрати. Тези програми имат възможност както да се построи моделът
в техния интерфейс, така и да импортират детайли, създадени от найразпространените CAD системи. Това се налага от факта, че специализираните
програми за пресмятане по MKE (CAE - Computer Aided Engineering- Компютърно
подпомогнато пресмятане) са с ограничени възможности за създаване на сложни
форми и не са с толкова интуитивен интерфейс както CAD програмите за
моделиране (CAD – Computer Aided Design). В същото време се наблюдава
тенденция все повече CAD програми да се предлагат с вградени модули на
популярни програми за пресмятане по МКЕ, които работят в техния интерфейс. В
нашия случай за построяване на геометрията е използван SW, а за изследване
модула Simulation (Cosmos Works).
Обект на нашето изследване е
цилиндров блок от дизелов двигател
Perkins Prima 65, фиг.2. Задачата,
която е поставена, е да се направи
триизмерен
модел, максимално
близък до реалния. На фиг.3 е
представен създаденият модел. Той
съдържа
над
1200
инженерни
компоненти
за
създаване
и
редактиране на 3D тела. Сложното
описание на конструкцията създава
определени трудности в процеса на
симулация, свързани с пресмятането
на участъци невлияещи на формите
на колебание, поради което за понататъшните
пресмятания
се
Фиг.2 Цилиндров блок от двигател Perkins
използва
опреостен
модел.
За
Prima 65
създаване на мрежа от крайни
елементи и пресмятане на собствените честоти, е използвана работна станция с 8
ядра, работна честота 3.6GHz и 8GB RAM памет. Литературният анализ [1] показва,
че опростените модели, където голяма част от фините детайли (малки остри ръбове,
малки радиуси на закръгление, отвори за малки болтове) се пропускат, са намерили
широко приложение. На фиг.4 е показан опростеният модел на цилиндровия блок,
който е използван за по-нататъшните анализи.
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Фиг.3 Детайлен цилиндров блок
Perkins Prima 65

Фиг.4 Опростен цилиндров блок
Perkins Prima 65

След задаване на необходимите характеристики на конструкцията е
извършено симулационно изследване за определяне на спектъра от собствени
честоти на цилиндровия блок.
Числените стойности на собствените честоти са представени в табл. 1, а
формите на колебание за по-голяма прегледност са представени сравнени със
експерименталните данни. Трябва да се има предвид, че на практика първите 6
пресметнати честоти са съгласно степените на свобода на обекта, т.е. движение
като твърдо тяло -3 ротации и 3 транслации, с честота много близка до 0. В нашия
случай са избрани 10 честоти, които програмата да пресметне, т.е. първите 4
собствени честоти.
Номер на резултат
от SW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Табл. 1
Честота,
[Hz]
0
0
2.3716х10-9
0.00023386
0.00025224
0.0003412
541.3
1012.9
1258.5
1410.6
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2. Експериментално определяне на собствените честоти
Същност на метода - Динамичният отклик на механичната структура може
да бъде определена чрез тестване с импулсна сила – [2],[3]. Когато една структура е
възбудена чрез кратък удар, структурата реагира чрез своите собствени честоти. С
помощта на импулсен чук, който има вграден възприемател за сила в предния край и
акселеромери могат да бъдат определени функциите на честотния отклик FRF
(frequency response function), които представляват отношение на вибрациите на
структурата от приложената сила. Измерват се приложената сила и отклика на
структурата едновременно. Като цяло с увеличение на продължителността на удара
обхвата на възбудените честоти намалява. На върха на импулсния чук могат да се
монтират накрайници от различни материали - стомана, пластмаса, различни гуми,
всеки от които осигурява различна продължителност на възбуждане и различни
честотни области. В зависимост от честотите, които ни интересуват относно
тестваната структура, се монтира подходящ накрайник. Използвайки честотен
анализатор трансферната функция на структурата може да бъде определена.
В случаите, когато е необходимо определянето на собствените честоти и
съответстващите им форми на колебание и не се разполага с импулсен чук, може да
се използва следния комбиниран метод (използван в нашия случай), който се състои
в следното:
 Моделира се цилиндровия блок.
 Чрез модула Simulation, работещ по метода на крайните елементи, се
прави симулация, от която се определят приблизително собствените
честоти и форми на трептения.
 За уточняване на собствените честоти се използва импулсния метод
(чрез удар). За определяне формите на трептене се използва
комбинация от три акселеромера, като един от тях се поставя във
възел, който е определен от симулациите, а другите два възприемателя
се поставят в точки с максимални премествания.
Апаратурата за регистриране - За да се определят собствените честоти и
формите на трептене е необходимо да се измерят вибрациите на блока в
определени точки. Използваната установка е показана на фиг.5.

Фиг.5 Снимка на опитната установка
1. Цилиндров Блок
4. Аналого-цифров преобразувател

2. Пиезокварцови възприематели
5. Компютър с приложни програми
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Цилиндровият блок-картер 1 е от двигател Perkins Prima 65. Той е окачен на
еластични въжета посредством планки. Вибрациите на блока в различни точки се
измерват с помощта на възприематели за ускорение 2 тип RFT KD 35, 3 на брой,
като всеки от тях се закрепва към цилиндровия блок с помощта на магнит. Сигналът
от възприемателите се усилва от усилватели 3 тип RFT 00028, след което се подава
към цифровия осцилоскоп 4 USB Autoscope3 за изобразяване и запис на данните.
Преди измерванията измерителния тракт за измерване на вибрации се тарира с
тарировъчна вибромаса тип RFT 11032. Използваният осцилоскоп е 8 канален, 12
битов, с максимална честота на дискретизация 12.5MHz. В софтуера на осцилоскопа
има вграден спектрален анализатор, който в реално време превръща изходящия
времеви сигнал в честотен, посредством бързо преобразование на Фурие (FFT). В
случай, че не се разполага с честотен анализатор, данните от цифров осцилоскоп
могат да бъдат преобразувани от времева област в честотна и обратно с помощта
на формули (1) и (2):
N −1
X := ⋅ 
p
N 
k = 0
1

N −1

x :=
k

∑

p =0

∑

 2π ⋅ p ⋅ k 

− i

Signal ⋅ e  N 
k




(1)

 2π ⋅ p ⋅ k 

i⋅ 

X ⋅ e  N 

 p

(2)

където:
Signal – вектор с данни
N – брой на елементите от вектора с данни
к – пореден номер на елемента от вектора с данни
p - номер на хармоник

Резултати от изследванията.
В таблица 2 са посочени обобщените стойности от изследванията, а на
фигурите по долу са посочени за всяка собствена честота съответно модите на
колебание. Дадена е снимка на разположение на възприемателите и снимка от
честотния анализатор на цифровия осцилоскоп.

№ нa
измерването
7
8
9
10

Резултати от
Solid Works,
[Hz]
536.42
1006
1241
1393

Резултати от
реален опит,
[Hz]
494.3
952.1
1245
1422
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Табл. 2

Грешка,
[Hz]
42.12
53.9
4
29

Грешка,
[ %]
8.52
5.66
0.32
2.03
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 Първа собствена честота и съответстващата й форма на колебание
фиг.6 (резултат №7 от проведените симулации) - Възприемател №1 и
3 са поставени в точки с максимални премествания, а възприемател №2
е поставен в мястото на възел. Измерена стойност на честота - 494.3 Hz,
изчислена от симулационното пресмятане честота - 536.42 Hz, разлика
между двете стойности - 8.52%.

а)

б)

в)
Фиг.6 Първа собствена честота
а) Форма на колебание

б) Разположение на възприемателите
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 Втора собствена честота и съответстващата и форма на
колебание фиг.7 (резултат №8 от проведените симулации) Изчислена от симулационното пресмятане честота - 1006 Hz. Измерена
стойност на честота - 952.1 Hz. За потвърждаване на формата на
трептене възприемател №1 е поставен в точка с по-малка амплитуда на
трептене в сравнение с възприемател №3, който е в точка с максимално
отклонение. Възприемател №2 е поставен във възел. Разликата между
двете стойности на определените честоти е 5.66%.

а)

б)

в)
Фиг.7 Втора собствена честота
а) Форма на колебание

б) Разположение на възприемателите
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 Трета собствена честота и съответстващата и форма на колебание
фиг.8 (резултат №9 от проведените симулации) - Изчислена от
симулационното пресмятане честота - 1241 Hz. При провеждането на
реалния експеримент измерената честота е 1245 Hz. За изследването на
формата на трептение възприемател №1 и 3 са поставени в точки без
премествания, а възприемател №2 в точка с максимално преместване. В
резултат само осцилограмата на 2 възприемател отчита преместване.

а)

б)

в)
Фиг.8 Трета собствена честота
а) Форма на колебание

б) Разположение на възприемателите
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 Четвърта собствена честота и съответстващата и форма на
колебание
фиг.9 (резултат №10 от проведените симулации) Изчислена от симулационното пресмятане честота - 1393 Hz, а от
експеримента е 1422 Hz. Възприемател №1 е поставен в точка с
максимално трептене, възприемател №2 е поставен във възел, а
възприемател №3 е поставен в точка с по-малко преместване в
сравнение с възприемател №1. За възбуждане на по-високочестотни
компоненти от спектъра се използва удар с по-твърд накрайник.

а)

б)

в)

Фиг.9 Четвърта собствена честота
а) Форма на колебание

б) Разположение на възприемателите
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изследването на деформационното състояние на конструкциите се извършва
с цел определяне на максималните динамични напрежения, породени от различни
явления, имащи резонансен характер. Наред с якостните характеристики, тези
явления имат пряко отношение към надежността на машините, предизвиквайки
промяна в геометрията на детайлите, поява на несъосност, а от там повишени
механични загуби и износване, както и повишени вибрации и шум.
Използването на динамични модели за изследване, в случаите на детайли със
сложна конфигурация, като цилиндров блок, цилиндрова глава, капак на картер и др.
са неприложими, поради сравнително голямата погрешност на резултатите в
следствие технологията на динамичното моделиране. Основните проблеми при
такъв подход са свързани със сложността на определяне на приведените масови и
еластични характеристики при състявяне на дискретните динамични модели.
Проведено е теоретично и експериментално изследване на формите на
колебание на цилиндров блок от двигател с вътрешно горене Perkins Prima 65.
Създаденият модел е със сложна форма и значителен брой инженерни компоненти,
което ограничава възможностите за използване на МКЕ. Изследванията проведени
върху опростен модел показват, че елиминирането на някои елементи от модела
които не влияят на колебателния процес, не влияе върху резултатите от
симулационното изследване.
Резултатите от теоретичното пресмятане се използват при експерименталното
изследване. С тяхна помощ се определят местата за монтиране на възприемателите
за вибрации и регистриране на локалните амплитуди, както и определяне на местата
на възлите. Получените форми на колебание съвпадат с тези от симулативните
пресмятания. Средната и максималната грешка при определяне на собствените
честоти по съответните форми на колебание са съответно 4.1% и 8.5%.
Благодарности: Научните изследвания, резултатите от които са
представени в настоящата публикация, са извършени по проект в рамките на
присъщата на ТУ-Варна научноизследователска дейност, финансирана целево от
държавния бюджет.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УСТАНОВКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ГАЗОВИТЕ
ПОТОЦИ ПРИ ПЪЛНЕНЕ НА ЦИЛИНДЪРА НА ДВИГАТЕЛЯ
Сергей Белчев
Experimental setting for studying the gas flow during the filling of the cylinder of the engine:
This article shows the final presentation and the fundamental principles in the construction of setting for
experimental studies of the air flows during the filling of the cylinder of specific engine. The purpose of the
stand is to be held on it experiments proving the adequacy of the theoretical and numerical models to study
the flow rate and the vortex generating of the fill process in a diesel engine with two different filler channels.
Key words: filler channels, gas flows, experimental setting, filling process

ВЪВЕДЕНИЕ
Съвършенството на пълнителния процес при двигателите се оценява с
коефициента на напълване. При дизеловите двигатели, а и при някои бензинови,
освен количествения критерий е необходимо да се познава и контролира и
движението на навлизащия в цилиндъра въздушен поток. За целта се прилага
комплексен подход при изследването на потоците при процеса пълнене –
комбинация от експериментални и числени изследвания. Като често експериментите
целят да докажат адекватността на съответния числен модел, с който се извършват
редица изследвания, непостижими за натурния експеримент.
Създаването на експериментална установка за оценка на адекватността на
числени модели е целта на работата описана в статията.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Процеса на пълнене в двигателите е нестационарен и протича за много кратко
време. По време на процеса буталото се движи с променлива скорост, създавайки
непрекъснато променящо се разреждане. Въздушния поток навлиза през проходното
сечение, на движещ се с променлива скорост клапан. Всичко това прави
изключително трудно и скъпо експерименталното изследване.
Независимо от многото променливи фактори има предпоставки за опростяване
на процеса, без да се загуби достоверността.
При постоянна честота на въртене, от цикъл в цикъл процеса на пълнене се
повтаря почти без изменение. При това дебита на въздух при дадената честота
остава без съществено изменение. Това е аргумент позволяващ свеждането на
процеса на пълнене до квазистационарен процес.
Условията при този квазистационарен процес на пълнене са следните:
- разреждането създавано от движещото се бутало се заменя от постоянно
разреждане получено от външен източник ;
- големината на разреждането може да се изменя и се отнася към определена
честота на въртене, която се характеризира с еквивалентно разреждане, теоретично
изчислено от дебита на въздух за тази честота на въртене;
- пълнителните клапани са неподвижни, с възможност да бъдат фиксирани на
произволно повдигане.
Интерес представлява пълненето при дизеловите двигатели с два пълнителни
клапана. При тях често двата пълнителни канала се различават един от друг.
Единият е еднофункционален (прав) канал, а другият е двуфункционален
(тангенциален или вихров) и освен за осигуряване на определен дебит, служи и за
завихряне на въздушния поток. Освен това дебита през еднофункционалния канал
се управлява с клапа, позволяваща включително пълното му затваряне.
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Завихрянето на втичащия въздушен поток, изисква при изследването му да се
оценява не само дебита, но и формата на въздушния вихър в цилиндъра. Това
поставя изискване за неговото наблюдение и заснемане.
ВИД НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА УСТАНОВКА
За изпълнение на основните цели на изследването, а именно определяне
формата и дебита на потоците през пълнителните канали на цилиндрова глава,
създадената експериментална установка, съдържа в себе си цилиндровата глава на
реален двигател. Тази цилиндрова глава е същата, която се използва за прототип на
теоретичния, числен модел.
За прототип на теоретичния модел, използваме цилиндрова глава на дизелов
двигател „OPEL 2,0 Y20DTL”
• обем - 1994см³
• диаметър на буталото - 84мм
• ход на буталото - 90мм
• брой клапани на цилиндър – 4бр.
• пълнителни канали – 2бр. един еднофункционален и един двуфункционален.
Създадената експериментална установка позволява:
• да се повдигат двата пълнителни клапана до желани височини;
• да се регулира разреждането в цилиндъра и да се измерва с висока точност;
• да се измерва дебита на въздуха през каналите;
• да се измерва температурата на входящия въздух;
• да се наблюдава визуално формата на потока.
Схемата на експерименталната установка е показана на фиг. 1.

Фиг. 1 Схема на експерименталната установка
Експерименталната установка (Фиг. 1) се състои от действителната цилиндрова
глава(1). Към нея са монтирани различни детайли, които да покрият горепосочените
изисквания за адекватност на изследването.
Повдигането на клапаните(2), на желаната височина се осъществява по
следния начин: Разпределителния вал е демонтиран а на негово място, в зоната на
първи цилиндър е монтирана метална планка(3). На планката са пробити два
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отвора, чиито оси съвпадат с осите на стеблата на пълнителните клапани(4). На
отворите са нарязани резби със стъпка на резбата 1мм. В отворите са навити
съответно два болта(5) които, чрез навиване и развиване изместват пълнителните
клапани. Стъпката от 1мм гарантира, че навиването (или развиването) на болта с 1
оборот, ще го премести с 1мм. За постигане на по-голяма точност, главите на
болтовете и контактните повърхнини с клапаните са обработени и е получена висока
гладкост и перпендикулярност спрямо оста им. С помощта на индикаторен часовник
отчитаме тяхното преместване. Хлабините в хидравличните повдигачи, които не са
отстранени и са елемент от установката са обрани с пластини, за да не се допуска
относително преместване между регулиращите болтове(5) и клапаните.

Фиг. 2 Общ вид на експерименталната установка
Към цилиндровата глава е монтиран пластмасов прозрачен цилиндър(6), с
размерите на реалния цилиндър на двигателя. През него може да са види формата
на потока, за да се сравни с тази от числените симулации.
След цилиндъра е монтирана метална междинна тръба(7). Тя служи, като
здрав фундамент на който се монтира пластмасов преходник(8) за връзка с
промишлената прахосмукачка(9).
Чрез промишлена прахосмукачка, имаща регулиране на мощността на степени,
се изменя разреждането до желани стойности, като максималното разреждане,
което може да се постигне е 1230mm Н2О. Това разреждане отговаря на
ефективното разреждане получавано при 3400min-1 на двигателя.
На пластмасовия преходник е монтиран дросел(10), за фино регулиране на
разреждането в цилиндъра.
Разреждането се измерва с воден манометър(11), свързан чрез щуцер на
металния преходник. Точността на манометъра е 1mm H2O.
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На пълнителния колектор(12) на главата е монтиран масов дебитомер(13) от
автомобил, чрез който се измерва действителното количество въздух преминаващо
през клапаните. Дебитомерът е предварително тариран [1] и резултатите са
интерполирани по кубичен закон:
Qизм=a3U3+a2U2+a1U+ao; [g/s]
(1)
ao= 10.04
a1= -18.142845
a3= 6.31880546
По тарировъчната характеристика (1), измереното напрежение от дебитомера
се превръща в масов дебит [g/s].
Температурата на входящия въздух се измерва с термодвойка(14) поставена на
входа на пълнителния колектор.
На фиг. 2 и на фиг. 3 е показан общия вид на експерименталната установка.

Фиг. 3 Друг поглед на общия вид на експерименталната установка
При провеждане на експериментите бе проверено как влияе мястото на
поставяне на дебитомера върху показанията му.
В единия случай дебитомера бе поставен между металната тръба(7) и
пластмасовия преходник(8), което е на 500mm от пластмасовия цилиндър.
Независимо от относително голямото разстояние от мястото на завихряне
(пълнителния канал), движението на въздушния поток е с голяма турбулентност.
Това обяснява нестабилните и менящи се показания на дебитомера.
В другия случай при монтиране на дебитомера на входа на пълнителния
колектор, показанията му са стабилни и не се променят при дадено постоянно
разреждане в цилиндъра. Това е мястото, където бе поставен дебитомера за
извършване на експериментите.
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На фиг. 4 е показан резултат получен при използването на експерименталната
установка - снимка на завихрянето на въздушния поток.

Фиг. 4 Резултат от експеримент проведен на опитната установка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Създадената експериментална установка позволява да се проведат адекватни
експерименти за определяне дебита и формата на навлизащия в цилиндъра на
двигателя въздушен поток при пълнене на двигателя.
Получените с нея резултати се отнасят само за хипотезата – квазистационарен
процес на пълнене и свързаните с това условности.
За постигане на пълен набор от резултати е необходимо да се използва помощен източник на разреждане, тъй като използваната промишлена прахосмукачка
не позволява да се създадат разреждания отговарящи на номиналните режими на
двигателя.
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