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1. Увод 
За определяне на ускоренията, които възникват при 

потегляне, движение и спиране на автомобилите се използват 
различни методи. Голяма част от тях (пето колело, инерционни 
сензори и др.) изискват значително време за подготовка и 
монтиране, което води до неудобство при работа, а също така в 
редица случаи тези методи са трудно приложими [3]. 
Използваните методи понякога дават значителни разлики и 
съответно различни заключения, което е неприемливо за 
автоекспертната практика, свързана с разследването на 
пътнотранспортните произшествия [5]. 

Целта на настоящата работа е да се определи средното 
спирачно закъснение на автомобил в процес на аварийно 
спиране на различни пътни настилки. 

 

2. Изложение 
В експертната практика особено важно е определянето на 

спирачното закъснение на превозното средство в процес на 
аварийно спиране. Процесът на спиране представлява 
движение на превозното средство при наличие на отрицателно 
ускорение, при което неговата скорост намалява. Аварийното 
спиране е процес, при който водачът предприема спиране чрез 
задействане на спирачната уредба с максимално натискане на 
спирачния педал [2]. В тази работа ще бъде изследвано 
спирачно закъснение при аварийно спиране. 

Точното определяне на спирачното закъснение се налага и 
от факта, че в заключението на почти всички автотехнически 
експертизи трябва да бъде даден отговор на въпроса дали е 
било възможно дадено произшествие да бъде предотвратено 
чрез спиране. Много често в автотехническите експертизи се 
използват данни за спирачното закъснение от литературни 
източници. За съжеление данните в специализираната 
литература относно спирачното закъснение са ограничени или 
се отнасят за стари модели превозни средства, което води до 
неточност при изчисленията, а освен това много често 
приеманите стоиности на закъснението не се отнасят за 
конкретния автомобил, вида и състоянието на пътя, където е 
настъпило произшествието. 

Разглежданото в тази работа оборудване за определяне на 
спирачното закъснение освен за научна работа е особено 
подходящо и в автоекспертната практика. 

 

3. Решение на проблема 
Описаните недостатъци налагат при определяне на 

спирачното закъснение да се използва съвременно оборудване, 

каквото е VBOX 3i Data Logger (фиг. 1), на фирмата Racelogic 
Ltd – UK [1, 4, 6, 7, 8]. VBOX 3i GPS Data Logger е 
интелигентна система за измерване на параметрите на 
движение и определяне на местоположението на движещи се 
превозни средства.  

 

 
Фиг. 1. VIBOX 3i: 1- Захранващ кабел; 2-GPS модул; 3-SD карта; 

4- GPS антена. 

Системата VBOX 3i Data Logger предлага удобство при 
работа и голяма прецизност. Пренасянето на оборудването се 
осъществява изключително лесно и удобно поради факта, че то 
е много леко и е разположено в куфар (фиг. 1), като освен това 
предимство – мобилността, трябва да се отбележи и факта, че 
монтирането на оборудването към всеки един мобилен обект 
става за няколко минути.  

Методиката на изследванията в тази работа включва 
определяне на спирачното закъснение на участък от пътя 
покрит с различен процент листна маса. Проведени са две 
серии от опити съответно върху път покрит с до 50% и път с 
над 50% листна маса. Избраният участък е прав и 
хоризонтален. Изследванията са проведени с лек автомобил 
“Фолксваген Пасат” оборудван с регистрираща апаратура 
VBOX 3i Data Logger (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Автомобил “Фолксваген Пасат” оборудван с VIBOX 3i. 

 

Проведени са и изследвания за определяне на спирачното 
закъснение при различно състояние на покритата с листна маса 
пътната настилка – суха, влажна и мокра. За сравнение е 
определено и спирачното закъснение на същия автомобил, на 
същата пътна настилка, но без листна маса. 

 

4. Резултати от изследването 
Резултатите от проведеното изследване са обработени със 

софтуер Software Tools ver. 3 (фиг. 3). Той предоставя 
възможност за: графично представяне на записаните данни 
(Graph) в зависимост от времето или изминатия път; 
представяне на данните в табличен вид (Graph Data) и 
представяне на траекторията на превозното средство (Graph 
Map). 

 
Фиг. 3. Главен прозорец на Software Tools ver. 3. 1-брой на 

сателитите; 2-изменение на надлъжното ускорение; 3-изменение на 
скоростта; 4-сензор на спирачния педал. 

Софтуерът предоставя възможност за точно и бързо 
определянето на минималните, максималните и средните 
стойности на измерените параметри, както за целия маршрут, 
така и за участък по избор (фиг. 4). 

 
Фиг. 4. Минимални, максимални и средни стойности на измерените 

параметри. 

На фиг. 5 и 6 графично са представени резултатите от 
изследването на средното спирачно закъснение при аварийно 
спиране на автомобила. 
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Фиг. 5. Изменение на спирачното закъснение в зависимост от 

пътната настилка (до 50% листна маса). 
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Фиг. 6. Изменение на спирачното закъснение в зависимост от 

пътната настилка (над 50% листна маса). 

Сравнявайки средното спирачно закъснение при аварийно 
спиране на суха пътната настилка с това на настилка покрита 
до 50% с листна маса (фиг. 5) следва: при суха листна маса 
средното спирачно закъснение се намалява с 18%; при влажна 
листна маса средното спирачно закъснение се намалява с 39%; 
при мокра листна маса средното спирачно закъснение се 
намалява с 45%. 

При сравнение на средното спирачно закъснение при 
аварийно спиране на суха пътната настилка с това на настилка 
покрита над 50% с листна маса (фиг. 6) следва: при суха листна 
маса средното спирачно закъснение се намалява с 42%; при 
влажна листна маса средното спирачно закъснение се намалява 
с 47%; при мокра листна маса средното спирачно закъснение се 
намалява с 51%. 

Получените резултати за средните спирачни закъснения са 
за конкретното техническо състояние на автомобила, времето и 
мястото на провеждане на изследването. При различни условия 
спрямо тези при които е проведено изследването резултатите 
биха били други. Независимо от това тези резултати могат да 
бъдат много полезни в експертната практика при изготвяне на 
автотехнически експертизи. 

 

5. Заключение 
Резултатите от изследването дават основание да се 

направят следните основни изводи: 

6

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE "trans & MOTAUTO ’11" ISSN 1310-3946

YEAR XIX, VOLUME 3, P.P. 5-7 (2011)



- представен е съвременен метод за измерване на 
ускорението на движещи се превозни средства ; 

- при настилка покрита до 50% с листна маса средното 
спирачно закъснение на автомобил в процес на аварийно 
спиране намалява с: при суха - 18%; при влажна - 39%; при 
мокра - 45% спрямо суха настилка без листна маса. 

- при настилка покрита над 50% с листна маса средното 
спирачно закъснение на автомобил в процес на аварийно 
спиране намалява с: при суха - 42%; при влажна - 47%; при 
мокра - 51% спрямо суха настилка без листна маса. 

- представеният метод за измерване на ускоренията може да 
бъде изключително полезен в автоекспертната практика поради 
своята точност, удобство за работа и универсалност. 

Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-
3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в 
областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз“. 
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