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5.
В точка ОK от шасито на ТС са свързани звеното с от
окачването и втора подвижна координатна система OкXкYкZк,
свързана неподвижно с автомобила и с оси успоредни на осите
на ко-ординатната система OcXcYcZc (фиг. 2 и 4).

1. Въведение
Използването на колесните транспортни средства като
бойни такива предявява към тях редица изисквания. В общия
случай те са наложени от спецификата на целите за които се
използва конкретната колесна машина. Характерно изискване
за всички видове колесни транспортьори на личен състав и
автоматизирано мобилно въоръжение е системата за окачване
да отговаря на опре-делени параметри, съобразени с
назначението на машината.

6.
Позиция при която звеното б е успоредно на оста
OкYк е изходно положение за определяне на геометрията на
окачването (фиг. 4, позиция I).

Zк

Най-често използваната система за предно окачване при
много от водещи производители на транспортни средства (ТС)
за граждански цели е системата от типа MacFerson. Предвид на
това е икономически целесъобразно усвоените технологии и
мощности за изработването на такъв тип окачване да се
използват и при създаването на военните колесни транспортни
средства.

Zc

Yc

Oc

Xк
Oк

Твърде често движението на тези машини се осъществява
върху пресечени местности. Пора-ди тази причина
оптимизирането на параметрите на такава система на окачване
ще се улесни значително при наличието на подробни 3D
теоретични симулационни модели.

Xc

Xк

Yк

Oк

Yк

Zк

Фиг. 1. Разположение на Фиг. 2. Ориентация на свързаните
елементите на окачването от-с автомобила координатни системи
носно подвижната координатнаO X Y Z и O X Y Z
c c c c
к к к к
система OкXкYкZк

Цел: Синтез на 3D математичен модел на система от типа
MacFercon за нуждите на бойните транспортни колесни
машини.
Постановка на задачата: Да се синтезира математичен
апарат за числени пресмятания, описващ еласто-дмпфиращие
свойства на окачване от типа MacFercon, като се знаят
геометрични-те параметри на същото, геометрията на
повърхнината на движение и положението на ТС относно
повърхнината за движение.

Означения:

 - изменение и скоростта на изменение на
-и 
дължината на еластичния елемент в окачва-нето (фиг. 4);
- L1, L2, po, a0 – геометрични параметри на окачването,
измерени при изходно положение на същото;

За решаване на тази задача в 3D пространството се приемат
следните допускания:

- a, b, c, r – означения на отделните звена на
окачването(фиг. 4);

1.
Повърхността по която се движи машината се
разглежда като недеформируема и е свърза-на неподвижно с
координатна система OXYZ (фиг. 3) - неподвижна координатна
система (НКС).
2.

FΔ

FΔ

-

Ф г - вектор на геометричните параметри на окачването;

- Q - ъгъл на завъртане на управляемото колело от
кормилния механизъм;

Формата на повърхността се задава предварително.

3.
Неподвижно, с масовия център на ТС се свързва
координатната система OcXcYcZc – подвижна координатна
система (ПКС) , като осите и съвпадат с главните централни
инерционни оси на корпуса на ТС. Координатите на центъра на
тази ПКС - (Xi , Yi , Zi) се определят при решаване на
диференциално уравнение на движение на ТС в НКС.

- R – кинематичен радиус на колелото;
- т. ξ – допирна точка на колелото с пътя (фиг. 3);
- крива (δξη) – долната екваториална полуокръжност на
колелото (фиг. 3);
- повърхнина (τ) - участъка от повърхнината (π), върху
която е стъпало колелото (фиг. 3);

4.
Предварително са известни законите по които се
изменят координатите на масовия център на ТС в НКС и ъглите
на които се завърта тялото на ТС около осите на ПКС
OcXcYcZc.

257

-

Ф

- вектор на ъгли на завъртане

x ,  y и z

(δξη) в ПКС OкXкYкZк се извежда, като се използват следните
зависимости:

на

тялото на ТС около осите на ПКС OкXкYкZк .

a) начални параметри, получени при изходно положение на
окачването (фиг. 4)

2. Синтез на 3D математичен модел на
система от типа MacFercon
Математичните зависимости, описващи еластичните
и демпфиращите
определянето

F

.

От

своя

страна

съгласно

 трябва да са
постановката на задачата, следва че  и 
функции на конструктивните параметри на окачването,
положението на ТС в НКС и параметрите на повърхнината на
движение.
Z, m

0.5

(5)

Z

1
0
-0.5

Y, m

-1
X

(6)

Фиг. 3. Разположение на колелото относно повърхнината за движение



2

2 

2

;

 d  L1 

 ac 

  arcsin 

.

xok1  xok ; yok1  yok  L1 ; zok1  zok  L2

;

(7)

(8)

xok 3  xok ; yok 2  yok  d ; zok 3  zok  p

.

Координатите на т. 4 в ПКС OкXкYкZк зависят и от ъглите
Q, α и α0 (фиг. 5)
(9)

Δ

xок 4  xok 2  b sin( Q); yok 4  yok 2  b cos(   0 ) cos(Q); zok 4  zok 2  b sin(    0 ) cos(Q)

II

.

Zк

1

За удобство при съставянето на уравнението на кривата на
колелото в ПКС OкXкYкZк, същото се съставя първо в ПКС
Oк4Xк4Yк4Zк4 свързана с центъра на колелото - т. Ок4 (фиг.
3)

I
1

a0
α-α0

Q

a
b
a

4

2

(10)

2

α

c

Yк

3

3

z y 4   R 2  xk24

.

Полученото уравнение се проектира в ПКС OкXкYкZк чрез

4

b

Ок

p
r



xok 2  xok ; yok 2  yok1  a sin(  ); zok 2  zok1  a cos( ) ;

 могат да се определят от уравнение
Параметрите  и 
отнесено в НКС, описващо допирна-та точка (ξ) на кривата
(δξη) – долната екваториална полуокръжност на колелото с
подповърхнината (τ) - участъка от повърхнината (π), върху
която е стъпало колелото (фиг. 3).

Ок

2

Чрез изразите (1) до (5) се определят координатите на т. 4 в
ПКС OкXкYкZк посредством връзките:

-0.5
-1

Y

α0

 

d  f Фг

0.5

X, m 0

.

;
2

Xк

0.5

L2

a    a0

определя

1

L1

 

 0  f Фг



xк4

τ

,

(4)
,
L2  r  d  d  L1  a  c
положителния корен на това квадратно уравнение относно d

Yк

δ

ξ

π

(3)

Oк4

Oк

0

б) текущи параметри, които определят положението на
елементите а окачването в ПКС OкXкYкZк при движението на
ТС (фиг. 4)

yк4

η

Zк

a0  c sin  0   a0  c 2  L2  p0 2

определя

zк4

Zк

-0.5

(2)

положителния корен на това квадратно уравнение относно α0

1

0

 0  arctg 

сили в окачва-нето (фиг. 1) изискват

 и 

на

F

 r 2  p2  L 
0
1
 ;
 L2  p0


(1)

последователни трансформации от ПКС

Yк

d

Ok'''4 X k'''4Yk''4' Z k'''4

до

Xк1 ПКС

Oк4Xк4Yк4Zк4 - (фиг. 6, 7 и 8) с помощта на
трансформационните ко-синуси на ъглите α0, Q и (α0-α). При
проектирането с приема че колелото първо е било завъртяно на
ъгъл
Q, като при това положение е свързано с ПКС

Xк

Фиг. 5. Проектиране на звеното b в
Фиг. 4. Означения на елементите ПКС OкXкYкZк при завъртане на звеното
на окачването в ПКС OкXкYкZк
а на ъгъл Q около надлъжната си ос и на
ъгъл α-α0 около оста OкXк

Ok'''4 X k'''4Yk''4' Z k'''4

Прилагането на този подход налага уравнението на кривата
(δξη) в НКС трябва да се изрази като функция на  . За да се
улесни извеждането, уравнението на кривата първо се съставя в
ПКС OкXкYкZк а след това чрез трансформационните
косинуси се проектира в НКС OXZ. Уравнението на кривата
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оста

xk'' 4  xk'''4

върху ПКС

(фиг. 6.). От тази ПКС чрез завъртане около
на ъгъл α0 уравнението (10) се проектира

Ok'' 4 X k'' 4Yk''4 Z k'' 4 .

Z k'''4

Тогава оста

успоредна на звеното а. След това от ПКС

''
k4

остава

''
''
k4 k4

O X Y Z k'' 4

трансформираното уравнение (10) се проектира в ПКС

Ok' 4 X k' 4Yk' 4 Z k' 4 чрез

zk' 4  zk'' 4

завъртане на ъгъл Q около оста

(фиг. 7.). При следващата проекция, чрез завъртане

xk' 4  xk 4

около оста

, на ъгъл (α0-α) се получава

zk'' 4

α0

2
2
P  a1i  a2i X   a3iY  a4i X  Y  a5i X 
 a6iY
 Z

Определеното вече уравнение (14) е нелинейно относно
търсените параметри - т. ξ и Δ. За да се приведе във вид удобен
за аналитично им определяне, то се разлага в ред на Тейлор
(PT) до втора степен относно Xк4

zk' 4  zk'' 4

yk'''4

(13)

x
x x
''
k4

ok'' 4  ok'''4 y ''
k4

'''
k4

''
k4

PT  A1  A2 X k 4  A3 X k24 , Ai  f (Фг , Ф , X ok , Yok , Z ok , a ki )

ok' 4  ok'' 4

Q

xk' 4

yk'' 4

Полученото квадратно уравнение (13) се решава относно
Xк4 . За да има само един корен т.е една точка на контакт,
дискриминантата D на квадратното уравнение се приравнява на
0. Полученото от това условие уравнение (нелинейно относно
Δ) също се разлага по Тейлор (DT) относно Δ (в него вече не
участва т. Xк4) до втора степен

yk' 4

Фиг. 6. Завъртане Фиг. 7. Завъртане
на колелото на ъгъл α0 на колелото на ъгъл Q
около оста zk' 4  zk'' 4
около оста xk'' 4  xk'''4
z k' 4

(14)

DT  B1  B2  k 4  B3 2k 4 , Bi  f (Фг , Ф , X ok , Yok , Z ok , a ki )

-α0- α zk 4

Полученото ново квадратно уравнение (14) се решава
относно Δ. Положителния корен опре-деля параметъра Δ , като
функция на конструктивните параметри на окачването,
положението на ТС в НКС и параметрите на повърхнината на

yk' 4
ok' 4  ok 4

Като се замести (12) в (13) се получава уравнението на
търсената пресечна т. ξ в НКС OXYZ
(14)

уравнението на кривата (δξη) в ПКС Oк4Xк4Yк4Zк4 (фиг. 8.) в
параметричен вид. Параметър е абсцисата Xк4, чиято проекция
в НКС определя координатите на точката на контакта (ξ).

z k'''4

 a1i  a2i X i  a3iYi  a4i X iYi  a5i X i2  a6iYi 2

(13) Z i

 се определя
движение. Производната относно времето - 
чрез числено диференциране на Δ при зададени начални
условия.

yk 4

xk' 4  xk 4

Фиг. 8. Завъртане на
колелото на ъгъл -α0-α около оста xk' 4  xk 4

P, PT, [m]

0.3

В резултат на извършения синтез, параметричната форма на
уравнението на кривата (δξη) в ПКС OкXкYкZк е

PT

0.2
0.1
0
-0.1

X k  x4  f ( xk 4 , Q,  ,  0 )  X k  f (Фг )
(11)

Yk  y 4  f ( xk 4 , Q,  ,  0 )  Yk  f (Фг )

-0.2
-0.3
0

0
0.1

1

(по условие) и като си използват координатите

0.5

Xok, Yok и Zok на центъра на ПКС OкXкYкZк в ПКС
OсXсYсZс, уравнението (11) се проектира в НКС OXYZ .
Тогава (11) преминава в (12)

D

0

-0.5
-1

X   f (Фг , Ф , X ok , Yok , Z ok )
(12) Y

 f (Фг , Ф , X ok , Yok , Z ok )

Xk4, [m]

-0.4

Фиг. 9. Графика за съпоставяне на функциите P и PT при изменение на Xk4 и Δ в целия им
дефиниционен интервал

D, DT, [m]

Ф

-0.2

Δ, [m]

Тъй като уравнението на повърхнината (π) по условие е
зададено в НКС, уравнението на колелото (11) трябва да се
проектира в НКС и тогава да се състави уравнението на
пресечната точка (ξ). Като се знаят положението на ТС в НКС и
вектора

P

.

Z k  z 4  f ( xk 4 , Q,  ,  0 )  Z k  f (Фг )

-0.2
-0.1

DT

-1.5
-2

.
-2.5

Z  f (Фг , Ф , X ok , Yok , Z ok )

-3
-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

Xk4, [m]

Подповърхнината (τ) се задава чрез полином от втора
степен (13) на две променливи Xi и Yi , като коефициентите на
полинома aki за всяка двойка (Xi , Yi ) се вземат от база данни
за повърхнината, определена предварително

Фиг. 10. Графика за съпоставяне на функциите
D и DT при изменение на Xk4 в целия й дефиниционен
интервал
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Графиките на фигури 9 и 10 показват че за интервала на
изменение на т. ξ и Δ (определен от геометрията на
окачването), извършеното разлагане в ред на Тейлор на изменя
вида на разлаганите функции до степен, която би довела до
значителни грешки. Тъй като разглежданата система не
предявява изисквания за висока абсолютна точност (в порядъка
на 0,01 до 0,03 м), предлагания метод за определяне на т. ξ и Δ
се приема за достатъчно точен, което се вижда и от решения
пример на фигура 11.
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3. Заключение
Синтезирания метод за описване на динамиката на система
за окачване от типа MacFerson съдържа математични изрази
със значителна сложност, които следва да се решават с
помощта на изчислителни машини. Освен за оптимизиране на
параметрите на окачването, математичните 3D модели за
симулиране на движение на бойни колесни транспортни
средства снабдени със системата MacFerson могат да намерят
приложение и като:
- еталонни модели за определяне на грешките при синтеза
на линеаризирани 3D модели, из-ползвани за решаване на
оптимизационни задачи;
- основа за синтез на по-лесни за числено решаване
регресионни 3D модели на бойни ТС, из-ползвани при
решаването на сложни транспортни, бойни и др. задачи;
- основа за синтез на симулатори за обучение на личен
състав по кормуване в пресечени местности.

Фиг. 11. Положение на предните колела и елементите на системата за окачване при дадено положение на корпуса на машината в НКС, определени
чрез използването на предложения метод
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ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО С ВЕРИЖЕН
ДВИЖИТЕЛ ПО ДЕФОРМИРУЕМ ПЪТ
UNSTEADY RECTILINEAR MOVEMENT OF A TRACK-TYPE VEHICLE ON DEFORMABLE ROADS

Гл. ас. д-р Григоров Г. 1, Гл. ас. д-р Георгиев И. 1, Стефанов М. 1
Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, България 1
gbgrigorov@nvu.bg, ivan_georgiev688@abv.bg, lion619@abv.bg
Abstract: The problem of determining the velocity of a track-type vehicle, moving rectilinearly and unsteadily on deformable roads is
considered. Taking into account the chain tracks’ skid, the differential equations that describe motion are derived.
Keywords: track-type vehicle, rectilinear movement, skid, differential equations.

1. Въведение
При моделиране общото движение на транспортно
средство с верижен движител, по пътища с променливо
сцепление, е на лице необходимост от възпроизвеждането на
преходни процеси предизвикани от боксуването на системата.
За изследването на тези процеси е необходим математически
апарат, който да ги описва. Актуалността на настоящата
разработка се обуславя от необходимостта от изследване на
състоянието на гражданско-военното сътрудничество в
българските въоръжени сили, както и перспективите за
неговото развитие, като основна съвместна функция в ръцете
на командващия операцията.

Y1

y

C

Gsinα

V1
Gcosα

G

Ff
Fφ

α
О

δֽ

δֽηδ

x

vc

Fa

X1

Фиг. 2. Плоско паралелен модел на транспортно средство
с верижен движител.
Точка С е масовия център на машината, като в нея е
съсредоточена цялата маса на системата. Точка С има скорост

xc =vc , която ще наричаме скорост на движение на машината и

ηδ

в нея са приложени: проекцията на силата от теглото по ос x Gsinα, силата от съпротивлението при търкалянето на опорните
ролки по веригата Ff .

Fτ

0
Фиг. 1. Зависимост
тангенциалната реакция.

на

кпд

на

боксуване

Веригите се разглеждат като постъпателно движещи се
тела, като цялата им маса е съсредоточена в т. С1 и съответно
т.С2 ./При изследването на модела ще се разглежда само едната
верига с маса-m1 /.

от

В теорията на верижните машини, боксуването при
установено праволинейно движение се отчита като по
зададени дискретни стойности на коефициента на боксуване δ,
се определя тангенциалната реакция на почвата по известната в

F  f ( ) .На същата
графика (фиг.1) се строи функцията   1   и от нея се
вземат интерполираните стойности за   f (Fd ) , които се
теорията на почвите [4] зависимост

използват в уравнението за силовия баланс при праволинейно
движение на машината.

Fa  Fd  F

Точка С1 има скорост x1 =v1 /скорост на движение на
веригата спрямо корпуса/, която ще наричаме теоретична
скорост на машината.
Върху веригата са приложени ;силата на триене между
почвата и веригата Fφ; периферната сила на водещите колела
на Fп.
С цел опростяване на сложните явления при
взаимодействието на верижния движител с пътя, допускаме че:
- опорните повърхности на веригите са абсолютно твърди
площадки, като натоварването по дължината на веригите е
разпределено по линеен закон, а по широчината на веригите –
постоянно.

Цел: да се съставят уравнения описващи праволинейно
движение на транспортно средство с верижен движител, при
движение по пътища с ограничено сцепление в неустановен
режим.

- взаимодействието на веригите с пътя се определя от
силите на триене, които зависят пропорционално от
натоварването на веригите.

2. Динамичен модел
Разглежда се плоско паралелен модел на транспортно
средство с верижен движител (танк), движещо се по път с
променливо сцепление и наклон α (фиг.2).

Движението на машината се разглежда в неподвижно
свързаната с пътя координатна система OXY, като в нея се
отчитат преместванията xc и x1 във всеки момент от времето. За
удобство на изследването, с масовия център С е свързана
подвижна координатна система Сxy. Върху нея се отчитат
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проекциите на скоростите

x1 и x c

и

ускореният

След така направените преобразования, и заместване в (1)
се получава системата (2)

x1 и x c

съответно на веригата и масовия център на машината.
Приетият динамичен модел е с две степени на свобода. За
обобщени координати избираме транслациите по оста X на
масовия център - xc и на веригата-x1.

mc xc  F  2 F
(2)

m1x1 

3. Диференциални уравнения
При извеждането на диференциалните уравнения се
използват уравненията на Лагранж от втори род.
(1)

Fп
 F
2

За да може да се реши системата, трябва се представят Fφ и
Fп като функции на обобщените координати.

d  dE  dE dU dR




 Qi
dt  dqi  dqi dqi dqi

Периферната сила Fп може да се изрази чрез скоростта x1 ,
като

се

използва

уравнението

на

Лейдерман:

 
2
3 
P  Pmax  c1
 c2 2  c3 3  , където
 p
 p
 p 


където E е кинетичната енергия на машината, kgm;
U - потенциалната енергия;
R - дисипативна енергия;

Pmax е максималната мощност на двигателя ,W;

Q - обобщени сили, N;

c1, c2, и c3 - константи за конкретен тип двигател;

qi - обобщена координата.

ω - обороти на коляновия вал, rad/s-2 ;

Кинетичната енергия на системата е сума от кинетичните
енергии на телата спрямо подвижна координатна система

E  Ekc  2 Ekв 

ωp- обороти на коляновия вал при максимална мощност на
двигателя, rad/s-2;

1
1
2
2
mc xc  2 m1 x1 ,
2
2

Fп  Uc1aik k1  UGk2  Uc2k1bik2 x1  U (c3k1cik3  Gk3 ) x12 ,
където U е относителната мощност на двигателя, W;

където Екс е кинетичната енергия на масовия център на
корпуса;

a

Ек1 - кинетичната енергия на една от веригите.

конкретния тип машина;

След диференциране на изразите се получава:

dE
 mc x c ;
dx c

ik,io - предавателни числа съответно на предавателната
кутия и силовото предаване;

dE
 2m1 x1 ;
dx1

d  dE 

  mc xc ;
dt  dx c 

k1, k2, k3 - коефициенти отчитащи нарастването на
хистерезиса във веригата от нарастването на скоростта на
движение;

d  dE 

  2m1 x1 .
dt  dx1 

Силата на триене Fφ се изразява като функция на

Енергията на дисипативните сили се определя от израза
P  (n  1) R , където P е мощността на дисипативните
сили а n е степенен показател, даващ зависимостта на силите на
триене от скоростта. В случая е в сила закона на Кулон и n=0.

R P

Тогава
където dA

  F dx   F ( x1  xc )

е

относителното преместване на веригата  
използва

елементарната

dt

 2 F ( x1  x c ) ,

зависимостта


 
pr
   pl  1 


ch

k


dA
,
dt

dx =(x1-xc)– елементарното пробоксуване на веригата.
Мощността се определя като:

dF ( x1  xc )

x1  x c

, като се

x1

работа на силите на триене Fφ на едната верига, а

P  2

Pmax io т
P i 2
P i 3
, b  max2 o2 т , c  max3 o3 т - константи за
 p rk
 p rk
 p rk



th 
 k



изведена

проф.

Кацигин:

, където

  p   pl 

 pr  2.55
 

pl



като за R

от

0.825
е приведен коефициент на

триене;

получаваме: R  2F x1  2F xc .

p и pl са съответно коефициенти на триене при покой и
при плъзгане;

Като диференцираме R се получава

dR
dR
 2F ;
 2F
dxc
dx1

k - коефициент отчитащ критичната деформация на
почвата;

Обобщените сили съответстващи на обобщените
координати са: Qc  F ; Q1  Fп , където FΨ =Gsinα+Ff , а Fп
е периферната сила подвеждана от водещото колело, N;

262

Тогава

F

за

Fφ

на


 
pr
 qbL pl  1 


ch

k


едната



th 
 k



верига

се

получава
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q - силата на натиск върху почвата на една от веригите, N;
b - широчина на веригата, m;
L - дължина на контактната площ на веригата, m;
След направените преобразования, се получава системата
(3) от две диференциални уравнения във форма на Коши с две
неизвестни-обобщените координати xc и x1.

(3)

m c xc  F

m1 x1 


 
pr
 2 qLb pl  1 


 ch k





th 
 k



2
3
2
Uc1aik k1  UGk 2  Uc 2 k1bik x1  U ( c3 k1ci k  Gk 3 ) x1


 
pr
 qLb pl  1 


 ch k





2



th 
 k



3. Изводи
3.1. .Първото уравнение описва постъпателното движение
на масовия център под действието на тангенциалните реакции
на почвата, които са функции на обобщените координати.
3.2. Второто уравнение възпроизвежда теоретичната
скорост на машината, която зависи от периферната сила на
бодящите колела и силите на триене между веригите и почвата.
3.3.Диференциалните уравнения (3) са нелинейни и
численото им решаване позволява да се решават следните
задачи :
- изследване установено и неустановено праволинейно
движение на верижна машина по пътища с ограничено
сцепление;
- изследване принуденото праволинейно движение под
действието на входни (U,ik) и смущаващи(FΨ ,Fφ)
- системата (3) е основа за създаването на математичен
модел при праволинейно движение на затворената динамична
система окол-на среда-водач--машина, чието изследване ще
опише най- пълно сложните процеси, които се осъществяват
при движение на машината под комплексните въздействие на
входни (U,ik) и смущаващи (FΨ ,Fφ) въздействия в реални
условия.
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ИЗСЛЕДВАНЕ КРИВОЛИНЕЙНОТО ДВИЖЕНИЕ НА КОЛЕСНА МАШИНА
ОТ ТИПА 8x8 С НЕЗАВИСИМО ЛОСТОВО - ТОРСИОННО ОКАЧВАНЕ
RESEARCH ON THE CRYOLINE MOVEMENT OF A 8x8 WHEEL MACHINE WITH INDEPENDENT
LOST - TORSION SUSPENSION
Гл. ас. д-р Григоров Г. 1, доц. д-р Христов Й.1 Янкулов М.1
Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, България 1
gbgrigorov@nvu.bg, danchohr@abv.bg, miro129@abv.bg
Abstract: The article examines in an analytical way the curvilinear movement of the 8x8 type wheeled machine with independent
suspension. It aims to obtain a system of differential circuits describing the movement, inclination and rotation around the vertical axis of the
wheel machine.
Keywords: Curvilinear Movement, Wheeled Machine, Independent Suspension

1. Въведение

3 

В настоящия етап в общи черти се отчита влиянието върху
управляемостта на следите конструктивни параметри маси,
инерционни
моменти,
характеристики
на
гумите,
геометричните и динамичните свойства на окачването и
кормилната уредба, аеродинамичните сили, основните размери
на колесната машина и нейните експлоатационни параметри.
При изследване на динамичния модел на колесна машина от
типа 8x8 с независимо лостово - торсионно окачване, се вземат
предвид конструктивните особености на подресорните и
неподресорните маси, координатите на центъра на тежестта,
инерционните моменти, положението на оста на страничното
наклоняване на корпуса, напречната ъглова твърдост на
окачването и коефициентите на демпфиране на страничното
наклоняване на корпуса, силите действащи от страна на
гумите, пътните характеристики и други.

y3
k 3

и

4 

y4
k 4

,

к i ,

където

i=1,2,3,4

са

коефициенти на странично увличане на колелата.
По така описания динамичен модел, криволинейното
движение е функция на ъглите на отклонение на управляемите
колела θ1 и θ2 в хоризонталната равнина CXY. След
незначителни преобразования θ2 може да се изрази чрез θ1 със
зависимостта
(1)

l l

y

y

 2  1  2 1  zkop  1  2
vx
k
k
1
2

Във функция на управляващите въздействия се определят
изходните характеристики X (изразено чрез l1, l2, l3 и l4) и Y,
които са относителното преместване по осите на подвижната
координатна система CXYZ, завъртането φz около
вертикалната ос и φxкор .

Цел: целта на настоящата разработка е да съставят
диференциалните уравнения (ДУ) на криволинейното
движение на колесна машина от типа 8x8 под влияние на
управляващите въздействия θ, U и смущенията Fβ, Fw и ψ.
Получената система ДУ се решава чрез известните в
математиката числени методи

2. Динамичен модел
При изследване устойчивостта и управляемостта на колесна
машина от тила 8x8 с независимо лостово-торсионно окачване,
се разглежда движението й в посоката на пътя, свързана с
неподвижната координатна система O1X1Y1Z1. Подвижната
координатна система CXYZ е свързана неподвижно с масовия
център на корпуса (фиг.1).
С A, B, F и N са означени пресечните точки на надлъжната
ос със съответните оси на мостовете и отстоят на разстояния,
съответно l1, l2, l3 и l4 от точка С. Масите m1, m2, m3 и m4 са
съсредоточени в тези точки. Масата М на корпуса е редуцирана
в масовия му център С. Между М и mi, i=1,2,3,4 няма
относителни премествания. Корпусът е свързан с колелата чрез
еластични елементи (торсионни валове с еластични константи
c1, c2, c3, c4) и погасяващи елементи (амортисьори с
коефициенти на демпфиране к1, к2, к3, к4).По този начин,
системата от еластични и погасяващи елементи създава
торсионен и демпфиращ съпротивителен момент при
отклонение на корпуса на величина φxкор .Вследствие на това
отклонение, колелата се наклоняват допълнително на ъгли α.
Под влияние на страничните сили у1, у2, у3 и y4 колелата
получават

странично

увличане

1 

y1
k 1

,

2 

y2
k 2

Z

M
xkop

α

α

h
G

k
c

,

Fcy

k
c

B

X

Фиг.1. Динамичен модел на колесна машина с независимо
окачване при криволинейно движение
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3.1. Уравнения на инерционните сили и
моменти за равновесие
Съгласно принципа на Даламбер :

5.3.
Диференциални
уравнения
на
криволинейното движение на колесната машина
След заместване на уравнения (2) в уравнения (3), (4) и (5),
се получава следната система диференциални уравнения на
криволинейното движение на колесната машина:

(2)

Fcx   X i  M km (vx   z vy )

(6)

M двiспп
U  M km g  wvx2  M km в vx  M km (vx   z v y )
rk

Fcy  Yi M km (vy  vx z )  Mhxkop

Fcy h  I xxkop   M x Mh(vy  vx z  hxkop )

I z  mili (vy  vx z )   M z  I zz  (m1l1  m2l2  m3l3  m4l4 )(vy  vx z )

4.2. Външни сили и моменти
Външните сили по оста X се определят от стойностите на
пълната периферна сила върху водещите колела Fn, силата на
съпротивление от пътя FΨ , силата на съпротивление от въздуха
Fw и инерционната сила Fa, които се отчитат в уравнението на
силовия баланс на машината. Сумарната стойност на външната
сила по оста X се определя от израза
(c1  c 2  c3  c 4 ) B xkop  Mh(v y   v x  h xkop

(3)

X

i

 FnU  F  Fw  Fa 

М ДВ iСП СП
rk

U  M km g  wv x2  M km в v x ,

2
2
2
2
k l1  k l 2  k l3  k l 4
k l k l k l k l
1
2
3
4  1 1  2 2  3 3  4 4
vy 

vx
vx

където Mдв е въртящия момент ха двигателя, N.m;



icn- предавателно число на силовото предаване;

y
y
 l l
 (k r1l1  k r2 l 2  k r3l3  k r4 l 4 ) xkop  k 1l1  k l 2   2 1 
 1  2
xkop
1
v
k
k
1
2
3
4
1
2 
x



1
2

ηcn- к.п.д. на силовото предаване;
rk- кинематичен радиус на колелата, m;







I z  (m1l1  m2 l 2  m3l3  m4 l 4 )(v y  v x )

U=0÷1 - относителна мощност на двигателя;
Ψ- коефициент на съпротивление от пътя;

3. Заключение

w- фактор на обтекаемост, N.s2/m2;

Получената система диференциални уравнения описва
постъпателното движение, страничното увличане и ротацията
около вертикалната ос на колесната машина под влиянието на
управляващите въздействия θ,U и смущенията Fβ,Fw и Ψ.
Задачата е нелинейна, поради наличието на членове от типа

  - коефициент отчитащ влиянието на въртящите се маси;
Външните сили по оста Y се определят от стойността на
страничните реакции y1, y2, y3, y4, силата породена от
страничния наклон на пътя Fβ и страничната сила Fwy, породена
от страничния вятър. Като се отчете управляващото
въздействие( θ1 и θ2 ) за сумарната стойност на външната сила
по оста Y се получава

 z vx

i

и следва решенията й да се осъществят с

На основата на уравнения (6) могат да се търсят следните
решения на задачата:
- определяне на траекторията на криволинейното движение
под влиянието на θ и U;


l l
y
y 
 y1 cos 1  y 2 cos 1  2 1  xkop  1  2   y3  y 4  F  Fw


v
k
k
x
1
2 


- оценка на курсовата устойчивост под влиянието на Fβ,Fw и
Ψ;

Сумарния момент по оста Z се определя освен от
стойностите на yi, Fβ, Fw, θ1 и θ2, но и от момента на вътрешно
триене в диференциала - Mтр, стабилизиращия момент на
управляемите колела Mст и момента на съпротивление от
търкаляне Mf:

- изследване областта на устойчивост и др.
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l l
y
y 
 y1l1 cos1  y2l2 cos1  2 1  xkop  1  2  

vx
k1 k 2 

 y3l3  y4l4  M ст  Fwe  M тр  M f

М

z vx

числени методи.

(4)

Y

и
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4.3. Лилов Н. И., Теория на движението на бойни колесни
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АНАЛИТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРИВНАТА ИКОНОМИЧНОСТ НА
ВЕРИЖНА МАШИНА В НЕУСТАНОВЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ
ANALYTICAL EXAMINATION OF THE FUEL ECONOMICS OF A CHAIN MACHINE IN A
UNDEFINED MOVEMENT MODE

Проф. д-р инж. Лилов И., Гл. ас. д-р инж. Григоров Г., Бубаров П., Муеров С.
Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, България
inl@abv.bg, gbgrigorov@nvu.bg, peci_97@abv.bg, realstanislav@abv.bg
Abstract: Method is proposed to study the impact of chain machine parameters and the slope of the road on fuel consumption in
incremental acceleration on asphalt.
Keywords: fuel economics, chain machine, undefined movement mode.

U – относителна мощност на двигателя;

1. Въведение

ik и i0 - предавателни числа съответно на предавателната
кутия и силовото предаване;

Един от значимите икономически и екологични показатели
за оценка качествата на транспортните средства е разхода на
гориво. Често използван критерий за неговото определяне е
измерване разхода на гориво за изминат път при установено
движение - пътен разход. В теорията на транспортните
средства съществуват методи за определяне на пътния разход,
при установено движение по недеформируема пътна настилка,
както за колесни [4] така и за верижни [3] транспортни
машини, като функция на конструктивните им параметри,
наклона на пътя и скоростта на движение. В неустановен
режим на движение, пътният разход е променлива величина,
поради което не е пригоден за оценка на разхода на гориво в
тези условия. Тогава като критерий за оценка на горивната
икономичност се използва количеството гориво изразходвано
през времетраенето на преходния процес. Метод за
аналитичното определяне на този показател е изведен само за
колесна машина [4], при неустановено движение по асфалт без
пробоксуване на гумите. Този метод не е приложим за верижни
машини, движещи се по твърд земен път без наличие на
пробоксуване на веригите, поради не отчитане загубите на
енергия от хистерезис в движетелите.

ωp – ъглова скорост при максимална мощност на коляновия
вал;
rk – радиус на задвижващото колело;
v – постъпателна скорост на машината;

bo  k  0.5c1  0.25c 2  0.125c3   1 ;

b1  2  k  0.5c1  0.25c2  0.125c3  ;

K



(1)

горивната

t

количество

гориво

Решаването на интегралите в (1) протича по различен начин
при различните случаи на неустановен режим. При случайно
изменение на наклона на пътя и скоростта на движение,
определянето им по детерминиран път е невъзможно.

за
(2)

Q p  Pmax g p ;
Pmax – максимална мощност на двигателя;

-

аm 

dV
dV
, от където следва dt 
аm
dt

.

Ускорението аm на верижната машина [6] има вида

gp – специфичен ефективен разход на гориво при
максимална мощност на двигателя;

c u  1,5  1,7 U 2  1,25U 3

Vi 0 i k
– текуща ъглова скорост на двигателя;
rk

В най-често срещания случай на неустановено движение ускорение с максимална мощност, се търси изразходваното
гориво за достигането на дадена крайна скорост - Q.
Определянето му по (1) става, като се сменят границите на
определените интеграли т.е. tн=vн и tк=vк . За целта се изхожда
от зависимостта

к
ii
Q  b o Q p  c u dt  b1 o k Q p  c u vdt ,
rk p
tн
tн

където Q е изразходваното
определено време;

чрез

c1, c2 и c3 - константи на Лейдерман.

Количеството гориво, изразходвано през времетраенето на
преходния процес [4] се определя по формулата
tк

- безразмерна

характеристика
определена
експериментално
квадратичните апроксимации за дизелов двигател;

Целта на настоящата разработка е да се изследва
аналитично влиянието на пара-метрите на машината и наклона
на пътя върху количеството гориво изразходвано през
времетраенето на преходния процес при неустановено
постъпателно движение на верижна машина без пробоксуване.

2. Аналитично изследване на
икономичност на верижна машина


2
 1,55  1,55
 2
p
p

безразмерна

характеристика на двигателя, определяща влиянието на
натоварването върху моментния разход на гориво;
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(3)

аm 

 

За останалите предавки границата на интегралите в (1) - vн



а

g
 c 3 k1ci 3k  Gk 3 v 2  c 2 bk1i 2k v 
G в
,

а

и vк - се определят от условието
mi
mi 1 т.е. търси
се скоростта при която ускорението за текущата предавка е
еднакво с ускорението на следващата предавка.

 c1ai k k1  G k 2  f cos   sin  

Чрез така получената зависимост (4) е построена
икономическата характеристика (фиг. 1) за ускорително
движение на верижна машина от типа на танк T-72 с
параметри:

където a, b, c са константи за конкретния тип машина;
k1, k2, k3 – коефициенти, отчитащи нарастването на
хистерезиса във веригата от нарастването на относителната и
скорост;

-

маса ма машината, kg...................................... 41000;

-

маса на едната верига, kg ..................................1650;

α – надлъжен наклон на пътя;

-

широчина, m ...............................................................3;

G – теглото на машината;

-

дължина, m ................................................................6;

в

-

радиус на задвижващото колело, m .....................0.3;

-

максимална мощност, kN .....................................507;

- приведен коефициент на въртящите се маси, отчитащ
влиянието на маховика на двигателя и движещите колела.

ъглова скорост на коляновия вал при максимална
мощност,rad-1 ......................................................................187;

След смяната на интеграционните променливи и
решаването на определените интеграли се стига до
зависимостта

(3)
i i
i i
bo  b1V1 0 k
bo  b 2 V1 0 k 

p rk  v  v 
p rk


v

v

1
2

 k

G в Q p ln  н
 v k  v1 

v

v
2 
 н


,
Q
3
g k 1c 3ci k  Gk 3 v1  v 2 





-

предавателно число на трансмисията io=3.85;

КПД на трансмисията........................................ 0.9;

Резултати от проведеното изследване:

Qs,
[gr]
2000

n

1500

i 1

1000

За получаване на оптималното количество гориво за всяка
от предавките, е важно да се подберат подходящи
стойности на границите на интегриране. Началната скорост
за първа предавка се определя от оборотите при
максимален въртящ момент на двигателя (потегляне на

v н1

500
0
0

b

.
2c

10 12 14 16 V, [m/s]
Фиг. 1. Икономическа характеристика на верижна
машина в неустановен режим

Крайната скорост за последната предавка се определя от
израза за максимална скорост за движение

c 2 bk1i12 



константи на Лейдерман c1=0.822, c2=1.356, c3=1.178;

константи за КПД на веригата к1=0.95, к2=0.008,
к3=0.00003.

Q   Q i , където n е броя на предавките.

Vkn 

-

-

Чрез израза (3) се определя количеството изразходвано
гориво за ускоряване на една предавка. Общият разход за целия
период на движението е

машината) -

тип на двигателя - дизелов;

предавателни числа на предавателните кутии i1=8.17,
i2=4.4, i3=3.48, i4=2.787, i5=2.027, i6=1.467, i7=1;

където v1 и v2 са корените на квадратното уравнение аm =0.

(4)

-

c bk i   4c k ci
2c k ci  Gk 
2

2 2
1 1
3
3 1 1

3 1

3
1

 Gk 3





6

8

3.1. От графиката на фигурата се наблюдава нарастване на
Q до безкрайност при максималната скорост. Причина затова е
безкрайно голямото време при което се достига теоретичната
максимална скорост.

3

2 c 3 k1ci  Gk 3

4

3. Изводи

c1ai1k  Gk 2  f cos   sin  
3
1

2

3.2. Анализа на икономическата характеристика на
верижната машина е извършен по външни скоростни
характеристики на двигателя, снети при установен режим. При
неустановен режим се мени топлинния баланс, което се
отразява на скоростните характеристики. По тази причина за
получаване на по-точна икономическа характеристика в
неустановен режим е необходимо да се снемат външни
характеристики на двигателя в неустановен режим.



.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КРИВОЛИНЕЙНОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪРХУ
ПЪТНИЯТ РАЗХОД НА ГОРИВО НА ВЕРИЖНА МАШИНА
RESEARCH ON THE INFLUENCE OF CRYIVALINE MOVEMENT ON THE FUEL CONSUMPTION OF
A CHAIN MACHINE
Проф. д-р инж. Лилов И., Гл. ас. д-р инж. Григоров Г., Гешев М., Славов С.
Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, България
inl@abv.bg, gbgrigorov@nvu.bg, 12maikul@gmail.com, svvetoslavv9@gmail.com
Abstract: A comparative analysis of the fuel consumption of the forward and curvilinear movement of a chain machine with a secondclass steering mechanism was carried out.
Keywords: cryivaline movement, fuel consumption, chain machine.

К u  1,5  1,7U  1,25U 2 ,

1. Въведение
Един от значимите икономически и екологични критерии за
оценка качествата на транспортните средства е пътния разход
на гориво. В теорията на транспортните средства съществуват
методи за определяне на този показател, при движение по
недеформируема пътна настилка както за колесни [4] така и за
верижни [3] транспортни машини като функция на
конструктивните им параметри, наклона на пътя и скоростта на
движение..

 2

K   1,55  1,55
 p 2p

(2)

дв 

Vi0ik
rk

;

и ωp – съответно текуща ъглова скорост и

ъглова скорост при максимална мощност на коляновия вал;

От теорията на верижните машини е известно че
изменението на постъпателната скорост, при криволинейно
движение, зависи от вида на механизма за управление и от
степента на пробоксуване (приплъзване) на веригите. В
частност, за машини снабдени с механизъм за управление от
втори клас, постъпателната скорост при завиване се понижава.
По тази причина постоянна скорост се поддържа, като в
криволинейните участъци се завишава мощността на
двигателя, която силно зависи от параметрите на движителя и
почвата. В резултата на завишената мощност, се повишава
разхода на гориво.

ik и i0 - предавателни числа съответно на предавателната
кутия и силовото предаване.

Целта на настоящия доклад е да се определи и съпостави
разхода на гориво при праволинейно и криволинейно движение
с еднакви постъпателни скорости.

 z   M z  M fo 1  M fo 2  Fx1B / 2  Fx 2 B / 2 ,
Iz

Скоростта на движение на машината се получава след
численото решаване на системата нелинейни диференциални
уравнения (3) [1]
(3)

m М x  y  z    Fx  Fx1  Fx 2

m М y  x  z    Fy  Fy1  Fy 2
m в x1  Fп1  Fx1
m в x 2  Fп2  Fx 2

2. Изследване влиянието на криволинейното
движение върху пътният разход на гориво на
верижна машина

където mм – масата на машината;

Пътният разход на гориво при установено движение на
транспортни средства според [4] се определя с израза

mв – масата на една верига;
ΣFx , ΣFy – външните сили, действащи на системата;

(1)

Qs 

ΣMz - външните моменти действащи на системата;

U( v)Pп ( v)K u (u )K  ( v, i k , i 0 )g p
36.v

Fпi – периферните сили от задвижващите колела.

,

където Qs e пътния разход на гориво в l/100km;
U(v)= Pдв(v)/ Pп(v )– относителна мощност

0,825

 f пок  f пл  
 2,55 
 
L /2
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Fxi   f пл zвi 1 
 th
1
ch
 L /2
k






xc  0.5B.z  xi
*
dxвi
2
2
 xc  0.5B.z  xi    xвiz  yc 

 0  1 ;

 

Pп(v) – пълна мощност на двигателя, kW;
Pдв(v) - текуща мощност на двигателя, kW;
gp - специфичен ефективен разход на гориво при
максимална мощност на двигателя в gr/kW.h;
v – постъпателна скорост на машината, m/s;
ρ – плътност на горивото, kg/l;

и

K и Кu – безразмерни
характеристики определени
експериментално чрез квадратичните апроксимации (2) за
дизелов двигател [4];

269

  b.a
1
k

f

*

0,825


 f пок  f пл 


2,
55


L/2
f пл




Fyi   f пл zвi 1 
 th
1
ch
 L/2
k






xвi  z  yc
*
dxвi
2
2
 xc  0.5Bz  xi    xвi z  yc 

 

dV=Vжелана – Vтекуша; →

 b *
1
k

 

→

U=U+dU.
косвено въздействие

са тангенциалните реакции от действието на веригите
върху пътната настилка в надлъжно и напречно направление;
0,825
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2, 55 
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0.01 за dV  0
dU  
;
 0.01 за dV  0

Водач

Околна среда

смущаващо въздействие

управляващо въздействие

Верижна

изходен процес

машина
обратна връзка

 b *
1
k

Фиг.1. Структурна схема на системата Околна средаВодач- Верижна машина
За разкриване процесите в разглежданата система е
съставена изчислителна програма в програмния продукт
“MATHLAB-SIMULINK 4”.

са приведените към геометричните центрове на веригите,
моменти на силите на триене Fxi и Fyi;

Методика на изследването:
- Изследването се провежда за верижна машина от типа на
танк Т-72.

fпок, fпл – коефициенти на сцепление при покой и плъзгане;
kτ – коефициент на критична деформация на почвата;

- В симулационния модел се въвеждат входни данни за
машината, водача и пътя.

zвi - теглото върху едната верига;
b - широчина на веригата;

- В модела на водача се задава желана скорост за
установено движение.

af - коефициент на анизотропия;

- С така представения модел се симулира праволинейно и
криволинейно движение със зададената скорост по няколко
типа земен път.

В – широчина на коловоза на машината;
dxвi – елементарна дължина на веригата по ос Х;
xвi – текуща координата на точка по надлъжната ос на
веригата;

- От модела се снема закона за изменение на пътния разход
на гориво при установяване на движението с желаната скорост.

L- дължина на веригата;

Данни за машината:

x c и y c

-

маса ма машината, kg...................................... 41000;

-

маса на едната верига, kg ..................................1650;

x i , i  1,2

-

широчина, m ...............................................................3;

-

дължина, m ................................................................6;

i – номер на веригата;

-

радиус на задвижващото колело, m .....................0.3;

ωz - ъглова скорост.

-

максимална мощност, kN ......................................507;

- съответно постъпателна скорост и скорост на

странично увличане на масовия център на машината;
- скорости на точки от веригите относно
корпуса на машината;

ъглова скорост на коляновия вал при максимална
мощност,rad-1 .......................................................................187;

Чрез този модел се описва равнинното движение на
верижна машина в определена експлоатационна среда.
При преминаването от праволинейно към криволинейно
движение с постоянна постъпателна скорост за разглеждания
тип машина е необходимо да се завиши мощността на
двигателя – относителната мощност U. Определянето на U, за
поддържане желаната скорост на движение в разглежданите
условия, е възможно като се моделират реакциите на водача. За
целта (3) е включена в математическия модел на затворената
система експлоатационна среда – водач – верижна машина [2],
чиято структурна схема е представена на фигура 1. В така
определената система, желаната скорост за движение, която
трябва да се поддържа, се задава като параметър на водача.
Реализираната текуща скорост на машината постъпва през
обратната връзка в модела на водача. Там тя се сравнява с
желаната скорост за движение. В зависимост от получения
резултат, от модела на водача се генерира U с определена
стойност по следната логическа последователност:
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-

тип на двигателя-дизелов;

-

константи на Лейдерман c1=0.822, c2=1.356, c3=1.178;

-

предавателно число на трансмисията io=3.85;

предавателни числа на предавателните кутии i1=8.17,
i2=4.4, i3=3.48, i4=2.787, i5=2.027, i6=1.467, i7=1;
-

КПД на трансмисията............................................. 0.9;

константи за КПД на веригата
к3=0.00003.

к1=0.95, к2=0.008,

Данни за водача:
- текуща скорост за движение ……………………… 5m/s.

Данни за пътя:
тип на пътя

коеф. на
коеф. на
коеф. на
Влажност, триене триене при критична
[%]
при покой плъзгане - деформаци
- fпок
fпл
я – Кτ

параметри

3. Изводи

Таблица 1

асфалт

σо,
[N/m2]

к, [N/m3]

0,96

0,8

0,04.10-4

59.107

21.105

сух пясъчно
глинест

18-20

0,88

0,74

0,008

10.107

8.105

торфен

67-86

0,76

0,52

0,04

0,8.107

4,3.105

3.1. Криволинейното движение по асфалт и глинест път
завишава разхода на гориво с 40%.
3.2. При движение по торфен път нарастването е с 11%.
Малкото относително нарастване се обяснява с високата
стойност на пробоксуването дори и при праволинейно
движение.
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б) сух пясъчно глинест земен път;
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ИЗСЛЕДВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО
ПОСРЕДСТВОМ ПРОСТРАНСТВЕН ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ
RESEARCH ON THE VEHICLE SUSTAINABILITY THROUGH A SPACE DYNAMIC MODEL
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Abstract: In this paper is shown 3 dimensional nonlinear dinamicall model of vehicle in curvemode moving. The model is presented in
nonlinear matrix form. The area of stability is received by solving the model with different velocities The step responses of system are shown.

Keywords: sustainability, space dynamic model curvemode moving.

Обобщени координати на модела са приети: y –
преместване на транспортното средство по оста y в подвижната
координатна система, m; φz – ротация около оста z, rad и yk –
релативно преместване на корпуса по оста y в подвижната
координатна система, m.

1. Въведение
Устойчивостта на движението на транспортните средства е
една от основните задачи на анализа и синтеза
на
перспективни конструкции. По тази причина проблемите на
устойчивостта заемат централно място в теорията на
движението на транспортни машини по земната и извън
земната повърхност. За разграничаването на устойчивото от
неустойчивото движение се изхожда от общата математическа
теория на устойчивостта на системите с материален и
нематериален произход, която е добре развита в линейно
динамичната област. Предимствата на този подход се
заключават във възможността да се намери аналитично
решение на задачата по прости равнинни и неизменяеми
динамични модели в условията на равномерно движение, с
което се гарантира правилност на избора на главните
конструктивни параметри на машината, като разположение на
масовия център и разпределение на коефициентите на
странично увличане между колелата.

Диференциалните уравнения описващи модела са:

 c1ai k U  G
My 

Y

kx

Y

 k  cx

на

X

Y
1

k

Y

z

Y
33
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i i i k

където M е маса на автомобила, kg; Мк – маса на корпуса,
kg; Iz – инерционен момент на автомобила по оста z; mi – маса
на i-тото колело, kg; Rk – радиус на колелата, m; Ik –
инерционен момент на колелата; xi, yi, zi – координати на i-тото
колело, m; Кδi – коефициент на странично увличане на i-тото
колело; ri – предавателен коефициент от корпуса към колелата
за страничен наклон; iθi – предавателно число на кормилния
механизъм към i-тото колело; Vcx – скорост по ос x – на
подвижната координатна система, m/s; Ky – коефициент на
демпфиране на окачването; Cy – коефициент на еластичност на
окачването; h – височина до центъра на тежестта, m; αо – ъгъл
на завъртане на волана, rad.
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В настоящата разработка е разгледан пространствен
двумасов динамичен модел на транспортно средство с много
колела [1] чиято основна проекция е показана на фиг.1

0

Vcx

  K x2

i i  V
I z  z  
mi xi  z 

cx
 Vcx



K i x i
Ik

2
y k  M k  z y  2 z y k y k 

y
k
Vcx
Rk
 M V   y   K x r y 

Прилагането на линейни методи допуска пренебрегването
на редица ефекти, които могат да се явят причина за
неустойчиво поведение на машината, поради което е
наложително да се изследва нелинейността.

устойчивостта



 K i xi  MVcx2   M y   2 y 
z
k k
z k

 K i  y K r   m x 
(1)  y
k  i i
z i i
Vcx
   K i ii  x  mi xi   Fi

Транспортната машина обаче е изменяема динамична
система и движението и се описва от система нелинейни
диференциални уравнения, за които критериите на Ляпунов,
Хурвиц, Вишеградски, Михаилов и др. са невалидни.

2.
Изследване
транспортно средство





2
M wVcx  c 2 bi k2UVcx  w  c3 ci k3U Vcx

 My z  M k  z y k  2 z y k  

X

За опростяване на модела е прието наличие на кинематична
връзка между страничния наклон на корпуса yk и завъртането
му около оста х – φx от вида:

0

Фиг. 1. Основна проекция на пространствен динамичен
модел на транспортно средство.

y
x  k ,
h
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което е вярно за малки стойности на преместването и
завъртането.

q  M I

Метода е апробиран с данни за транспортна машина от типа
ЗИЛ 157М .
Проведени са числени експерименти при различни
стойности на скоростта на движение Vcx и ъгъл на завъртане αo
на волана на машината. На фиг.2 са показани преходни
процеси получени чрез численото моделиране за обобщените
скорости.
От графиките се вижда, че при увеличаване на скоростта
преходните процеси затихват значително по-бавно, а при повисоките стойности (Vcx=15 m/s) системата става неустойчива.
Очевидно, най-чувствително към нарастването на скоростта е
страничното преместване на корпуса yk. Освен това, при повисоките скорости ясно се изразява нелинейността на
системата.

След тези допускания и постановки, представена в
матричен вид системата диференциални уравнения добива
вида:
(2) M I q  K q  C q  F ,
където q е вектор-стълб на обобщените координати, q=(y,
φz, yk); MI – масово-инерционна матрица, която има вида:

 mi xi

Mk 

MI  0

M k y k2

I
 k 
Rk

Mk

I
 k
Rk

 F  K q  C q 

q  q  qdt  0.5qdt 2
q  q  qdt

Тъй като за изследване устойчивостта на транспортното
средство не е необходимо да се моделират процесите на
ускорение и спиране, скоростта на движение е приета за
константа, а преместването по ос х не е включено във вектора
на обобщените координати. При тази постановка първото
уравнение от система (1) е изключено от модела. Освен това, е
приета постановка, че движението се извършва по равен,
хоризонтален път, без наличие на страничен вятър. Това
допускане позволява, след като се пренебрегне момента на
триене в диференциала на машината, сумата от външните сили
(ΣFi) и моменти (ΣMi) действащи на машината да се приемат за
нулеви.

M

1

При по-висока скорост по ос х на подвижната координатна
система, значително се увеличава и скоростта по ос у, но от
друга страна завъртането около оста z намалява. Това определя
увеличаването на радиуса на завиване.

 mi zi
h

Като критерий за определяне на устойчивостта на
транспортното средство е прието затихването на преходните
процеси на обобщените координата. При това е получена
зависимост между скоростта на движение и устойчив радиус на
завиване показана на фиг. 3.

 mi xi zi ;
h

M k k

K – матрица характеризираща демпфиращите свойства на
системата, която има вида:

K 

 К i

2
 K i xi  MVcx

Vcx

Vcx

 K i x i

2
 K i xi2  Vcx
 mi xi 

Vcx
0

0
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M k Vcx

;
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V
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M k y k y k
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С – матрица характеризираща еластичните свойства на
транспортното средство, която има вида:

  Ki ri
  Ki xi ri и F – вектор-стълб на входните
0 0 C y  M k  z2

0 0
C0 0

 o  Kiii
въздействия, който има вида: F   o  Ki xiii .
0

Очевидна е зависимостта на редица елементи на матриците
от обобщените координати, което е характерно за
изменяемостта на системата, което не допуска възможност за
аналитично решение.
При тази постановка на задачата единствената възможност
за анализ на устойчивостта е по характеристиките на
преходният процес, който се възбужда под влиянието на рязка
промяна на управляващите или смущаващите въздействия.
Устойчивите динамични системи се характеризират с бързо
затихване на преходните процеси в системата, а неустойчивите
са разходящи.
За възпроизвеждане на преходните процеси се търси
решение на диференциалните уравнения чрез апроксимация по
Тейлор както следва:

Фиг.2. Графики на преходните процеси на обобщените
скорости при завъртане на волана на ъгъл 90 о и скорост на
движение:

273

а) Vcx= 5 m/s;

3. Заключение

b) Vcx=10 m/s.

Получените резултати показват, че прилагането на посложни модели, отчитащи по-голям брой фактори оказващи
влияние върху движението на транспортните средства също
може да бъде достатъчно информативно и полезно за тяхното
изучаване и изследване. Представения пространствен,
нелинеен модел и метода за неговото решаване позволяват
анализа на множество разнообразни процеси при движението
на автомобила. Чрез него могат да се моделират и задачи,
които до скоро са се смятали за нерешими – например
поведението на транспортното средство при ускоряване или
забавяне на движението през време на криволинейно движение.
Той позволява подробно изучаване на факторни пространства и
търсене на оптимални параметри за техническите системи в
автомобила и алгоритми за поведение на водача при различни
състояния и ситуации.

c) Vcx=15 m/s.
Както се вижда от фиг.2 преходните процеси протичат с
голямо пререгулиране в началото. Това означава, че в този
момент е възможно да не се изпълнява някое от условията за
странично плъзгане или преобръщане на машината и въпреки,
че решението на системата диференциални уравнения е
устойчиво, на практика процеса да не е такъв.
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ГОРИВНА ИКОНОМИЧНОСТ ПРИ УСТАНОВЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ НА
БОЙНА ВЕРИЖНА МАШИНА
FUEL ECONOMICS IN FIXED MOISTURE MOVEMENT MODE CHAIN MACHINE
Гл. ас. д-р Стефанов Н., Данев И., Иванов Ж.
National Military University “Vasil Levski” – Veliko Turnovo , Bulgaria
niki.s@abv.bg
Absract: Метод за аналитично идентифициране на консумацията на гориво по време на постоянно движение на бордово
превозно средство гъсеница е предложено в тази статия. Изброяват се графики на разхода на гориво за всички скорости на
движение и пътно съпротивление.
Keywords: ГОРИВНА ИКОНОМИЧНОСТ, РЕЖИМ, ДВИЖЕНИЕ, БОЙНА ВЕРИЖНА МАШИНА

1. Въведение
тегло на машината,  е наклон на пътя, а f - коефициент на
съпротивление от деформация на почвата.

Главните експлоатационни разходи на транспортните
средства се разпределят за горивото. Значимостта им нарастват
с глобалното изчерпване на нефтените запаси и постоянната
тенденция за повишаване цените на горивата. Част от
практическите мерки за преодоляване на развиващите се
противоречия са подобряване на горивната икономичност на
транспортна, която зависи от методите за анализ на
конструкциите и характеристиките на техните движители.
Значително по развити са методите за анализ на енергийната
икономичност на транспортни средства с колесно задвижване.

Коефициента на полезно действие на верижния движител
се определя по зависимостта [2]

в  k1 

Fп 

Основен критерий за оценка горивната икономичност на
подвижни средства е обемният разход на гориво за единица
изминат път. Този критерий е приложим само при равномерно
движение на машината или като средна статистическа
величина. За единица изминат път най-често се избира 100km.

дв 

където Qh е моментния разход на гориво;
ge - специфичен ефективен разход на гориво на
двигателя;
P - мощност на двигателя.
Ако представим мощността на двигателя чрез
съпротивителната сила Fc[kN] и коефициентите на полезно
действие на трансмисията т и на верижния движител в

на

Vi0ik
rk

- ъглова скорост на коляновия вал на
двигателя; ωp –ъглова скорост на коляновия вал на двигателя
при максимална мощност; c1, c2 и c3 са константи на
Лейдерман.
В [1] специфичния ефективен разход на гориво gе е
представен чрез специфичния ефективен разход на гориво при
максимална мощност на двигателя gp по зависимостта на
Шлиппе

ge  Ku K g p

FcV
Т в

,

където безразмерната характеристика на двигателя Кu
изразява зависимостта между относителната мощност U и
относителното изменение на специфичния ефективен разход на
гориво спрямо разхода при пълно натоварване. Относителната
мощност е отношение на мощността на двигателя при текущо
натоварване към мощността при максимално натоварване

и изразим ge в дименсия gr/kW.h, за пътния разход на
гориво се получава:
ge
Qs  Fc
36Т в ,

Fc  G( f cos   sin )  G

на

на коляновия вал на двигателя, представен като функция на
постъпателната скорост, като се използва формулата на
Лейдерман, където Pmax - максимална мощност на двигателя;

Pg e
Q Q t Q
Qs   h  h 
S
Vt
V
V ,

зависимостта

M k M двтiкi0

rк
rк

 1

2 

M дв  Pmax  c1
 c2 дв2  c3 дв
3 
 


p
p
p 

- въртящ момент

Ако машината се движи равномерно със скорост V за време
t изминава път S и изразходва количество гориво Q, то пътния
разход се изразява с отношението [1]

изразява

,

периферна
сила
задвижващото колело.
Mk - въртящ момент от задвижващото колело;
ik и io - предавателни числа съответно
предавателната кутия и силовото предаване;
rk - радиус на задвижващото колело;

2. Горивна икономичност при установен
режим на движение на бойна верижна машина.

където  е плътност на горивото, kg/l.
Съпротивителната
сила
се



където к1, к2 и к3 са коефициенти за конкретната машина;

Целта на доклада е да се уточни формулата за пътния
разход за тежки верижни машини и метода за неговото
определяне.

P



G
k 2  k3V 2
Fп

по

U

, където G е
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Pдв'
Fc

Pдв T в Pmax C1ik  C2Vik2  C3ik3V 2 , където





C1  c1

i0
;
rk  p

C2  c2

i02
;
r 2p

C3 

2
k

и се заместват в (2) за определяне на пътния разход във
функция на скоростта, пътното съпротивление и номера на
предавката.

i03
,
r 3p
3
k

а характеристиката K изразява влиянието на ъгловата
скорост върху изменението на специфичния ефективен разход
на гориво.
За определянето на пътния разход на гориво, безразмерните
характеристики K и Кu са апроксимирани с следните
квадратичните форми

К u  1,5  1,7U  1,25U 2 ,

На основа описаната методика и последователност е
съставена програма на Mathlab 5.3, която решава изведената
формула и визуализира графиките на горивна икономичност
(фигури от 1,2 и 3) на намиращия се на въоръжение в БА танк
Т-72 за три предавки на движение.

Qs, l/100km

 2

K   1,55  1,55
 p 2p

2000

Коефициентите на безразмерните характеристики са
определени чрез обработка на експериментални данни на
множество дизелови двигатели и са получени като
математически очаквания от всички опити.

1500

1000

След заместване на изразите за безразмерните
характеристики, съпротивителната сила и коефициента на
полезно действие на верижния движител в (2) се получава
икономическата характеристика на верижна машина, която е
невъзможно да се представи в аналитичен вид поради факта, че
е прекомерно сложната математическа зависимост на пътния
разход на гориво Qs от скоростта на равномерно движение V,
предавателното число на предавката ik, пътното съпротивление
 и конструктивните параметри на машината.
Този недостатък се преодолява чрез прилагането на числен
метод, алгоритъма на който включва последователно
изчисляване на всички функции, участващи в (2) както следва:

FД max
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Фиг.1. Графика на горивната икономичност на Т-72
на първа предавка
1=0,7

 2=0,5

3=0,33

 4=0,16

 5=0,04
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Фиг.2. Графика на горивната икономичност на Т-72
на трета предавка

G

където
параметри на конкретната машина;
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c1aik k1  Gk2  c2bk1ik2Vкр  c3 k1cik3  Gk3 Vкр2

Pmax i0 nт
P i 2n
P i 3n
, b  max 20 2т , c  max 30 3т
2 p rk
2 p rk
2 p rk

1.4

700

изменение на пътното съпротивление Максималното пътно съпротивление, което машина може да
преодолее се определя от отношението на максималната
движеща сила и теглото на машината [3]:
 max 

1.2

800

а) определят се границите min=f , max и стъпкaтa на
 

500

 1=0,2811

са постоянни

2=0,2208

 3=0,1605

4=0,1003

 5=0,04

Qs, l/100km
200

c2bk1ik2
Vкр 
2 c3k1cik3  Gk3





180

е критична скорост на
машината за съответната предавка или скоростта, при която
движещата сила постига своята максимална стойност.

160

140

б) Определят се границите Vкр, Vmax и стъпката
Vmax  Vкр
V 
0,01
на изменение на възможните за движение
скорости при конкретните условия(пътно съпротивление и
номер на предавката). Максималната скорост се постига при
изравняване на движещата и съпротивителната сила действащи
на машината. Това условие е възможно за две скорости, но се
избира по-голямата тъй като тя е в работната, устойчива част
на външната характеристика на двигателя:

Vmax 

c2bk1ik2 

c bk i 
2

2 2
1k



120
100
8



12

14

16

18

V, m.s

Фиг.3. Графика на горивната икономичност на Т-72
на седма предавка

 1=0,0628

2=0,571

 3=0,514

4=0,0475

 5=0,04

Конструктивните параметри на машината и входни данни
за програмата са:
Тегло на машината, kN……………………..……..……...410;
Максимална мощност, kW …….…………………..….….507;
Ъглова скорост при максимална мощност,s-1……….….187;
К.п.д. на трансмисията…………………………….…….…0,9;
Радиус на задвижващото колелото,m…………….…….....0,3;



 4 c3k1cik3  Gk3 c1ak1ik  Gk2   
2 c3k1cik3  Gk3



10

в) Определят се относителната мощност U, безразмерните
характеристики K и Ku, коефициента на полезно действие на
верижния движител в по описаните в точка втора зависимости
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Константи на Лейдерман - c1 …………………...…….0,822;
- c2….…………..……...…..…..1,356;
- c3 ……………………..….….1,178;
Константи на верижния движител - k1…..……..……..0,95;
- k2….…………..……..…….0,025;
- k3,s2/m2……………….…..3.10-5;
Предавателни числа на скоростната кутия:
i1………..……..……….………8;
i2…….……….………………4,4;
i3……………..…..……. …3,48;
i4…………….…………….2,787;
i5………………………..…2,027;
i6………………………..…1,467;
i7………………………………..1;
Предавателно число на редуктора….……….………….3,85;
Специфичен
ефективен
разход
на
гориво,
gr/kW.h…..…………….………………………..……………...180;
Плътност на горивото, kg/l…………………..………..….0,78;
Коефициент на съпротивление при деформация на
почвата…………………………………………………..……..0,04.

съвпадат с познатите от практиката при дългогодишната
експлоатация на машината;
б) Икономичните диапазони от скорости са:
- за първа предавка 1,2-1,8 m/s;
- за трета предавка 3-4 m/s;
- за седма предавка 10,2 – 13 m/s.
в) На по-ниските предавки, промяната на скоростта на
движение почти не влияе върху разхода на гориво при малките
пътни съпротивления.
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4. Заключение
Анализът
на
характеристиките
показва:
а) получените числени стойности за разхода на гориво
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AN ANALYTICAL METHOD FOR DYNAMIC ANALISIS OF CATERPILLAR
VEHICLE'S STRAIGHT MOTION
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Absract: In this article some of main characteristics of caterpillar vehicle's straight motion are depict. An analytical method for
working out formulas for maximum speed, acceleration and time and route for acceleration is suggested.
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1. Introduction
F   fG cos

In theory of caterpillar vehicles [Гуськов 1984], [Никитин
1971] and [Забавников 1968],the problem for straight motion
dynamics is examined like following task solving:

from longitudinal slope α; 
-resistant force from
ground deformation; ƒ-coefficient of resistance for straight motion



depended from vehicle straight speed trough Laiderman's equation.
The energy losses are estimated only for average motion speed for
every gear.
Using shown characteristics for analysis of dynamic features of
a concrete caterpillar vehicle depending of its constructive
parameters goes along with a large amount of estimate operations
and low accurateness (because of making average speed in the
formula for losses from carpentiliar).

(4)

where Pmax is a power of engine;

Fп  c1a1ik k1  Gk2  c2 bk1ik2V 

To work out analytical functions, illustrated characteristics of
straight motion, is necessary to develop examined in [Гуськов
1984], [Никитин 1971], [Забавников 1968] deferential equation of
straight motion

a1 

,

a

M i i
M
Fп  k  дв т в k 0
rк
rк

(2)
– driving force;
Mk - moment of rotation from driving wheels;
Mдв - moment of rotation of engine's crankshaft;

(7)



rк G
k 2  k 3V 2
M дв  т i k i 0







g
dV

 c 3 k 1 ci 3k  Gk 3 V 2 
dt G в



 c 2 bk 1i 2k V  c1 a 1i k k 1  Gk 2  f cos   sin  

dV
0
dt
for steady motion of

The acceleration is
vehicle. That's why (7) is equal to zero. The achieved quadratic
equation solving defines possible speeds for steady motion

-transmission ratios of gear box and

gearing; rk- driving wheel's radius;

Pmaxi0 t
P i 2
P i 3
, b  max20 2 t , c  max3 0 3 t
2 p rk
2 p rk
2 p rk

а

(3)
- caterpillar's
efficiency ; к1, к2 and к3 – coefficients of concrete vehicle; G-

i k и i0

,

3.1. Maximum speed

transmission's efficiency;

weight of vehicle;



where are constant parameters for concrete vehicle. After these
mathematical transformations, the deferential equation(1), displayed
in Koshi form, is

where m is mass of vehicle;

в  k 1 



 c3 k1cik3  Gk3 V 2

(6)

3. Dynamic characteristics

т -

Vi0ik
rk - crankshaft's angle speed;

(5)
ωp – crankshaft's angle speed for maximum power ; c1, c2 and
c3 are Leiderman coefficients. Driving force is shown after
substitution (3), (4) and (5) in (2):

Working out system of equations for analysis of main dynamic
characteristics of straight motion.

(1)

1

 1

2 
M дв  Pmax  c1
 c2 дв2  c3 дв3 
 p
p
 p 

,

 дв 

2. Aim



m

-adjusted
on the ground;
coefficient of rotating masses, cinematically connected with the
engine; mв- caterpillar mass; Jj- axis inert moment of j rotating
mass; ij-summary transmission ratio.
Moment of rotation of engine's crankshaft is shown
depended of straight speed using Leiderman;s formula

Fп  f v  from several points, as driving force is shown

m в x  Fп  Fi  F



 в  1  в  2  J j i 2j 
m rk m



1.1
Determination of forces, which effect vehicle;
1.2
To work out a deferential equation for straight motion
without taking notice of caterpillar slipping as driving force, inert
force and resistant forces from rolling and moment on the slope take
part in the balance of forces influencing on vehicle mass center.
The driving force is shown trough moment of rotation of engine's
crankshaft, transmitted to the driving wheel and reduced with losses
in transmission and caterpillar;
1.3
A numerical identification of speed - force characteristic

Fi  G sin  - resistant force
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V1,2 



c 2 bk1i12  D



2 c 3 k1 ci13  Gk 3



2 2
1 1

D  c 2 bk i





where V1 and V2 are roots of equation (7). Expression (10)
shows time for acceleration for a specific gear. For whole of stage
for acceleration to maximum speed is necessary to solve (10) for
each of gears. The final time for acceleration (фиг. 1) is achieved
after recapitulation of all times for each gears

, where



 4 c 3 k1 ci13  Gk 3 .

c1 a1i1 k  Gk 2  f cos   sin   .

t

The bigger of them is in stable zone of speed-force
characteristic and it is maximum speed for motion in concrete
road conditions.

t

i

i 1

(11)

.

The route, which vehicle pass for acceleration from
is determined with following integral solving:

3.2. Maximum acceleration

t

tн

(12)

for

,

dt 

maximum vehicle's acceleration is achieved:

а max 
(8)

as for dt is used the expression

g
k1c1a1ik  Gk 2  f cos   sin  
G в
.

V

S

dV
dt , therefore

 V  V V1  V  V V2 
2  
G в ln  н 1  

V

V
V

V

1   н
2  

S
3


g
k
c
ci

Gk
V

V
1 3 k
3
1
2
(14)
.

V

1
t   dV
a
Vн

(9)



,

V
where н is initial speed, which vehicle accelerates from, and

 V  V  V  V2 

G в ln  н 1 
 V  V1  Vн  V2 
t
g k1c3cik3  Gk3 V1  V2  ,



S

n

S

i

i 1
(15)
The minimum values of integrals (9) and (13) getting depends
of limits, which they are integrated. The optimum values for initial
and final speed, for achieving time and route for acceleration for
concrete gear are determined from graph on fig.3.
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The whole route for acceleration (fig.2) is achieved as sum of
all routes for each of gears

V is its final value for each of gears. After substitution (7) in (9) and
solving of gotten integral, the following expression is achieved

(10)

V

 a dV

Vн
(13)
.
After substitution (7) in (13) and gotten integral solving, the
expression for route, which vehicle passes for acceleration for one
of gears

Analytic identification of time for acceleration is achieved

from

dv
a . After substitution

the following formula is achieved

3.3 Time and route for acceleration

а

Vн to V ,

S   V dt

Driving force has maximum value for speed, determined

dFп
0
from dV
equation. After substitution in (7),

n
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Fig.2. Graph of route for acceleration of caterpillar
vehicle with parameters:

Fig.1. Graph of time for acceleration for caterpillar
vehicle with following parameters:
Pmax=507 kW; wp=187 s-1; nt=0.9; rk=.3;
c1=0.822; c2=1.356; c3=1.178; k1=0.95;
k2=0.025; k3=0.000003; it=3.85; i1=8; i2=4.4;
i3=3.48; i4=2.787; i5=2.027; i6=1.467; i7=1;
i=0 %; f=0.04

2

Pmax=507 kW; wp=187 s-1; nt=0.9; rk=.3; c1=0.822;
c2=1.356; c3=1.178; k1=0.95; k2=0.025; k3=0.000003;
it=3.85; i1=8; i2=4.4; i3=3.48; i4=2.787; i5=2.027;
i6=1.467; i7=1; i=0 %; f=0.04
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Fig.3. Graph of reciprocal values of accelerations of
caterpillar vehicle with parameters

Pmax=507 kW; wp=187 s-1; nt=0.9; rk=.3; c1=0.822;
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВЕРИГАТА С ПЪТНАТА НАСТИЛКА ПРИ РАВНИННО
ДВИЖЕНИЕ НА ВЕРИЖНА МАШИНА
INTERACTION BETWEEN CATERPILLAR AND ROAD DURING PLANE MOVEMENT OF
CATERPILLAR VEHICLE
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Absract: В статията се разглежда равнинно движение на верижна машина, като е представен модел на взаимодействие
на веригата с почвата. Определят се силите на триене и моментите на силите на триене при взаимодействието на
веригите с почвата, участващи в диференциалните уравнения на равнинно движение на верижна машина.
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1. Въведение
В теорията на движението на верижните машини, въпроса
за взаимодействието на движителя с пътната повърхност и
влиянието на вида пътна настилка върху параметрите на
движението остават недостатъчно развити. По-обстойното
изследване на посочените проблеми, става възможно с
навлизането на методите за математическо моделиране и
използването на изчислителни машини с високо бързодействие.

ϕ = ω

z - ъглова скорост на ротация на машината
машината; z
около ос z; mм - масата на машината; Iz- инерционен момент на
машината относно вертикалната ос; mв-маса на едната верига;

B-широчина на коловоза;

В [Лалев и др. 2001], e предложен математически модел на
верижно транспортно средство при равнинно движение. В него
тангенциалните реакции и моменти, дефинирани при
взаимодействието на веригата с пътя, се описват чрез
приближени формули [Гуськов 1977],
които изкривяват
храктера на криволинейното движение. В [Опейко и др. 1984] е
изследван по-подробно процеса на взаимодействие на веригата
с почвата, но разглежданите теоретични изрази за
деформацията на почвата и тангенциалните реакции и
моменти, силно затрудняват синтеза на процедура за численото
им пресмятане.

2. Цел
Да се изведат изрази за деформацията на почвата Δ и
определените чрез нея тангенциални реакции и моменти,
удобни за алгоритмична реализация и позволяващи точното
възпроизвеждане на процесите при равнинно движение на
верижна машина.

mМ ( y + xϕ z
I zϕz =

∑M

x
y

z

y

Fx1 , Fx 2 , Fy1 и Fy 2

- външни

M

иM

-сили на триене между веригите и

fo1
fo 2
почвата;
приведени моменти на силите на
триене към геометричните центрове на контактните площадки
на веригите. Силите на триене и приведените моменти са
представени, като функции на деформацията на почвата-Δ,
коефициентите на триене при покой и плъзгане-fпок , fпл ,
коефициента на критична деформация на почвата kτ и
обобщените координати.

4.Динамичен модел
ωz

dF=τΔbdxв2

X

F
A

xв2

+ Fx1 + Fx 2

z

вътрешни активни сили от задвижващите колела, изразени като
функции
на
обобщените
координати;

Общия вид на системата диференциални уравнения,
изведена за подвижна координатна система свързана с масовия
център на машината[Лалев и др. 2001], описваща равнинното
движение в неподвижната координатна система OX0Y0 е

∑F
)= ∑F

x

F и Fп2 сили и моменти приложени в масовия център; п1

3. Постановка на задачата

mМ (x − y ϕ z ) =

∑F , ∑F и ∑M

L

Fx2
r

Fy2

C2 dM=τΔrbdxв2

ey2

ex

VбА

0

Y
Mfo2

+ Fy1 + Fy 2

− M fo1 − M fo 2 − Fx1B / 2 −

− Fx 2 B / 2
mв x1 = Fп1 − Fx1
mв x2 = Fп2 − Fx 2

b

,

Фиг.1. Схема на взаимодействие на опорната част на
веригата с пътя

x и y

където
са съответно постъпателна скорост и скорост
на странично увличане на масовия център на машината;

Разглежда се опорната повърхност на едната верига
(външната спрямо посоката на завиване), която се върти
съвместно с корпуса на машината с ъглова скорост ωz около
точка С2 (моментен център на скоростите на точки от опорната

x1 и x 2 са скорости на точки от веригите относно корпуса на
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повърхност на веригата). Дължината на опорната площ е L а
ширината-b. Приема се, че натоварването по дължина на
веригата е равномерно разпределено а по ширина е константа и
за времето през което точка от веригата изминава разстоянието
x = v2
не се променя значително. Правоъгълната
L, скоростта 2
площ на опорната повърхност се заменя с права, съвпадаща с
надлъжната и ос. Определя се абсолютното движение на т.А от
опорната част на веригата (деформацията на почвата Δ).

∫

τ ∆b

−L / 2

ex =

y

ωz

където
координати на т.С2 .

ey2

;

∫

τ ∆b

,

ωz

и

L / 2 − xв2
x 2

M fo 2 =

∫

τ ∆b

xв2ω z − y

(x 2 − 0.5Bω z − x )2 + (xв2ω z − y )2
x 2 в1ω z − y

(x − 0.5Bω z − x1 )2 + (xв1ω z − y )2

τ ∆b

dxв2

.

dxв1

x 2 в2ω z − y

(x 2 − 0.5Bω z − x )2 + (xв2ω z − y )2

0.825


 f − f пл 
 2,55 пок


f пл




τ ∆ = zср f пл 1 +
th
∆
ch k
τ






където

( )

ω z − y )dt

dxв2

( )
∆
kτ

е тангенциалната реакция от почвата върху точка от
опорната повърхност на веригата; zср-относителното тегло
върху веригата.

,

където tз е времето за което машината извършва
криволинейно движение и се определя чрез алгоритъм на
изчислителна процедура. За пълното преместване на т.А за
двете вериги се получава

4. Числен пример
Представения чрез изразите (6), модел на взаимодействие
на веригата с пътя, е апробиран за верижна машина от типа на
танк Т-72 с механизми за управление от втори клас, като
системата (1) е решена съвместно с формулите (6).
Параметрите на системата са:

2


L / 2 − xв1 
 +
 (x − 0.5 Bω z − x1 )
x1


2

а) на машината: маса на танка -41000 kg, маса на едната
верига-1640 кg, масов инерционен момент-74200 kg.m2 ,
надлъжна опорна повърхност-4,2 m, напречна опорна
повърхност-3 m, широчина на веригата-0.56 m, радиус на
водещото колело-0.34 m,

∫

,

(5)

б) на двигателя: максимална мощност-507000 W, обороти
при максимална мощност-187 rad/s-1, константи на Лейдерман
c1=0.822, c2=1.356, c3=1.178

2


L / 2 − xв2 
 +
 (x 2 − 0.5 Bω z − x )
x 2


 tз

+  (xв2ω z − y )dt 


t


∫

−L / 2

в2

 tз

+  (xв1ω z − y )dt 


t


dxв1

(x − 0.5Bω z − x1 )2 + (xв1ω z − y )2

L/2

t

(4)

τ ∆b

−L / 2

Абсолютно преместване на т.А по ос Y0 е

∫ (x

xв1ω z − y

L/2

M fo1 =

като
е времето за което точката се
премества от началото на контакта си с почвата до текущото си
положение –xв2. След заместване на времето tб , за SAх се
получава

S Ay =

∫

−L / 2

L / 2 − xв2
x 2

(3)

dxв2

(x2 − 0.5Bω z − x )2 + (xв2ω z − y )2

са

S Ах = (x 2 − 0.5 Bω z − x )t б ,

tз

x2 − 0.5 Bω z − x

L/2

Fx 2 =

(x − 0.5Bω z − x )
= 2

S Ах = (x 2 − 0.5 Bω z − x )

dxв1

(6)

Абсолютно преместване на т.А по ос Х0 е

tб =

(x − 0.5Bω z − x1 )2 + (xв1ω z − y )2

L/2

Fy1 =

−L / 2

VАб y = (xв2 − e x )ω z = xв2ω z − y

∆2 =

τ ∆b

L/2

Fx 2 =

(2)

∆1 =

∫

−L / 2

Абсолютната скорост на точка А има компоненти:

VАб x = e y 2ω z = x 2 − 0.5Bω z − x

x − 0.5 Bω z − x1

L/2

Fx1 =

в) на пътя: fпок=0.29, fпл=0.56, кτ=0.9.

2

Координатите на машината в неподвижната координатна
система OX0Y0, се намират чрез трансформациите

∫

.

След интегриране на елементарната сила на триене dF и
елементарния момент dM по площта на веригата приведена
към права, за силите на триене и приведените моменти се
получава
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ϕ z = ∫ωz
x0 =

∫ (x cos ϕ
= ∫ (x sin ϕ

z

− y sin ϕ z )dt

y0

z

− y cos ϕ z )dt

Y0,m
25
20

3

.

Алгоритъма на числената симулация [Лалев и др. 2001], е
изпълнен на програмния продукт ”SIMULIUNK 3” от
интегрирания пакет MATLAB 5.3.

15

На фиг.2 е показано решението на задачата, описваща
преходния процес при преминаване от установено
праволинейно движение с постъпателна скорост на машината
V=4 m/s, към установено криволинейно движение с постоянен
радиус на завоя. Криволинейното движение започва, когато на
17-ия метър от началото на постъпателното движение, се
повишава предавателното число в единия от планетарните
механизми за завиване. Експерименталната траектория 1 е
изчертана по дискрети, снети от следата на танк Т-72 при
криволинейното му движение. Симулационната траектория 2 е
получена, като за тангенциалните сили на триене и техните
моменти, в математическия модел са са използвани изразите,
разгледани в [Гуськов 1977]. За възпроизвеждането на
траектория 3, са използвани изразите (6). Параметрите на
машината и пътя и условието за провеждане на експеримента,
са заложени в математическия модел.

5

1

10

0
-5

0

5

10

15

20

25

30

35 X0, m

Фиг.2. Траектория на движението на верижна машина
1-траектория от натурен експеримент
2, 3-траектории от симулационен експеримент
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5. Заключение
От анализа на резултатите се налага извода, че
използването на изразите (6) в системата (1) води до
разкриване на по-точен закон за описване на криволинейно
движение, като относителната грешка между реалните и
симулационните резултати е

2

гусеничных машин. М, Машиностроене, 1984г.

0 ÷ 8.3%
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АНАЛИТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТА АВТОМОБИЛ – РЕМAРКЕ ПРИ
РАВНИННО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДЕН ХОД
AN ANALYTICAL RESEARCH OF AUTOMOBILE – TRAILER SYSTEM DURING ITS PLANE MOVING
AHEAD
Гл. ас. д-р Стефанов Н., гл. ас. д-р Глушков П., Стайков Д.
National Military University “Vasil Levski” – Veliko Turnovo , Bulgaria
niki.s@abv.bg, pavlin_glushkov@mail.bg, the_hulter_2012@abv.bg
Absract: An analytical method for research of Automobile – trailer system during its plane moving ahead is suggested in this article.
System of differential equations describing system’s bearing is maked up according Appel\s method . Graph of numerical solving of
the model are depicted.
Keywords: AUTOMOBILE, TRAILER, DYNAMIC, DIFERENTIAL EQUATIONS.

1. Въведение
В условията на динамично развитие на пазарноикономическите отношения между държавите, основно място
заема транспорта с прицепните многоосни колесни машини. За
намаляване на транспортните загуби, често се налага движение
с високи скорости. Това налага увеличаване на превантивните
мероприятия за минимизиране на рисковете за възникване на
пътно транспортни произшествия. Такава задача може да се
реши чрез теоретично изследване на възможностите за
оптимизиране на конструктивни и експлоатационни параметри
на система от типа автомобил-ремарке.

- разглежда се равнинно движение на колесно транспортно
средство(автомобил) с триосно ремарке;
- не са разглеждат плавността и динамичната промяна на
вертикалните реакции върху гумите;
- автомобила и ремаркето се разглеждат като твърди тела;
- геометричните центрове (ГЦ) на двете тела съвпадат с
масовите им центрове (МЦ);
- автомобила е снабден с преден управляем и заден
задвижващ мост с диференциална връзка;
- завиването на автомобила и ремаркето е съпроводено със
странично увличане на всички колела;
- векторите на скоростите на контактните точки на
управляемите колела се приемат еднакви с вектора на
скоростта на ГЦ на предния мост –т. A. Аналогично и за
останалите мостове.
В масовите центрове на автомобила и ремаркето са
свързани подвижните координатни системи CXY и съответно
C’X’Y’, като осите им съвпадат с главните централни
инерционни оси на телата. Oобобщени координати на
системата са преместванията - Xco и Yco на масовия център на
автомобила в неподвижната координатна система (НКС)
CoXoYo и ротациите на автомобила φc и ремаркето φc’
съответно около главните им централни вертикални оси. В
случая
интерес
представляват
не

Целта на доклада е да се уточни системата диференциални
уравнения, описващи равнинното движение на преден ход на
динамична система от типа автомобил-ремарке.

2. Постановка на задачата
Графичен модел на разглежданата система е представен на
фиг.1. по подобие на разглежданите в [1, 3] модели. За
линеаризиране на диференциалните уравнения на движението
на системата, което улеснява решаването на оптимизационни
задачи, се въвеждат подвижни координатни системи и се
приемат следните допускания:

+Y’

Yо
g

h

+X’

a
+ωc’

VG

B

E

C’

VB

X
д

F
VF

T

b

e

f

VT

+Y

d
+ψ

+ωc

C
A

VC '
VC

Y2

G
Y3

Y1

Q

+X
VA

Y4
Y5

O

Со

Фиг. 1. Графичен модел на системата автомобил-ремарке
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Xo

 e  x sin     y c   c d  cos   h c ' 
0
 3  arctg c ' c

x c cos    y c   c d  sin  

 ъ

обобщените координати а съответните им обобщени
скорости (т. 2.2) в подвижната координатна система CXY.
2.1 Основни означения

гъл на странично увличане на колелата на първия мост на

mc - маса на автомобила;
mc’ – маса на ремаркето;
k1 >0– коефициент на съпротивление против странично
плъзгане за управляемите колела на автомобила;
k2 >0– коефициент на съпротивление против странично
плъзгане за задните колела на автомобила;
k3, k4 и k5 >0 - коефициенти на съпротивление против
странично плъзгане за колелата на ремаркето;
a, b, d, e, h, f, g – геометрични параметри на системата.

ремаркето, заключен между оста X’ и

VF ;

  f c '  x c sin     y c   c d  cos   h c ' 
0
 4  arctg

x c cos    y c   c d  sin  



ъгъл на странично увличане на колелата на първия мост на

V
ремаркето, заключен между оста X’ и T ;
  gc '  xc sin     yc  c d cos   hc ' 
  0
 5  arctg
xc cos    yc  c d sin  

 ъ

2.2 Кинематични зависимости

Vc - вектор на скоростта на (МЦ) на автомобила;

гъл на странично увличане на колелата на първия мост на

Vc ' - вектор на скоростта на (МЦ) на ремаркето;

ремаркето, заключен между оста X’ и VG ;
т. О – моментен център на въртене на системата;

VA -

вектора на скоростта на (ГЦ) на предния мост на
автомобила;

ψ=(φc – φc’)>0– ъгъл между осите X и X’.
При съставяне на диференциалните уравнения на движение
по метода на Аппел се използват абсолютните ускорения (в
НКС) на масовите центрове на двете тела. За целта, първо се
определят проекциите на абсолютните им скорости в НКС чрез
проекциите на скоростите им в ПКС.

VB -

вектора на скоростта на (ГЦ) на задния мост на
автомобила;

V F , VT и VG - вектори на скоростта на (ГЦ) на мостовете
на ремаркето;

Проекциите на абсолютната скорост на МЦ на автомобила
в НКС са

xc и y c - проекции на Vc върху осите X и Y (обобщени
линейни скорости);

(2)

xc' и y c' - проекции на Vc ' върху осите X’ и Y’;

y co  xc sin c   y c cosc  .

x A и y A - проекции на V A върху осите X и Y;

Проекциите на скоростта на МЦ на ремаркето в ПКС CXY
могат да се изразят чрез проекциите на скоростта на МЦ на
автомобила (фиг. 2),

x B и y B - проекции на VB

върху осите X и Y;

x F и y F

върху осите X’ и Y’;

xT и yT

- проекции

VF

VT

върху осите X’ и Y’;

xG и y G - проекции VG

върху осите X’ и Y’;

- проекции

xc '  xc cos   

  y c  c d sin  
y c '  xc sin   

(3)

(4)

xc"о и y c"о - проекции на Vc '

c и c '

Абсолютните ъглови скорости на двете тела са равни на
съответните им ъглови скорости в ПКС, тъй като вертикалните
оси на ПКС и НКС са успоредни.


0


– ъгъл на странично

VA ;

 b c  y
c 

0

x
c


– ъгъл на странично

 2  arctg 

увличане на задните колела, заключен между оста X и

, като

в (4) трябва да се заместят изразите (3).

- ъглови скорости на автомобила
респективно ремаркето (обобщени ъглови скорости) относно
вертикалните централни инерционни оси свързани с масовите
центрове на телата;

увличане на предните колела, заключен между оста X и

xc 'o  xc ' cosc '   y c ' sin c ' 

yc 'o  xc ' sin c '   y c ' cosc ' 

върху осите Xо и Yо,
изразени чрез скоростите на МЦ на автомобила;

 a c  y c
xc


  y c  c d  cos    c 'h .

Проекциите на абсолютната скорост на МЦ на ремаркето в
НКС са

xcо и y cо - проекции на Vc върху осите Xо и Yо;

 1  Q  arctg

xco  xc cosc   yc sin c 

VB ;

285

Обобщените сили-Qi, действащи на двете тела се определят
Y’

Y

от принципа за възможната работа-

x E '

y E

Ai

Ai  Qiqi

X’

Съответно за ПКС на автомобила те имат вида



Q X  Y1 sin Q   Y5  Y4  Y3  sin  

E

c

QY  Y1 cos Q   Y2  Y5  Y4  Y3  cos  

X

y E '

x E

c

Q  aY1 cos Q   bY2  d Y5  Y4  Y3 cos  
c

Фиг. 2 Връзка между скоростите на МЦ на ремаркето
в ПКС и НКС

Q  e  h Y3   g  h Y5   f  h Y4
c'

Пред израза за силата Y3 се поставя знак “-“, защото тя е с
отрицателна стойност (δ3<0). След извършване на
необходимите замествания в уравнението на Аппел и
последващите преобразувания се стига до нелинейната система
диференциални уравнения (5), описващи поведението на
системата.

2.3 Динамични зависимости
Големините на силите породени от еластичното
взаимодействие на колелата с пътя- Yi, i=1-5 се определят като
линейни функции на ъгъла на странично увличане [1] Yi =кiδi.

3. Математичен модел на системата
За съставяне на диференциалните

уравненията на

xc mc  mc'   mc y c ωc  mc' hω
 c' sin ψ   mc' ωc'2 h cosψ   ωc dωc'2  mc' y c ωc 
 Y1 sin Q   Y4  Y5  Y3 sin ψ   X Д

yc mc  mc'   Y2 -mc xc ωc  Y1 cosQ    Y3  Y4  Y5  cosψ   mc' xc ωc 

5

 c  mc' ωc'2 h sin ψ   mc' ω
 c' h cosψ 
 mc' dω





 c I zc  mc d 2  aY1 cosQ -bY2  dmc' yc  dmc' xc ωc -d  Y3  Y4  Y5  cosψ  
ω
 c' h cosψ 
-dmc' ωc'2 h sin ψ -dmc' ω





 c' I zc'  mc' h 2  e  h Y3- f  h Y4 - g  h Y5-mc' y c ωc h sin ψ  
ω

 c h cosψ   mc' ωc xc h cosψ  
 dmc' ωc2 h sin ψ b  mc' xc h sin ψ   dmc' ω
 mc' hyc cosψ 

системата автомобил-ремарке се използва метода на Апел,
като по този начин отпада необходимостта от определяне на
реакциите в теглича. Обшия вид на уравненията на Аппел е

E
 Qi
i
q

4. Числен пример
За апробиране на получената система диференциални
уравнения (5) е решена численно конкретна
задача изследване на устойчивостта на криволинейно движение с
постоянна постъпателна скорост(отпада първото уравнение от
системата 5). Условието на задачата е: - определяне на ψ=f(t)
при различни стойности на коефициентите кi, (i=1-5). Входните
данни за изчислителната програма с която е решена задачата,
реализирана в програмната среда MATLAB – Simulink, са:
m1=1700 kg.; m2=2700 kg.; Izc=6000 kgm2; Izc’=14000 kgm2;
a=2 m; b=2,5 m; d=2,9 m; h=3m; e=f=g=1m; V=20 m/s; Q=0.01
rad за t=to.

, където E е енергия на ускорението;

qi

– обобщено ускорение; Qi – обобщена сила, действаща
по направлението на съответната обобщената скорост.
Енергията на ускорението за разглежданата система има
вида









mc 2
mc ' 2
I c c2 I c ' c2'
2
2
E

xco  yco 
xc 'o'  yc 'o' 
2
2
2
2

k1=7800; k2=14000; k3=14000; k4=14000; k5=14000.
k1=6800; k2=12000; k3=12000; k4=12000; k5=12000.
k1=5800; k2=11000; k3=11000; k4=11000; k5=11000.

Абсолютните линейни ускорения са производните на
изразите (2) и (4) относно времето.

k1=3800; k2=10000; k3=10000; k4=10000; k5=10000.
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От решението на задачата (фиг. 3) се вижда че с намаляване
на ki функцията ψ=f(t) от колебателна затихваща с минимален
ψ (устойчива система) преминава в неустойчива система с
голям ψ т.е възниква движение с приплъзване (занасяне) на
ремаркето.

Прилагането на метода на Аппел при съставянето на
диференциалните уравнения за движение на сложната
многомасова система автомобил ремарке, опростява
процедурата (и намалява вероятността от субективни грешки),
тъй като отпада необходимостта от определянето на реакциите
в теглича. С помощта на съставения математичен модел, чрез
числени решения може да се извършват аналитични
изследвания на равнинното движение с постоянна скорост.
При това входните данни за модела, които се получават от
натурни експерименти са само коефициентите кi., за които има
достатъчно информация в специализираните литературни
източници.
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Фиг. 3 Зависимост на ъгъла между оста на автомобила и
ремаркето- ψ, от коефициентите на съпротивление против
странично увличане на колелата-кi.

5. Заключение
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ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ ПОСТЪПАТЕЛНО
НЕУСТАНОВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА ВЕРИЖНА МАШИНА
A FUEL EXPENDITURE CHARACTERISTIC FOR CARTERPILLAR VEHICLE'S LINEAR
ACCELERATING MOTION
Гл. ас. д-р Глушков П., ас. Койнаков К., ас. Данев И.
National Military University “Vasil Levski” – Veliko Turnovo , Bulgaria
pavlin_glushkov@mail.bg, krasi_koinaka@abv.bg,
Absract: В тази статия е изобразено влиянието на параметрите на превозните средства и пътните превозни средства върху
разходите за гориво за линейно ускоряващо движение на гъсенично превозно средство. Изследването включва движение по
различни видове път и се обръща внимание на плъзгането.
Keywords: ГОРИВНИ РАЗХОДИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МОСТОВЕ.

1. Въведение
Един от значимите икономически и екологични показатели
за оценка качествата на транспортните средства е разхода на
гориво. Често използван критерий за неговото определяне е
измерване разхода на гориво за изминат път при установено
движение - пътен разход. В теорията на транспортните
средства съществуват методи за определяне на пътния разход,
при установено движение по недеформируема пътна настилка,
както за колесни [4] така и за верижни [3] транспортни
машини, като функция на конструктивните параметри на
машината, наклона на пътя и скоростта на движение. В
неустановен режим на движение, пътният разход е променлива
величина, поради което не е пригоден за оценка на разхода на
гориво в тези условия. Тогава като критерий за оценка на
горивната икономичност се използва количеството гориво
изразходвано през времетраенето на преходния процес.

дв 

ъглова скорост при максимална мощност на коляновия вал; rk –
радиус на задвижващото колело; ik и i0 - предавателни числа
съответно на предавателната кутия и силовото предаване.
Параметрите на почвата – коефициентите на сцепление при
покой и плъзгане - fпок, fпл и коефициента на критична
деформация на почвата kτ, участват в израза за разхода на
гориво (1) косвено чрез скоростта на движение на машината v.
Скоростта на движение на машината се получава след
численото решаване на системата нелинейни диференциални
уравнения (3) [1]

m М x   Fx  Fx1  Fx 2

Метод за аналитичното определяне на този показател е
изведен само за колесна машина [4], при неустановено
движение по асфалт без пробоксуване на гумите. Той не е
приложим за верижни машини, движещи се по земен път с
деформируемо
покритие,
поради
не
отчитане
на
пробоксуването и загубите на енергия от хистерезис в
движетелите.

(3) m в x1  Fп1  Fx1
m в x 2  Fп2  Fx 2
,където mм е масата на машината; mв – масата на една
верига; ΣFx – външните сили, действащи на системата; Fп1 и
Fп2 – периферните сили от задвижващите колела;

Целта на настоящата разработка е да се изследва влиянието
на параметрите на машината и вида на пътя върху
количеството гориво изразходвано през преходния процес при
ускорително движение на верижна машина с пробоксуване на
веригите.
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2. Решение на проблема.
Количеството гориво, изразходвано през времетраенето на
преходния процес [4] се определя по формулата

Q   Q h dt

(1)

гориво


f f
 2,55 пок пл
L/2

 f пл
Fx 2   f пл z в 2 1 
ch k 2
L / 2



x 2  0.5B. z  x c
.
dx в 2
x 2  x c 2  y c 2

за

- моментен
разход на гориво; U(v)= Pдв(v)/ Pп(v)– относителна мощност
 0  1 ; Pп(v) – пълна мощност на двигателя; Pдв(v) - текуща
мощност на двигателя; gp - специфичен ефективен разход на
гориво при максимална мощност на двигателя; v –
постъпателна скорост на машината; K и Кu – безразмерни
характеристики
определени
експериментално
чрез
квадратичните апроксимации (2) за дизелов двигател [4];

 

K   1,55  1,55

1
k

f
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2
k

f

са тангенциалните реакции от действието на веригите
върху пътната настилка в надлъжно направление, в които
участват коефициентите на сцепление и другите параметри на
почвата [5]; zв1,2- теглото върху едната верига; b- широчина на
веригата; af- коефициент на анизотропия; dxв1,2 – елементарна

К u  1,5  1,7 U  1,25U 2 ,
(2)

 b.a .

и

,

където Q е изразходваното количество
определено време;
Q h  U( v) Pп ( v) K u ( u ) K  ( v, i k , i 0 )g p

Vi0ik
rk и ωp – съответно текуща ъглова скорост и

 2

;
p 2p
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(4)

dV=Vжелана

–

Vтекуща;

к, [N/m3]
8.105
4,3.105

21.105

σо, [N/m2]
10.107
0,8.107

59.107

коеф. на критична
деформация – Кτ
4.10-7
0,008
0,04

коеф. на триене
при плъзгане - fпл
0,8
0,74

0,76

0,52

0,88

18-20
67-86

торфен

сух
пясъчно
глинест

асфалт

Определянето на U, за поддържане на желаната скорост за
движение или за ускоряване с определена интензивност в
разглежданите условия, е възможно при моделиране реакциите
на водача. За целта (3) е включена в математическия модел на
затворената система експлоатационна среда – водач – верижна
машина [2], чиято структурна схема е представена на фигура 1.
В така определената система, желаната скорост за движение
или степента на интензивност за ускоряване (закъснение), се
задават като параметри на водача. Реализираната текуща
скорост на машината постъпва през обратната връзка в модела
на водача. Там тя се сравнява с желаната скорост за движение.
В зависимост от получения резултат, от модела на водача се
генерира U с определена стойност по следната логическа
последователност:

коеф. на триене
при покой - fпок

Първото уравнение на системата (3) описва изменението на
v  x c а другите две - на веригите
скоростта на масовия център
v1, 2  x 1, 2
, при постъпателно движение на верижна машина с
отчитане на пробоксуването на веригите.

Влажност, [%]

тип на пътя
параметри

Таблица 1

0,96

дължина на веригата по ос Х; xв1,2 – текуща координата на
точка по надлъжната ос на веригата; L- Дължина на веригата.

Резултати

0.01 за dV  0
dU  
 0.01 за dV  0
(5)

Q
[gr]

(6) U=U+dU.

2000
косвено въздействие

Водач

Околна среда

смущаващо въздействие

управляващо въздействие

c

1500

Верижна

b

a

1000

изходен процес

машина

500

обратна връзка

0
0

Фиг.1. Структурна схема на системата Околна среда- ВодачВерижна машина

4

6

8

10

12 14 16

V, [m/s]

Фиг. 1. Икономическа характеристика на верижна машина танк Т-72 при
ускорително движение по
a) асфалт;
b) сух пясъчно глинест земен път;
c) торфен път.

3. Резултати
За симулиране поведението на затворената система (фиг. 1)
е съставена изчислителна програма в продукта “MathlabSimulink 4”. С нея е реализирано изследване върху разхода на
гориво по следната методика:
1. Изследват се три случая на праволинейно ускорително
движение от нулева до максимална скорост
а) движение без наличие на пробоксуване по сух асфалт;
б) движение с наличие на пробоксуване по средно влажен
(18-20%) пясъчно-глинест земен път;
в) движение с наличие на пробоксуване по влажен (40-60%)
торфен път;
2. Изследването се провежда за верижна машина от типа на
танк Т-72.
Данни за машината:
маса ма машината, kg-41000; маса на едната верига, kg 1650; широчина, m-3; дължина, m-6; радиус на задвижващото
колело, m -0.3; максимална мощност, kN -507; ъглова скорост
на коляновия вал при максимална мощност, rad-1-187; тип на
двигателя-дизелов; константи на Лейдерман c1=0.822,
c2=1.356, c3=1.178; предавателно число на трансмисията
io=3.85; предавателни числа на предавателните кутии i1=8.17,
i2=4.4, i3=3.48, i4=2.787, i5=2.027, i6=1.467, i7=1; КПД на
трансмисията- 0.9; константи за КПД на веригата к1=0.95,
к2=0.008, к3=0.00003.
Данни за пътя:

2

5. Заключение
Анализа на резултатите, представени на фигура 1, показва
че при ускорение до скорост 5 m/s количеството изразходвано
гориво почти не зависи от вида на пътя. При ускоряване над
тази скорост разхода при движение върху по-меките почви
нараства значително. Това се дължи на по голямата мощност
необходима за компенсиране на загубите от пробоксуването на
веригите и деформацията на почвата.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПОЧВАТА И НАКЛОНА НА ПЪТЯ ВЪРХУ
ДИНАМИКАТА НА ЗАВИВАНЕТО НА ВЕРИЖНА МАШИНА С МЕХАНИЗЪМ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ ОТ ВТОРИ КЛАС
EXPLORATION OF THE SOIL INFLATION AND ROAD TENSION ON THE DYNAMICS OF THE
OPENING OF A VEHICLE MACHINE WITH A SECOND-HAND MANAGEMENT MECHANISM
Гл. ас. д-р Георгиев И., Банкатиев И., Кочев А.
National Military University “Vasil Levski” – Veliko Turnovo , Bulgaria
ivan_georgiev688@abv.bg
Absract: Изследва се влиянието на параметрите на пътната настилка и наклона на пътния участък върху динамичните качества на верижна
машина при криволинейно движение.
Keywords: ВЛИЯНИЕ, ПОЧВА, НАКЛОН НА ПЪТЯ, МЕХАНИЗЪМ, ВЕРИЖНА МАШИНА.

1. Въведение
Един от основните показатели, по който се оценява
възможността за използване на бойни транспортни верижни
машини в географски райони със силно пресечени местности е
тяхната управляемост. Важен параметър на управляемостта са
радиусите на завиване при движение на отделни предавки.
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При криволинейно движение по сух, твърд и хоризонтален
път, верижните машини с механизъм за управление от втори
клас, притежават различи статични радиуси на завиване, с
пренебрежимо малки преходни процеси [3,4]. Te зависят найсилно от характеристиките на трансмисията и се определят
чрез кинематични зависимости. При движение по наклон и
меки почви обаче, фиксираните радиуси и преходните им
процеси са функции на параметрите на почвата, наклона на
пътя и конструктивните параметри на движителя и не могат да
се определят чрез кинематични зависимости.
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са тангенциалните реакции от действието на веригите върху
пътната настилка в надлъжно и напречно направление;

Целта на настоящото изследване
е да се определи
влиянието на почвата и наклона на пътя върху динамиката на
криволинейното движение на верижна машина с механизъм за
управление от втори клас.
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2. Постановка на задачата



За решаване на така поставената задача, се използва
математическия
модела
на
затворената
система
експлоатационна среда-верижна машина-водач (фиг.1)[6]. В
основа на модела е системата нелинейни диференциални
уравнения (1) [1, 4], описваща равнинно движение на верижна
машина.



са приведените към геометричните центрове на веригите,
моменти на силите на триене Fxi и Fyi;

(1)

m М x  y  z    Fx  Fx1  Fx 2

m М y  x  z    Fy  Fy1  Fy 2

 z   M z  M fo 1  M fo 2  Fx1B / 2  Fx 2 B / 2
Iz
m в x1  Fп1  Fx1
m в x 2  Fп2  Fx 2

fпок, fпл – коефициенти на сцепление при покой и
плъзгане;
kτ – коефициент на критична деформация на почвата;
zвi- теглото върху едната верига;
b- широчина на веригата;
af- коефициент на анизотропия;
В – широчина на коловоза на машината;
dxвi – елементарна дължина на веригата по ос Х;
xвi – текуща координата на точка по надлъжната ос на
веригата;
L- дължина на веригата;

x c и y c

-

съответно

постъпателна

скорост на странично увличане на
машината;

,
където mм – масата на машината;
mв – масата на една верига;
ΣFx , ΣFy – външните сили, действащи на системата;
ΣMz - външните моменти действащи на системата;
Fп1 и Fп2 – периферните сили от задвижващите колела.

скорост

и

масовия център на

x i , i  1,2 - скорости на точки от веригите относно
корпуса на машината;
i – номер на веригата;
ωz-ъглова скорост.
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Чрез изчислителната програма е изследвана траекторията
която описва верижна машина танк Т-72 при криволинейно
движение. Условието на изследването включва: движение на
машината по земна повърхност с определен напречен наклон и
различен тип на земната повърхност-асфалт, сух пясъчноглинест и торфен; завиването се извършва на една и съща
предавка за различните типове повърхност; критерии за оценка
са статичния радиус на завоя и вида на преходния процес.

Тъй като при завиване мощностния режим на машината
силно се изменя, е необходимо да се отчете и влиянието на
водача като орган за управление и поддържане на желаната
скорост за движение. Този процес също се възпроизвежда от
модела на затворената система.
Надлъжният-α и напречният - β наклони на пътя участват в
изразите за външните сили (2), действащи на системата и
изразите за относителното тегло на машината, преразпределено
от динамичните реакции върху двете вериги (3).

Входните данни за програмата са:
Данни за машината:
маса ма машината, kg….………………………………. 41000;
маса на едната верига, kg ………………………...…......1650;
широчина, m ………………………………....………..…......3;
дължина, m ……………………...………………...……….…6;
радиус на задвижващото колело, m ……………….…..….0.3;
максимална мощност, kN ……………………….....……..507;
ъглова скорост на коляновия вал при максимална
мощност,rad-1 ………………………………………..……187;
тип на двигателя-дизелов;
константи на Лейдерман c1=0.822, c2=1.356, c3=1.178;
предавателно число на трансмисията io=3.85;
предавателни числа на предавателните кутии i1=8.17,
i2=4.4, i3=3.48, i4=2.787, i5=2.027, i6=1.467, i7=1;
КПД на трансмисията………………...……………..…… 0.9;
константи за КПД на веригата
к1=0.95, к2=0.008,
к3=0.00003.
Данни за водача:
максимална ъглова скорост на коляновия вал при която се
превключват предавките, rad-1 ………………………….......250;
Данни за пътя:
Таблица 1

 Gsin cosz   sin sin z 

G z  G 1  sin 2    sin 2  ’





0.5BG z  G y  mм yc  z x c  h g
BLb

(3)

z в2 





0.5BG z  G y  m м y c  z x c  h g
.

BLb

тип
на
път
я

Коефициентите на сцепление на почвата с веригите
участват в изразите за тангенциалните реакции и техните
моменти. Те определят влиянието на настилката на пътя върху
характера на движението(в частност на завоя).
Управляващи въздействия от водача върху машината са
параметрите относителна мощност U и предавателните числа в
механизмите за завиване, участващи в изразите за периферните
сили [1].

косвено въздействие

Водач

Околна среда

Верижна

0,96

0,8

0,04.10-4

59.107

21.105

сух
пясъчно 18-20 0,88
глинест

0,74

0,008

10.107

8.105

торфен

0,52

0,04

0,8.107

4,3.105

параме
три
асфалт

смущаващо въздействие

управляващо въздействие

к, [N/m3]

z в1 

σо, [N/m2]

y

коеф. на критична
деформация – Кτ

y

коеф. на триене при
плъзгане - fпл

F  G

коеф. на триене при
покой - fпок

(2)

изходен процес

машина
обратна връзка

Фиг.1. Структурна схема на системата Околна среда- ВодачВерижна машина
За моделиране поведението на посочената система е
съставена изчислителна програма в програмния продукт
“SIMULINK 4”. Като входни данни алгоритъма на
изчислителния процес [5], се въвеждат конструктивни
параметри на машината, параметри на пътя и условни
параметри на водача.
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Влажност, [%]

 Fx  Gx  Gsin  cos z   sin  sin  z 

67-86 0,76

- Видът на пътната настилка оказва влияние на радиуса на
завиване, като същия намалява с повишаване на
деформируемостта.
- С увеличаване на страничния наклон на пътя, траекторията
на криволинейно движение на машината се изменя от
окръжност към елипса и се увеличават радиусите й.
- В таблица 2 са представени максималните странични и
надлъжни наклони за различни пътища при движение, по които
машината не губи управляемост.
Таблица 2

5. Заключение

а
б

Z, [m]

в

тип на

β

пътя

Y, [m]

Асфалт[◦]

Глинест[◦]

Торфен[◦]

наклон
надлъжен

33

30

23

страничен

33

30

23

X, [m]
Фиг. 1. Завиване при движение на четвърта предавка със скорост
V=5m/s, по земна повърхност с наклон α=0 rad, β=0.19 rad и
различен тип земно покритие. Начало на завиването X=20 m,
а) торф; б) пясъчно глинест ; в) асфалт;

а
б

Z, [m]

в
β
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Y, [m]
X, [m]
Фиг. 2. Завиване при движение на четвърта предавка със скорост
V=5m/s, по земна повърхност с наклон α=0 rad, β=0.31 rad и
различен тип земно покритие. Начало на завиването X=20 m,
а) торф; б) пясъчно глинест ; в) асфалт;

Z, [m]

α

X, [m]

Y, [m]

Фиг. 3. Криволинейно движение със загуба на управляемост при
спускане по наклон α с
п

п
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т и
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а

п
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ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ НА КРИВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ НА
ВЕРИЖНА МАШИНА С МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ ВТОРИ КЛАС
DIFFERENTIAL EQUIPMENT OF CRYOLINE MOVEMENT OF SECOND-HAND CLASS MECHANICAL
ENGINEERING MACHINE
Гл. ас. д-р Георгиев И., Банкатиев И., Димитров П.
National Military University “Vasil Levski” – Veliko Turnovo , Bulgaria
ivan_georgiev688@abv.bg
Absract: В тази статия са представени диференциални уравнения, които описват едно общо движение на транспортната
гъсенична машина с управляващ механизъм от втори клас.
Keywords: ВЕРИЖНА МАШИНА, ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ, МЕХАНИЗЪМ, УПРАВЛЕНИЕ.

1. Въведение
Едно от най-новите направления за развитие на теорията на
движение на транспортни средства
е математическото
моделиране на процесите, които се осъществяват при
взаимодействието на машината с околната среда. По този
начин се разкриват възможности
за решаване на найразнообразни и сложни задачи, които се налагат в процеса на
анализа и синтеза на нови, перспективни конструкции

разпределен равномерно, а по широчина на веригите
постоянно;
4. масовия център съвпада с центъра на симетрия на
машината (точка C).
На кинематичната схема (фиг.1) са показани корпус 3 и
опорните части на веригите 1 и 2 на верижната машина.
Приема се че външната верига боксува а вътрешната се
плъзга (параметрите на вътрешната верига ще означаваме с
индекс 1 а на външната с 2). Точка О’ е моментния център на
въртене на машина, а разстоянието O’D =R e радиуса на
завиване. Като се използва правилото за намиране моментния
център на скоростите на твърдо тяло, знаейки скорост на точка
от тялото и ъгловата му скорост, се намират моментните
центрове на въртене на опорните части на веригите –точките

2. Постановка на задачата
За моделиране движението на верижна машина при
взаимодействието и с околната среда, е необходимо
съставянето на математически модел описващ общото
движението на същата Като се доразвива изложената в [1]
теория по този въпрос, се предлага опростен модел (фиг.1)
описващ общото движение на верижна машина по меки почви,
снабдена с планетарени механизми за управление.

c1 и c2 (полюси на въртене на веригите).
Скоростите V1 , V2 са скорости на точки от корпуса.
Координатите e1x , e2 x и e y на полюсите на въртене се

Yo

2

Y

определят от кинематичните зависимости:

V2

ωz

а) за боксуващата верига
V
Vб2  V2  Vр2  к2 rк  R  0.5B z
,
e2 x  б2 ,

L
ey

3

X

C1

x

1

Vc

ex 2

C
y

тогава е2 x

D
B

V1

O’

O

C2

z
к2 rк  R  0.5B  z к2 rк  x  0.5B z
.


z
z

б) за плъзгащата верига

e1x 

ex1

R

тогава е1x 

ey 

Xo

фиг.1 Кинематична схема на верижна машина при
криволинейно движение.

Vcy

z

,

Vпл1

z

Vпл1  Vр1  V1  R  0.5B  z  к1rk

,

R  0.5B  z  к2 rк
z

където



x  0.5B z  к2 rк

z

,

,

Vб и Vпл са скорост на боксуване и на

плъзгане, V1 , V2 са теоретичните скорости на двете вериги,

Vр1, Vр2 - преносните скорости на веригите,

Разглежда се плоско паралелен, равнинен модел на
верижна машина, осъществяваща криволинейно движение по
хоризонтален път с деформируемо покритие. За опростяване на
сложните явленията възникващи при криволинейното
движение на верижна машина, ще допуснем че:
1. машината се разглежда като материална точка;
2. триенето между веригите и пътя е изотропно и силите на
триене са пропорционални на нормалния натиск;
3. опорните части на веригите са твърди не разтегливи
площадки. Нормалния натиск по дължина на веригите е

к е

ъгловата

скорост на задвижващото колело, ωz е ъгловата скорост на
машината, а rк е радиуса на задвижващото колело.
От
кинематичните
зависимости
V1  z R  e1x  0.5B  к1rк и

V2  z R  e2x  0.5B  к2rк се вижда че V1 и V2
могат да се разглеждат и като теоретичните скорости на двете
вериги.
Движението се разглежда в неподвижна координатна
система XoYoO, в която се отчита преместването на масовия
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център. За удобство на изследването, с масовия център е
свързана подвижна координатна система XYC. Върху нея се
 и ускорението x и y
отчитат проекциите на скоростта x и y
на масовия център.

N   M f1  M f 2

M f 2   2 z2 Lb es2  e22x  e2y

E

са изведени и доказани в [1],

L
е радиус на триене, равен на отношението на
4b
момента на силата на триене при въртене на опорната част на
веригата около нейния геометричен център към пределната

сила на триене на веригата, 1 е коефициент на триене, z1 е
нормална реакция от почвата към веригата, L и b са параметри
на опорната част на веригата .

е

Като се изразят

e1x , e2 x

и

кинетичната енергия на системата, U=0 е потенциалната
енергия, Ф е дисипативната енергия, qi е обобщена координата
а Qi e обобщена сила съответстваща на обобщената координата.

координати

Кинетичната енергия на системата при наличие на
релативно движение се определя, като се използва правилото за
намиране на кинетичната енергия на система от тела, която се
извежда
във
векторна
форма:

 2 z2 Lb es2 z2  x2  0.5B z  x 2  e 2y .

m V
mV



=
E

Ф  1z1Lb

i

dE
d z
dE
d  i



m   V      V 



 m V

i i

i

c

c

i

Е

по

 m V
i

c

векторите

2
s

z



 0.5Bx 2  0.5B z  x 
R2

x  0.5B z  x 
dФ
  2 z2 Lb 2
dx2
R2
1z1Lb

Изразите

 2 z2 Lb

x2  0.5B z  x   F
R2

x2

x  0.5B z  x1   F
,

,

x1

R1

1z1Lb

y
 Fy1
R1

и

y
 Fy 2 са силите на трие между веригите и пътя ,
R2
съответно по осите x и y за двете вериги.

 2 z2 Lb

Обобщените сили се намират, като се използва принципа
5

на виртуалните премествания

A 

 Q q , където
i

i

A

е

1

възможната работа по обобщената координата.
Обобщените сили съответстващи на обобщени координати
са Q1  Fx , Q2  Fy , Q3  M z , Q4  Fп1 и Q5  Fп2 , където

M f1 и M f 2

са главните моменти на силите на триене на опорните части на

c1

e 

x  0.5B z  x1 
dФ
 1 z1Lb
dx1
R1



веригите спрямо полюсите на въртене



e 2  0.5Bx  0.5B z  x1 
dФ
 1 z1Lb s z

d z
R1
  2 z 2 Lb

d  dE  m1 x1  x  y z 

dt  d  i  m2 x2  x  y  z 


При взаимодействието на опорните части на веригите с
почвата е на лице разсейване на енергия. Този процес се описва
с дисипативната функция Ф, която е свързана с мощността на
дисипативните сили със съотношението N  n  1Ф , където
N e мощността на дисипативните сили а n е степенен
показател, даващ зависимостта на силите на триене от
скоростта. При приетите в началото допускания, в сила е
закона на Кулон , тогава n=0 и Ф   N .
dA
Мощността N се определя от израза N 
, където
dt
dA   M f 1  M f 2 d z e елементарната работа на силите на

d z ,

+



,


  I   m x y  x 0.5B   m x y  x 0.5B 
z z
1 1
1
2 2
2



триене, при завъртане на машината на ъгъл

получава

dФ
y
y
 1z1Lb   2 z2 Lb

R2
dy
R1

Като се диференцира по времето и като се използват
допусканията приети при разглеждането на системата (1-4) се
получава
d  dE  mт x  y  z  m1 x1  m2 x2

dt  dVc  mт y  x z  2 z m1x1  m2 x2 



 x  0.5B z  x1 

се

 e 2y

x  0.5B z  x1    z Lb x2  0.5B z  x 
dФ
 1z1Lb
2 2
R2
dx
R1

на

   i  Vr 1 .


d  dE
dt  d 
z


Ф
2

R2  es2 z2  x2  0.5 B z  x 2  e 2y се получава

    i  Vr 1 ,


r

за

чрез обобщените

R1  es2 z2  x  0.5B z  x1 2  e 2y

2

c

Производните на
dE
обобщените координати са

dVc

,
es2 z2

ey

След диференциране на дисипативната функция по
обобщените
координати
и
полагане

   i  Vr 
 , където m е масата
i
2
2
на точка от тялото, Vc e скоростта на масовия център на
системата, ω ъгловата скорост на системата, ρi е разстоянието
на точка от системата до центъра на подвижната координатна
система а Vr e релативната скорост на точката.
2

i i

за

където еs 

Диференциалните уравнения се извеждат , като се
използват уравненията на Лагранж
където

Изразите

M f 1  1z1Lb es2  e12x  e2y и

моментите

По така представената разчетна схема , машината се
разглежда като холономната система с пет степени на свобода.
За обобщени координати избираме транслациите x и y по
осите на подвижната координатна система, ротацията около
вертикалната ос и преместванията на веригите спрямо корпуса.

d  dE  dE dU dФ




 Qi ,
dt  dqi  dqi dqi dqi

 ddt z  M f 1  M f 2  z .

Fx и Fy са съставящите на главния вектор на външните сили
приведени в точка C, Mz е момента на външните сили спрямо

и c2 . Тогава
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масовия център, Fn1 и Fn2 са периферните
задвижващите колела на двете вериги.

сили

на

След направените преобразувания се получава системата
уравнения
(1)

x  0.5B z  x1 

mт x  y z  m1x1  m2 x2  Fx  1z1Lb
R1
x  0.5B z  x 
 2 z2 Lb 2
R2


mт y  x z  2 z m1x1  m2 x2   Fy -

- 1z1Lb y   2 z 2 Lb y
R1
R2

(1)

e 

e 

2
s

z

,

Fп1  Uc1aik k1  U 0.5Gk2  Uc2k1bik2 x1  U (c3k1cik3  0.5Gk3 ) x12
където U е относителната мощност на двигателя;

a

Pmax io т
P i 2
P i 3
, b  max2 o 2 т , c  max3 o 3 т -константи
2 p rk
2 p rk
2 p rk

за

конкретния тип машина; ik,io-предавателни числа съответно на
предавателната кутия и силовото предаване; k1,k2,k3коефициенти отчитащи нарастването на хистерезиса във
веригата от нарастването на скоростта на движение.
Коефициентите на сцепление i се изразяват като функции

I z z  m1 x1 y  x1 0.5B   m2 x 2 y  x2 0.5B  
M z  1 z1Lb

 
2
3 
P  Pmax  c1
 c2 2  c3 3  , където Pmax е
 p
 p
 p 

максималната мощност на двигателя ,W; c1,c2, и c3-kонстанти
за конкретен тип двигател; ω-обороти на коляновия вал, rad/s-2 ;
ωp- обороти на коляновия вал при максимална мощност на
двигателя, rad/s-2.



 0.5Bx  0.5B z  x1 

R1



 0.5B x 2  0.5B z  x 
R2
x  0.5B z  x1 
m1 x1  x  y z   Fп1  1z1Lb
R1

x 2  0.5B z  x 
m2 x2  x  y z   Fп2   2 z 2 Lb
R2


i  xi x р
xi , като
на относителната деформация на почвата

Първото уравнение възпроизвежда
постъпателното
движение на машината, второто – страничното увличане на
масовия център, третото уравнение възпроизвежда ротацията
около вертикалната ос а последните две - теоретичните
скорости на двете вериги. Вижда се че уравненията са не
линейни и решаването на системата се извършва чрез числени
методи при известни начални условия.

0.825
   
е приведен коефициент на триене;
 пр  2.55 п пл 
  пл 

  2 z 2 Lb

1

3

2
s

z

се

зависимостта



 пр  

проф.Кацигин,    пл 1 
,
th

  k
ch


k 


2

Fпк2

където

Моделиране движението на посочения тип машина може да
се осъществи, като на базата на (1) се състави програма на
ЕИМ възпроизвеждаща процесите: промяна на скоростта и
направлението на движение на машината под действието на
управляващите и смущаващите въздействия , промяна на
скоростта на изоставащата верига (без отчитане на преходните
процеси във фрикционните механизми на предавателните
кутии) и циркулацията на мощност между водещите колела
при завиване.

F1
3

от

Използването на системата (1) за описване движението на
верижна машина снабдена с планетарни
механизми за
управление на въртящите моменти подвеждани към водещите
колела става, като на модела се отнеме една степен на свобода,
тъй като между теоретичните скорости на двете вериги има
i
V1  V2 2
i1
кинематична връзка
, но на коя от веригите ще бъде
наложено това ограничение, зависи в коя от предавателните
кутии е променено предавателното число. Освен това,
процесите свързани с управлението на машината не могат да се
опишат явно от системата (1).

Fпк1

4

изведена

п и пл са съответно коефициенти на триене при покой и при
плъзгане; k - коефициент отчитащ критичната деформация на
почвата, xр -преносна скорост на веригата.

6

5

използва

F2

Фиг.2 Модел на силовата уредба на верижна машина с
планетарни механизми за управление.

На фиг.(3) е представен алгоритъм за възпроизвеждане
равнинното движение на верижна машина с планетарни
механизми за управление.

1 и 2 вериги; 3 задвижващи колела; 4 планетарни механизми за
управление; 5 редуктор; 6 двигател.
За да се използва системата уравнения (1) за описване
движението на машинната в неподвижната координатна
система, под действие на векторите на управляващите и
смущаващите въздействия, е необходимо периферните сили на
задвижващите колела Fn1 и Fn2 и коефициентите на триене i да
се изразят чрез обобщените координати.
Периферната сила Fn1 се изразява чрез скоростта x1  V1 ,
като се използва уравнението на Лейдерман:
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xi  f Fпк1, Fпк2 , F1, F2 i 1или 2

входни данни
а) за пътя: φпок ,φпл
б) за машината: mт, mв, L, b, B, rk, io, ik, Iz,
ηт, k1, k2, k3
в) за двигателя: Pmax, ωd, c1, c2, c3

x  f Fx , F1, F2 
y  f Fy , Fy1, Fy 2





 z  f M z , F1, F2 

q j  q j 1  q j 1dt  0.5q j 1dt 2
q j  q j 1dt
J=1-N

Δ1=f(x1,xр1); Δ2=f(x2,xр2)

v1  v2  xi

φ1=f(φпок ,φпл, Δ1,kτ); φ2=f(φпок ,φпл, Δ2,kτ)

i1>i2

определяне на предавателните числа i 1
и i2 във функция на ωd и φз

x
oпределяне на относителната
мощност U във функция на

i2>i2

v1  v2

i2
i1

v2  v1

i1
i2

Fx1  f(z1 , L, b, B, 1 x1 x  z 
Fx2  f(z 2 , L, b, B,  2  x 2  x  z 
i

Fx11  Fx1 i2 ; Fx22  Fx2
1

j=N

i1
i2

статистика

F п1  f(0.5Pmax ,  d , U , c1 , c 2 , c3 , k1 , k 2 , k 3 , x1 , i1
io ,  т , rk )
F п2  f(0.5Pmax ,  d , U , c1 , c 2 , c 3 , k1 , k 2 , k 3 , x 2 , i2

край

io ,  т , rk )

Fп11  f(Pmax ,  d ,U , c1 , c2 , c3 , k1, k 2 , k3 , x1, i1

io , т , rk )
Fп22  f(Pmax ,  d ,U , c1, c2 , c3 , k1 , k 2 , k3 , x1, i2
io , т , rk )

Фиг.3 Алгоритъм за моделиране на равнинното
движение
За намиране на траекторията на движение на машината,
координатите й в неподвижната координатна система се
определят чрез трансформациите:

Fпк1=Fп1; Fпк2=Fп2;F1=Fx1;F2=Fx2

i1>i2

Fпк1=0;F 1=0

i2>i2

Fпк2=0;F 2=0


 x cos 

 x sin 


 z   z dt
xo
yo

z

 y sin  z dt

z

 y cos  z dt

i1>i2 и
Fx1>0

Fпк2  Fп 22 ; F1 

Fx1i2
i1

Алгоритъмът за моделиране движението на верижно
транспортно средство с планетарни механизми за завиване е
изпробван за движение на бойна верижна машина –танк Т-72,
движеща се по хоризонтален черен път. Параметрите на
системата са:

i2>i1 и
Fx2<0

Fпк1  Fп11; F2 

Fx 2i1
i2

а) на машината: маса на танка -41000 kg, маса на
едната верига-1640 кg, масов инерционен момент-74200 kg.m2 ,
надлъжна опорна повърхност-4,2 m, напречна опорна
повърхност-3 m, широчина на веригата-0.56 m, радиус на
водещото колело-0.34 m,
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б) на двигателя: максимална мощност-507000 W,
обороти при максимална мощност-187 rad/s-1, c1=0.822,
c2=1.356, c3=1.178
в) на пътя: φпок=0.79, φпл=0.66, кτ=0.19

5. Заключение
Анализа на получения резултат показва, че така
изведените диференциални уравнения, включени в подходящ
алгоритъм за числено решаване на ЕИМ, описват достатъчно
точно поведението на системата, като от всички входни
параметри експериментални са само коефициентите на триене
с пътя и константите на двигателя. Уравненията могат да се
ползват за решаване на правата и обратната задача на
движението на транспортно средство, задачи свързани с
устойчивостта и проходимостта на верижна машина, за
създаването на симулационни модели и др.Тези уравнения
могат да се използват и за машини с диференциални и
комбинирани механизми за управление, като се отчетат
особеностите при разпределението на мощностния поток от
двигателя към движителите.
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Фиг.3 Траектория на движението на верижна машина

Y

На фиг.3 е показано решението на задачата описваща
преходния
процес, при преминаване от установено
o,m
праволинейно движение с постъпателна скорост на машината
V=4 m/s, към установено криволинейно движение с постоянен
радиус на завоя R=23 m. Криволинейното движение започва,
когато на 85-тия метър от началото на движението се
повишава предавателното число в единия от планетарните
механизми за завиване.

X
0,m
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПЪТНАТА
НАСТИЛКА ВЪРХУ ДИНАМИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВЕРИЖНА
МАШИНА
EXAMINATION OF THE INFLUENCE OF THE ROAD PARAMETERS
COVERAGE ON THE DYNAMIC PERFORMANCE OF A CHAIN MACHINE
Доц. д-р Христов Й., Банкатиев И., Влахов Л.
National Military University “Vasil Levski” – Veliko Turnovo , Bulgaria
danchohr@abv.bg
Absract: Разглежда се влиянието на параметрите на пътната настилка върху динамичните показатели на верижна машина при
постъпателно движение по път с деформируемо покритие.
Keywords: ПАРАМЕТРИ, ПЪТНА НАСТИЛКА, ПОКАЗАТЕЛИ, ВЕРИЖНА МАШИНА.

1. Въведение
Основните показатели на динамиката на транспортните
средства са време и път за ускорение. Подробни аналитични
изследвания на тези показатели са извършени главно за
колесни машини [6] при движение по недеформируемо пътно
покритие. Аналогични графо-аналитични и аналитични
изследвания за верижни машини са приложени съответно в [1]
и [2] също за движение по недеформируемо пътно покритие и
без отчитане на боксуването. Факт е обаче, че верижните
машини се експлоатират основно по терени с деформируемо
покритие, което води до пробоксуване на веригите.
Целта на настоящата разработка е да се определи влиянието
на основните видове пътни покрития върху динамичните
показатели при постъпателно движение на верижна машина.

mвx1  Fп1  Fx1
mвx 2  Fп2  Fx 2

sin 

2  2 cos   1

– приведен к.п.д,

отчитащ буксуването на машината;

x1  Fx 2

 
,

x
x

x 1 x 2

– к.п.д, отчитащ буксуването на

машината;

x

– постъпателна скорост на машината ;

x 1 и x 2

където mм – масата на машината;
mв – масата на една верига;

Fx1 и Fx 2

,
където Fƒ е сила на съпротивление при постъпателно движение
от образуване на коловоз;

' 

F  F
x

 
q
2bo2  '
 Fx Ff  k   ln ch  ср'  ln ch  q 
о 
г 
о 

kг= 2L.b e приведен към опорната площ на верижния
движител, коефициент на обемна деформация на почвата;
к – табличен коефициент на обемна деформация на
почвата;
qср=G/(2L.b) – относително налягане на машината върху
почвата;
σо– табличен коефициент на гранично нормално
напрежение на почвата

Математическият модел, на неустановено движение на
верижна машина представен със системата диференциални
уравнения (1) и апробиран в [3], е приложим и за решаването
на така формулираната задача. В настоящия доклад се
акцентира основно на математическата зависимост (2)[4]. Чрез
нея се описва влиянието на параметрите на пътното покритие
върху процесите, определящи динамиката на верижната
машина.

mМx 

(2)

k

2. Постановка на задачата

(1)

външните сили действащи на машината и се изразяват чрез
условна съпротивителна сила [4]

– тангенциалните реакции от пробоксуването

на веригите по почвата в надлъжно направление [3,7] ;
ΣFx – външни сили, действащи на машината;
Fп1 и Fп2 – периферните сили от задвижващите колела.
Почвата оказва влияние на динамиката на движението
чрез коефициентите на сцепление при покой и плъзгане fпок, fпл и коефициента на критична деформация на почвата
Кτ, които участват в формулите за тангенциалните
реакции[7]. Параметрите на почвата участват и в израза за
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– скорост на точки от веригите относно
корпуса на машината(теоретична скорост);
α – ъгъл на наклона на челния участък на веригата;
Δq – коефициент, отчитащ разпределението на налягането
на веригите;
L – дължина на опорната площ на веригата;
b – широчина на веригата.

максимална ъглова скорост на коляновия вал при
която се превключват предавките,,rad-1 …............200;

косвено въздействие

Околна среда

смущаващо въздействие

Данни за пътя:
Таблица 1
коеф. на критична
деформация – Кτ

σо, [N/m2]

к, [N/m3]

машина

коеф. на триене при
плъзгане - fпл

тип
на
път
я

изходен процес

коеф. на триене при
покой - fпок

Верижна

0,96

0,8

0,04.10-4

59.107

21.105

сух
пясъчно 18-20 0,88
глинест

0,74

0,008

10.107

8.105

торфен

0,52

0,04

0,8.107

4,3.105

обратна връзка

Влажност, [%]

Водач

управляващо въздействие

параме
три

Фиг.1. Структурна схема на системата Околна среда- ВодачВерижна машина

асфалт

Така уточнения математически модел описва
равнинното движение на верижна машина в определена
експлоатационна среда, като се възпроизвежда и
пробоксуването на веригите. Тъй като параметрите на
пътното покритие участват чрез нелинейната зависимост
(2) в диференциалните уравнения, задачата не може да се
реши аналитично и се налага използването на числен метод.
За да се опише ускорително движение до максималната за
дадените условия скорост е необходимо да се моделира и
процеса на превключване на предавките в оптималния
момент (управляващо въздействие). За целта, изследването
на движението се извършва чрез модела на затворената
система(фиг.1) [5].

67-86 0,76

5. Заключение
T,[s]

За моделиране поведението на посочената система е
съставена изчислителна програма в програмния продукт
“MATHLAB-SIMULINK 4”, като за входни данни на
системата се въвеждат конструктивни параметри на
машината, параметри на пътя и условните параметри на
водача.
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Изследват се три случая на ускорителното движение
на бойна верижна машина от типа на танк Т-72:
а) движение без наличие на пробоксуване по сух
асфалт;
б) движение с наличие на пробоксуване по средно
влажен(18-20%) глинесто- пясъчен земен път;
в) движение с наличие на пробоксуване по влажен(4060%) торфен път.
Определените чрез симулация време и път за
ускорение са отразени на фиг.1 и 2, като входните данни за
модела са:

40

60
c

b

a

20

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Фиг. 2. Време за ускорение при
a) движение по асфалт;
b) движение по сух пясъчно глинест земен път;
c) движение по торфен път.

Данни за машината:
маса ма машината, kg….………………………..…. 41000;
маса на едната верига, kg ………………………........1650;
широчина, m ………………………………....………..…......3;
дължина, m ……………………...……………..………….…6;
радиус на задвижващото колело, m …………..…..….0.3;
максимална мощност, kN …………………….....……..507;
ъглова скорост на коляновия вал при максимална
мощност,rad-1 ………………………………………187;
тип на двигателя-дизелов;
константи на Лейдерман c1=0.822, c2=1.356,
c3=1.178;
предавателно число на трансмисията io=3.85;
предавателни числа на предавателните кутии
i1=8.17, i2=4.4, i3=3.48, i4=2.787, i5=2.027, i6=1.467, i7=1;
КПД на трансмисията………………...……..….…… 0.9;
константи за КПД на веригата к1=0.95, к2=0.008,
к3=0.00003.
Данни за водача:
-
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18 V, [m/s]
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c

b

1
2
3
4
5
6
7

a

600
400
200
0
2

4

6

8

10

12

14

16

[]

[]
40
23
17
13
9
6
3

36
19
13
10
6
3,6
1,9

29
17
11,5
7,5
4,5
2,3
1,2

6. Литература

V, [m/s]

Фиг. 3. Път за ускорение при
a) движение по асфалт;
b) движение по сух пясъчно глинест земен път;
c) движение по торфен път.
1. Резултатите за движението по асфалт без пробоксуване,
получени чрез предложения числен метод, съвпадат с
резултатите от известните аналитични методи с максимална
относителна грешка 12%.
2. Видът на пътното покритие почти не влияе на динамичните
показатели за движение със скорости до 6m/s.
3. Максималната скорост за движение на танка по торфен път е
11m/s, а по пясъчно-глинест - 17m/s.
4. Максималните надлъжни наклони, който машината може да
преодолее по различните пътища на всички предавки са
отразени в таблица 2.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПОЧВАТА ВЪРХУ ПЪТНИЯТ РАЗХОД НА
ГОРИВО ПРИ ПОСТЪПАТЕЛНО УСТАНОВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА ВЕРИЖНА
МАШИНА
SURVEY IN THE SURVEY OF THE SOIL OF ROAD FUEL CONSUMPTION AT A POSITIONING
MOVEMENT OF A CHAIN MACHINE
Доц. д-р Христов Й., гл. ас. д-р Миневски И., Колев П.
National Military University “Vasil Levski” – Veliko Turnovo , Bulgaria
danchohr@abv.bg
Absract: Предложен е метод за теоретично изследване на влиянието на параметрите на пътната настилка върху пътният
разход на гориво на верижни машини при постъпателно равномерно движение по път с деформируемо покритие.
Keywords: ВЛИЯНИЕ, ПОЧВА, РАЗХОД, ГОРИВО, ВЕРИЖНА МАШИНА.

1. Въведение
Един от значимите икономически и екологични критерии за
оценка качествата на транспортните средства е пътния разход
на гориво. В теорията на транспортните средства съществуват
методи за определяне на този показател, при движение по
недеформируема пътна настилка както за колесни[4] така и за
верижни [3] транспортни машини, като функция на
конструктивните параметри и скоростта на движение. При това
влиянието на пътя се отчита само с неговия надлъжен наклон –
α.. Известно е, че движението на верижни машини по земен път
е съпроводено с пробоксуване на движителя, което води до
завишаване разхода на гориво. Параметърът боксуване на
веригите, като функция на параметрите на машината и пътната
настилка, не се отчита в познатите методи за определяне на
разхода на гориво на верижни транспортни средства.

(2)

К u  1,5  1,7U  1,25U 2 ,
K   1,55  1,55

дв 

2. Постановка на задачата
Пътният разход на гориво при установено движение на
транспортни средства според [4] се определя с израза

Vi0ik
rk

Скоростта на движение на машината се получава след
численото решаване на системата нелинейни диференциални
уравнения (3) [1]

(1)

U( v)Pп ( v)K u (u )K  ( v, i k , i 0 )g p
36.v

;

и ωp – съответно текуща ъглова скорост
и ъглова скорост при максимална мощност на коляновия вал;
rk – радиус на задвижващото колело;
ik и i0 - предавателни числа съответно на предавателната
кутия и силовото предаване.
Параметрите на почвата – коефициентите на сцепление
при покой и плъзгане - fпок, fпл и коефициента на критична
деформация на почвата kτ, участват в израза за пътния разход
на гориво (1) косвено чрез скоростта на движение на машината
v.

Целта на настоящата разработка е да се изследва влиянието
на параметрите на пътното покритие върху пътния разход на
гориво при равномерно движение на верижна машина по
различни пътни настилки и наклон.

Qs 

 2

 p 2p

(3)

m М x   Fx  Fx1  Fx 2

,

m в x1  Fп1  Fx1
m в x 2  Fп2  Fx 2

където Qs e пътния разход на гориво в l/100km;

 0  1 ;
U(v)= Pдв(v)/ Pп(v)– относителна мощност
Pп(v) – пълна мощност на двигателя,kW;
Pдв(v) - текуща мощност на двигателя,kW;
gp - специфичен ефективен разход на гориво при
максимална мощност на двигателя в gr/kW.h;
v – постъпателна скорост на машината, m/s;
ρ – плътност на горивото, kg/l;
K и Кu – безразмерни характеристики определени
експериментално чрез квадратичните апроксимации (2) за
дизелов двигател [4];

,

където mм е масата на машината;
mв – масата на една верига;
ΣFx – външните сили, действащи на системата;
Fп1 и Fп2 – периферните сили от задвижващите колела;
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косвено въздействие

0,825

 f пок  f пл  
 
 2,55
L/2
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Фиг.1. Структурна схема на системата Околна среда- ВодачВерижна машина
За симулиране поведението на затворената система (фиг. 1) е
съставена изчислителна програма в програмния продукт
“Mathlab-Simulink 4”. С нея е реализирано изследване върху
пътния разход на гориво по следната методика:

са тангенциалните реакции от действието на веригите върху
пътната настилка в надлъжно направление, в които участват
коефициентите на сцепление и другите параметри на почвата
[5];

1. Изследват се три случая на постъпателно установено
движение:
а) движение без наличие на пробоксуване по сух асфалт за
две предавки, при надлъжен наклон на пътя α1=0 и α2=0,05 rad;
б) движение с наличие на пробоксуване по средно
влажен(18-20%) пясъчно-глинест земен път за две предавки,
при надлъжен наклон на пътя α1 = 0 и α2=0,05 rad;
в) движение с наличие на пробоксуване по влажен(40-60%)
торфен път за две предавки, при надлъжен наклон на пътя α1 =
0 и ; α2=0,05 rad;
2. Изследването се провежда за верижна машина от типа на
танк Т-72.
3. Програмно-логическата последователност за определяне
на пътния разход на гориво е следната: В симулационната
програма се въвеждат данни за пътя и желаната възможна
предавка за движение. Чрез симулации се определят
максималната и минималната скорост за движение в
конкретните условия. Така получения скоростен диапазон се
разделя на интервали – скоростите, за които ще се изследва
движението на дадената предавка. След това при
последователно им въвеждане в програмата, като желани
скорости за движение, чрез последваща симулация, се определя
разхода на гориво, получен при установяване на движението.
Този процес се повтаря за всеки от изследваните режими. От
получените числени стойности се построяват зависимостите
Qs(v) –фигури 2, 3, 4 и 5.
Данни за машината:
маса ма машината, kg….………………………………. 41000;
маса на едната верига, kg ………………………...…......1650;
широчина, m ………………………………....………..…......3;
дължина, m ……………………...………………...……….…6;
радиус на задвижващото колело, m ……………….…..….0.3;
максимална мощност, kN ……………………….....……..507;
ъглова скорост на коляновия вал при максимална
мощност,rad-1 ………………………………………..……187;
тип на двигателя-дизелов;
константи на Лейдерман c1=0.822, c2=1.356, c3=1.178;
предавателно число на трансмисията io=3.85;
предавателни числа на предавателните кутии i1=8.17,
i2=4.4, i3=3.48, i4=2.787, i5=2.027, i6=1.467, i7=1;
КПД на трансмисията………………...……………..…… 0.9;
константи за КПД на веригата
к1=0.95, к2=0.008,
к3=0.00003.
Данни за водача:
текуща скорост за движение – съгласно графиките на
фигури 2, 3, 4 и 5;
Данни за пътя:

zв1,2- теглото върху едната верига;
b- широчина на веригата;
af- коефициент на анизотропия;
dxв1,2 – елементарна дължина на веригата по ос Х;
xв1,2 – текуща координата на точка по надлъжната ос на
веригата;
L - дължина на веригата;

x c и y c

- съответно постъпателна скорост и скорост на
странично увличане на масовия център на машината;

x1 и x 2

- скорости на точки от веригите относно
корпуса на машината.
Първото уравнение на системата (3) описва изменението на
скоростта на масовия център

v

v  x c

 x

а другите две - на

1, 2
веригите 1, 2
, при постъпателно движение на верижна
машина с отчитане на пробоксуването на веригите.
Определянето на U, за поддържане на желаната скорост на
движение в разглежданите условия, е възможно при
моделиране реакциите на водача. За целта (3) е включена в
математическия
модел
на
затворената
система
експлоатационна среда – водач – верижна машина[2], чиято
структурна схема е представена на фигура 1. В така
определената система, желаната скорост за движение, която
трябва да се поддържа, се задава като параметър на водача.
Реализираната текуща скорост на машината постъпва през
обратната връзка в модела на водача. Там тя се сравнява с
желаната скорост за движение. В зависимост от получения
резултат, от модела на водача се генерира U с определена
стойност по следната логическа последователност:

dV=Vжелана

0.01 за dV  0
dU  
 0.01 за dV  0 ;

–

Vтекуща;

→

изходен процес

машина

и



Верижна

→

U=U+dU.
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коеф. на критична
деформация – Кτ

параме
три

Qs,
[l/100km]
350
300

к, [N/m3]

σо, [N/m2]

коеф. на триене при
плъзгане - fпл

Влажност, [%]

тип
на
път
я

коеф. на триене при
покой - fпок

Таблица 1

250
200
150
100 0

асфалт

0,96

-4

21.10

0,04.10

сух
пясъчно 18-20 0,88
глинест

0,74

0,008

10.107

8.105

торфен

0,52

0,04

0,8.107

4,3.105

2

4Vкр

6

8

V, [m/s]

Фиг. 4. Пътен разход на гориво при движение по
различни пътища на пета предавка и наклон на пътя
α=0rad

5

0,8

67-86 0,76

59.10

7

асфалт;

* пясъчно-глинест;

торфен.

Qs,
[l/100km]
500
450

Резултати

400
350

Qs,
[l/100km]
350

300
250

300

0

250

2

4Vкр

6

8 V, [m/s]

Фиг. 5. Пътен разход на гориво при движение по
различни пътища на пета предавка и наклон на пътя
α=0.05rad

200

асфалт;

150
100

Получените резултати от числения модел съвпадат с
познатите резултати от аналитичното изследване за горивната
икономичност при движение на машината по асфалт [3].
- Движението по деформируеми повърхности води до
завишаване разхода на гориво и промяна характера на
зависимостта му от скоростта на движение от параболична към
намаляваща.
- Движението със скорости по малки от критичната за дадена
предавка е съпроводено със значително завишаване разхода на
гориво.

торфен.
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400
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МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА ЕКСПЛОАТАЦИОННА СРЕДА ЧОВЕК - ВЕРИЖНА МАШИНА
MATHEMATICAL MODEL OF THE EXPLOITATION ENVIRONMENT - MAN - CHAIN MACHINE
Проф д-р Лилов И., Паскалев А., Бурмов В.
National Military University “Vasil Levski” – Veliko Turnovo , Bulgaria
inl@abv.bg, angel_paskalev@abv.bg, valentine.nurmov@gmail.com
Absract: В тази статия са представени диференциални уравнения, които описват едно общо движение на транспортната
гъсенична машина с управляващ механизъм от втора класа.
Keywords: МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ, СИСТЕМА, ЕКСПЛОАТАЦИОННА СРЕДА, ВЕРИЖНА МАШИНА

1. Въведение
При
така
наложените
ограничения,
системата
диференциални уравнения на отворената система има вида:

Разкриването на изходните характеристики на движението
на транспортно средство, при комплексното въздействие на
факторите на пътната среда, се осъществява най-пълно чрез все
по-популярния метод на математическото моделиране.
Значителен принос за широкото използване на метода е
усъвършенстването на теорията на движението на
транспортните средства и бурното развитие на изчислителните
машини с високо бързодействие.

x

 Fx1  Fx 2

mМ  y  x z

y

 F y1  F y 2

I z z 

Независимо от наличието на разработени методи за
изследване движението на колесни транспортни машини,
поради ограниченото приложение на транспортни машини с
верижни движители-предимно в армията, все още е на лице
необходимостта от метод за теоретичното изследване на
параметрите на тяхното движение в определена пътна среда
под управлението на човека.

(1)

F
 F

mМ x  y z  

M

z

 M fo1  M fo2  Fx1 B / 2  Fx 2 B / 2

mв x1  Fп1  Fx1
mв x2  Fп2  Fx 2

,

където Fx1, Fx2, Fy1 и Fy2, са силите на триене на веригите
с почвата, представени като функции на обобщените
координати, параметрите на пътя и на верижния движител;
Mƒo1 и Mƒo2- приведените към геометричните центрове
на веригите, моменти на силите на триене Fx и Fy;
mм - масата на машината;
mв –масата на една верига;
ΣFx , ΣFy , ΣMz - външните сили и моменти действащи на
системата;
Fп1 и Fп2 –периферните сили върху задвижващите колела,
изразени като функции на обобщените координати,
конструктивните параметри на машината и управляващите
въздействия.

2. Математически модел на системата
експлоатационна среда - човек - верижна
машина.
За моделиране движението на верижна машина при
взаимодействието и с околната среда, е необходимо да се
синтезира математически модел на системата експлоатационна
среда-верижна машина-човек.
Синтеза на математически модел на затворената системата
експлоатационна среда-верижна машина-човек изисква
наличието на теоретичен апарат за изследване на движението
на транспортни машини с верижeн движител. Поради
сложността на пространственото движение, в [2] e развит
математически модел на равнинното движение на верижна
машина под действието на смущаващи и управляващи
въздействия. Моделът съдържа система от диференциални
уравнения, описваща поведението на отворената система
експлоатационна
среда-верижна
машина-човек
(без
въздействието на човека). Ограниченията при които е съставен
модела на отворената система са:

Първото уравнение възпроизвежда постъпателната скорост
на машината, второто скоростта на странично увличане на
масовия център, третото ротацията на машината около
вертикалната ос а последните две –изменението на скоростите
на двете вериги относно корпуса на машината.
За синтеза на модел на затворената система
експлоатационна среда-верижна машина-човек, се използва
метода развит в [2], като се прилага подхода на теорията на
автоматичното регулиране и се налагат допълнителните
ограничения за конкретната система:
- експлоатационната среда се разглежда като изменяема
пътна обстановка характеризираща се с траектория, надлъжен и
напречен наклон на пътя и вид на пътното покритие;
- водачът се приема като елемент от системата изпълняващ
функциите поддържане на необходимия двигателен режим и
следене на пътната траектория.

- разглежда се равнинно движение на верижна машина на
макро ниво, съвместно с пространствените процеси-движение
при надлъжен и напречен наклон на пътя;
- машината се приема за неизменяема система от тела;
- верижната машина е снабдена с механизъм за завиване от
втори клас;
- преходните процеси в механизмите за завиване се
пренебрегват.

Въз основа на този метод, първо се съставя структурна
схема на цялата система, като се отразяват важните за целта на
изследването взаимовръзки, а след това се извършва
декомпозиране на отделни, възможно най-малко зависими една
от други подсистеми, като на всяка от тях се съставя адекватен
математически модел. От синтезираните модели на отделните
подсистеми, се формира модела на разглежданата глобална

За обобщени координати са избрани транслациите x и y
на масовия център, по осите на неподвижната координатна
система, ротацията около вертикалната ос -φz и
преместванията на веригите спрямо корпуса x1 и x2.
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характеризиращи действията на водача, определят вектора на
управляващите въздействия Y(U, Δм, а1, а2, Кc, Fсп), U е
относителна мощност, отразяваща въздействието на водача
върху педала за подаване на гориво; Fсп - спирачната сила
реализирана от спирачните механизми; Δм,-линейното
отклонение на масовия център на машината от оста на пътя; а1
и а2 –параметри отразяващи въздействието върху механизмите
за завиване; Кc –коефициент на сигурност при оценка на
скоростите за движение. Като резултат от комплексното
действие на смущаващите и управляващите въздействия,
транспортното средство реализира изходен процес дефиниран
от вектора R(Vc, V1, V2, φz, δ, Qs ), където Vc е
постъпателната скорост на машината; V1 и V2 –скорости на
двете вериги; φz –дирекционен ъгъл на машината; δ коефициент на боксуване; Qs –пътен разход на гориво.

система. Най-удобният вариант за декомпозиция по степента
на относителна независимост на подсистемите е:
-експлоатационна среда-транспортна машина;
-експлоатационна среда-водач;
-водач-верижна машина-водач.
Структурната
схема
на
затворената
система
експлоатационна среда-верижна машина-човек, с отразените
връзки между отделните и компоненти е представена на фигура
1. В разглежданата система, околната среда се приема като
съвкупност от смущаващи фактори, които въздействат пряко и
косвено на машината. Прякото въздействие (ПВ) се реализира
чрез непосредственото взаимодействие между колелата и пътя
а косвеното(КВ) чрез реакциите на водача, приемащ
непосредствени сигнали от средата. Водачът се разглежда, като
регулиращо звено в системата и обстоятелството, че част от
изходните процеси (ИП) се възприемат от него, лежи в
основата на метода за моделиране на процесите в системата
Функционалната
експлоатационна
среда-водач-машина.
обвързаност на смущаващите въздействия, управляващите
въздействия (УВ) и изходните процеси, определя системата
като система от затворен тип.

-Подсистема експлоатационна среда-водач
В подсистемата експлоатационна среда-водач, се
анализират част от основните процеси, отговарящи на
концепцията на модела. Те протичат при комплексното
въздействие на факторите на експлоатационната среда и
познанията на водача за динамичните характеристики на
машината, като включват: определянe на целесъобразната
скорост, с която трябва да се движи машината в текущия пътен
участък; определяне на целесъобразната скорост, с която
трябва да се навлезе в нов пътен участък; определяне на
участък, от който трябва да започне завиване; определяне
позицията на машината върху пътя. Структурната схема на
подсистемата е представена на фигура 3.

Обратна връзка

Околна среда

KВ

Водач

УВ

Машина
ип

ОВ
R

Пряко въздействие

Фиг.1. Структурна схема на системата
експлоатационна среда-водач-транспортна машина

окoлна
среда

W

водач

Vöi

p1, p2

-Подсистема експлоатационна среда-транспортна машина
Фиг. 3. Структурна схема на подсистемата
експлоатационна среда-водач

Равнинното движение на верижна машина, е съпроводено с
редица сложни и взаимосвързани процеси. Динамиката на
движението се обуславя от функционалната зависимост между
конструктивните параметри на машината и входните
въздействия, които биват управляващи и смущаващи. На
структурната схема (фиг. 2) е показан вида на принципните
връзки, които се обособяват в относително независимата
подсистема, явяваща се елемент на сложната динамична
система експлоатационна среда –водач –верижна машина.

Като вход на системата се обособяват параметри на пътната
среда ,параметри на обратната връзка и параметри на
машината. Последните могат да се разглеждат, като обект на
познанието на водача.
Параметрите на околната среда за подсистемата са; пътни
участъци с дължина Sучj, широчина на платното H, радиус на
завоя Rпj, наклони αj и βj, коефициенти на сцепление ƒпокj и
ƒплj.

Управляващи
въздействия
Y
Maшина
Околна
среда

Параметрите на обратната връзка са компонентите на
вектора на главния изходен процес R .
Изходен процес
R

Параметрите на машина, които имат отношение към
подсистемата, са габарити и фиксирани радиуси на завиване на
отделните предавки.

Смущаващи
въздействия
W

Резултатът от функционирането на подсистемата, е
формирането на вектор с компоненти представляващи
показатели, въз основа на които водача следва да реализира
управляващи въздействия. Тези показатели са оценките на:
целесъобразната скорост за движение в текущия участък Vцj;
дирекционния ъгъл на пътя φпj; линейното отклонение на
масовия център на машината от оста на пътя Δм; ъгъла
отчитащ позицията на машината относно оста на пътното
платно αм; изминатия от машината път Sмj в рамките на
текущия участък.

Фиг. 2. Структурен модел на подсистемата околна
среда-машина

Въз основа на приетите при определяне концепцията на
модела ограничения, като математически модел описващ
равнинното движение, се използва системата диференциални
уравнения (1). По така представения модел, върху движението
на машината влияе вектора на смущаващите въздействия W(αi ,
βi , ƒci , ƒпл , ƒпок , Ri ), където αi и βi са ъгли на надлъжен и
напречен наклон на пътя; ƒci –коефициент на съпротивление
при постъпателно движение; ƒпл , ƒпок –коефициенти на
триене на веригата с почвата, съответно при плъзгане и при
покой; Ri –радиус на кривина на завоя. Параметрите
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-Подсистема водач-верижна машина-водач

Начало

обратна връзка

VцI, φпj

сравняване

dV

решение

Y

машина

Данни за машината
Дани за пътя
Данни за водача

Vi,j, φzj
j

j=j+1
околна среда

Фиг. 4. Структурна схема на подсистемата водачмашина -водач

Подпрограма “ЕКЦПЛОАТАЦИОННА
СРЕДА - ВОДАЧ”

Оценената от водача информация за параметрите на
експлоатационната среда, е условие за реализиране на
управляващи въздействия, с цел поддържане на желания закон
за движение на машината. В подсистемата водач-машинаводач, се извършва моделиране на управляващите въздействия,
оказвани от водача върху органите за управление на машината.
За целта се реализира имитиране, във вид на алгоритмични
процедури на логическите процеси, протичащи у водача при
вземане на решение за избор на управляващи въздействия.
Структурната схема на подсистемата е представена на фигура
4. Обект на анализ в подсистемата, са въздействията за
управление на процесите: подържане на желаната скорост за
движение; подържане на оптимален работен режим на
двигателя; поддържане на желаното направление за движение.
Като резултат от функционирането на подсистемата, се
разкрива закона за изменение на главния вектор на
параметрите, описващи управляващите въздействия-Y.

Подпрограма “ВОДАЧ – МАШИНА ВОДАЧ”

Подпрограма
“ЕКСПЛОАТАЦИОННА СРЕДА МАШИНА”
Разход на гориво

да
j=N

- Допълнителни работни процеси
При функционирането на системата експлоатационна
среда-водач-верижна машина, се дефинират компонентите на
главния вектор на изходния макро процес. Той обуславя
наличието на някои допълнителни работни процеди, като:

статистика

Край

- пътния разход на гориво;
- циркулациите на мощности в затворените контури;
- реакциите и напреженията в определени детайли и др.

Фиг. 5. Алгоритъм на главния работен макро процес

В настоящия труд, от допълнителните работни процеси се
разглежда само закона за изменение на разхода на гориво Qs
във функция на изминатия път.

С анализа на отделните подсистеми, формиращи системата
експлоатационна среда-водач-верижна машина, се разкриват
частните задачи на равнинното движение, които решава всяка
една от тях. Това дава възможност да се реши общата задача за
моделиране на равнинното движение на верижната машина. За
целта е необходимо, за всяка от подсистемите да се състави
подпрограма във вид на алгоритмична процедура за числено
решаване на изчислителна машина. Тези подпрограми следва
да бъдат обединени в един общ моделиращ алгоритъм, за
възпроизвеждане на закона за изменение на главния работен
макро процес (фиг. 5).
Програмната реализация на математическия модел, е
изпълнена на продукта “SIMULINK 4” от интегрирания
програмен пакет “MATHLAB 5.3”.
Решаването на практически задачи, чрез използването на
синтезирания модел на затворената система експлоатационна
среда – верижна машина – водач, е целесъобразно ако е на лице
информация за адекватността на резултатите получавани от
функционирането на главния алгоритъм, описващ поведението
на системата (фиг. 5). За целта се извършва изпитание на
алгоритъма, като при това се оценява неговата функционалност
и качествената страна на резултатите.
При изпитание
функционалността на алгоритъма, се оценява отработват ли се
всички заложени в архитектурата на алгоритъма процеси и
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устойчива ли е работата на програмната реализация на
алгоритъма. При оценка на качеството на резултатите, се
оценява грешката между реалните и симулационните данничрез провеждане на натурни експерименти. В настоящия
доклад се представят резултати от изпитание само на
функционалността на главния алгоритъм.

V, m/s
12
10
8

За проверка на възможностите на алгоритъма за
възпроизвеждане на всички предвидени в концепцията на
модела процеси, се решава задача за разкриване на главния
вектор на изходния макро процес на системата, под действието
на векторите на смущаващите и управляващите въздействия.
Постановката на задачата за изпитание на алгоритъма е
следната: да се разкрие закона за изменение на главния вектор
на изходния макро процес, при движение на верижна машина
по зададен маршрут, представен под формата на пътни
участъци с конкретни параметри. При това, смущаващите
въздействия, се подбират от целия им дефиниционен интервал.
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Фиг. 6.

U
α, β, rad

В качеството на транспортно средство са използвани
конструктивните параметри на верижна машина от типа на
танк Т-72:

0.8
0.6

маса ма машината, kg….………………………..….….. 41000;

0.4

маса на едната верига, kg ……………………….…........1650;

0.2

широчина, m ……………………………………….…….…..3;

0

дължина, m ……………………...……………………...….…6;
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ъглова скорост при максимална

Fсп, N

мощност,rad-1 ……………………………………………187;

x 10

надлъжен наклон α ;
Фиг. 7.
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специфичен ефективен разход на

10

гориво, kg/kW.h …………………………………………..190;
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тип на двигателя-дизелов;
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константи на Лейдерман c1=0.822, c2=1.356, c3=1.178;
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предавателни числа на предавателните кутии i1=8.17,
i2=4.4, i3=3.48, i4=2.787, i5=2.027, i6=1.467, i7=1;

5
4

КПД на трансмисията………………...………….….…… 0.9;
константи за КПД на веригата
к3=0.0000003.

напречен наклон β.

3

к1=0.95, к2=0.025,
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Данните за водача са:

0
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коефициент на сигурност [Kc]…………..…………….…..1.2;

-2

коефициент на ефективност на
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спирането[Kсп ]…………………………………..……...…0.2;
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дирекционен ъгъл на пътя;

отклонение на масовия център, Δм[m]……..………….….0.5.
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400

500

дирекционен ъгъл на машината.
Фиг. 9.

S, m

- текущата скорост на машината се изменя според оценките
за максимална скорост в текущия и максимална скорост за
навлизане в следващия участък (фиг. 6);
- законите за изменение на относителната мощност и
спирачната сила са функции на ограниченията в максималната
скорост и пътните характеристики (фиг. 7 и фиг. 8);
- закона за изменение на дирекционния ъгъл на машината
следи закона за изменение дирекционния ъгъл на пътния
участък (фиг. 9);
- закона за изменение на разхода на гориво, съответства на
закона за изменение на смущаващите и управляващите
въздействия (фиг. 11).
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4. Заключение

Qs,l/100km

В резултат от проведения анализ се налага извода:
синтезирания математически модел на затворената система
експлоатационна среда-верижна машина-човек адекватно
отразява динамичните и характеристики и може да се прилага
за анализ на системи от такъв тип.
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Стойностите на смущаващите въздействия за всеки пътен
участък, се наблюдават върху графиките на фигура 7.
Анализа на резултатите от теста, представени в графичен
вид, показва че:
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ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ ПОСТЪПАТЕЛНО
НЕУСТАНОВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА ВЕРИЖНА МАШИНА
A FUEL EXPENDITURE CHARACTERISTIC FOR CARTERPILLAR VEHICLE'S LINEAR
ACCELERATING MOTION

проф. д-р инж. Лилов И. Н., ас. д-р инж. Спирдонов С. А., ас. Банкатев И.Д., Иванов Е. П.
Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, България
inid@nvu.bg, saspirdonov@nvu.bg, idbankatev@nvu.bg, evgeni_pivanov@abv.bg
Abstract: A vehicle and road parameters' influence over fuel expenditure for linear accelerating motion of caterpillar vehicle is depictend in this article. The research includes motion on different types of road and caterpillars' glide is given an account.
Keywords: FUEL EXPENDITURE, CATERPILLAR VEHICLE, ACCELERATING MOTION

К u  1,5  1,7U  1,25U 2 ,

1. Въведение

K   1,55  1,55

Един от значимите икономически и екологични показатели
за оценка качествата на транспортните средства е разхода на
гориво. Често използван критерий за неговото определяне е
измерване разхода на гориво за изминат път при установено
движение - пътен разход. В теорията на транспортните
средства съществуват методи за определяне на пътния разход,
при установено движение по недеформируема пътна настилка,
както за колесни [4] така и за верижни [3] транспортни
машини, като функция на конструктивните параметри на
машината, наклона на пътя и скоростта на движение. В
неустановен режим на движение, пътният разход е променлива
величина, поради което не е пригоден за оценка на разхода на
гориво в тези условия. Тогава като критерий за оценка на
горивната икономичност се използва количеството гориво
изразходвано през времетраенето на преходния процес.

дв 

Vi0ik и ω – съответно текуща ъглова скорост и
p
rk

ъглова скорост при максимална мощност на коляновия вал; rk –
радиус на задвижващото колело; ik и i0 - предавателни числа
съответно на предавателната кутия и силовото предаване.
Параметрите на почвата – коефициентите на сцепление при
покой и плъзгане - fпок, fпл и коефициента на критична
деформация на почвата kτ, участват в израза за разхода на
гориво (1) косвено чрез скоростта на движение на машината v.
Скоростта на движение на машината се получава след
численото решаване на системата нелинейни диференциални
уравнения (3) [1]

Метод за аналитичното определяне на този показател е
изведен само за колесна машина [4], при неустановено
движение по асфалт без пробуксуване на гумите. Той не е
приложим за верижни машини, движещи се по земен път с
деформируемо
покритие,
поради
не
отчитане
на
пробуксуването и загубите на енергия от хистерезис в движителите.

mМ x   Fx  Fx1  Fx 2
mв x1  Fп1  Fx1
mв x2  Fп2  Fx 2

(3)

където mм е масата на машината; mв – масата на една
верига; ΣFx – външните сили, действащи на системата; Fп1 и Fп2
– периферните сили от задвижващите колела;

2. Цел
Целта на настоящата разработка е да се изследва влиянието
на параметрите на машината и пътното покритие върху
количеството гориво изразходвано през времетраенето на
преходния процес при ускорително движение на верижна
машина с пробуксуване на веригите.
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Количеството гориво, изразходвано през времетраенето на
преходния процес [4] се определя по формулата

Q   Qh dt

(2)

 2

;
 p  p2

(1)

 b.a .
1
k
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където: Q е изразходваното количество гориво за
определено време; Qh  U (v) Pп (v) K u (u ) K  (v, i k , i0 ) g p
- моментен разход на гориво; U(v)= Pдв(v)/ Pп(v) – относителна
мощност  0  1; Pп(v) – пълна мощност на двигателя; Pдв(v) текуща мощност на двигателя; gp - специфичен ефективен
разход на гориво при максимална мощност на двигателя; v –
постъпателна скорост на машината; K  и Кu – безразмерни
характеристики
определени
експериментално
чрез
квадратичните апроксимации (2) за дизелов двигател [4];

 

и

f

 b.а
2
k

f



са тангенциалните реакции от действието на веригите
върху пътната настилка в надлъжно направление, в които
участват коефициентите на сцепление и другите параметри на
почвата [5]; zв1,2 - теглото върху едната верига; b- широчина на
веригата; af - коефициент на анизотропия; dxв1,2 – елементарна
дължина на веригата по ос Х; xв1,2 – текуща координата на
точка по надлъжната ос на веригата; L- Дължина на веригата.
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Първото уравнение на системата (3) описва изменението на
скоростта на масовия център v  xc а другите две - на веригите

в) движение с наличие на пробуксуване по влажен (40-60%)
торфен път;
2. Изследването се провежда за верижна машина от типа на
танк Т-72.

v1, 2  x1, 2 , при постъпателно движение на верижна машина с
отчитане на пробуксуването на веригите.

Данни за машината: маса ма машината, kg-41000; маса на
едната верига, kg -1650; широчина, m-3; дължина, m-6; радиус
на задвижващото колело, m - 0.3; максимална мощност, kN 507; ъглова скорост на коляновия вал при максимална
мощност, rad-1-187; тип на двигателя-дизелов; константи на
Лейдерман c1=0.822, c2=1.356, c3=1.178; предавателно число на
трансмисията io=3.85; предавателни числа на предавателните
кутии i1=8.17, i2=4.4, i3=3.48, i4=2.787, i5=2.027, i6=1.467, i7=1;
КПД на трансмисията- 0.9; константи за КПД на веригата
к1=0.95, к2=0.008, к3=0.00003.

Определянето на U, за поддържане на желаната скорост за
движение или за ускоряване с определена интензивност в
разглежданите условия, е възможно при моделиране реакциите
на водача. За целта (3) е включена в ма-тематическия модел на
затворената система експлоатационна среда – водач – верижна
машина [2], чиято структурна схема е представена на фигура 1.
косвено въздействие

Околна среда

смущаващо въздействие

3. Резултати
Верижна

управляващо въздействие

Водач

изходен процес

Q
[gr]

машина

2000

обратна връзка

Фиг.1. Структурна схема на системата Околна средаВодач - Верижна машина
В така определената система, желаната скорост за
движение или степента на интензивност за ускоряване(закъснение), се задават като параметри на водача.
Реализираната текуща скорост на машината постъпва през
обратната връзка в модела на водача. Там тя се сравнява с
желаната скорост за движение. В зависимост от получения
резултат, от модела на водача се генерира U с определена
стойност по следната логическа последователност:

dV  Vжелана  Vтекуща

(4)

0.01 за dV  0
dU  
 0.01 за dV  0

(5)

U = U + dU

(6)

0,8

4.10

59.10

a

500
0
0

2

4

6

8

10

12

14 16

V, [m/s]
Фиг. 2. Икономическа характеристика на верижна
машина танк Т-72 при ускорително движение по:
a) асфалт;
b) сух пясъчно глинест земен път;
c) торфен път.
Анализа на резултатите, представени на фигура 2, показва
че при ускорение до скорост 5 m/s количеството изразходвано
гориво почти не зависи от вида на пътя. При ускоряване над
тази скорост разхода при движение върху по-меките почви
нараства значително. Това се дължи на по голямата мощност
необходима за компенсиране на загубите от пробуксуването на
веригите и деформацията на почвата.

5. Литература
к, [N/m3]

σо, [N/m2]

коеф. на критична
деформация – Кτ

коеф. на триене
при плъзгане - fпл

Влажност, [%]

параметри

тип на пътя

коеф. на триене
при покой - fпок
0,96
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b
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Таблица 1 Данни за пътя.
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За симулиране поведението на затворената система (фиг. 1)
е съставена изчислителна програма в продукта „MATHLABSIMULINK”. С нея е реализирано изследване върху разхода на
гориво по следната методика:
1. Изследват се три случая на праволинейно ускорително
движение от нулева до максимална скорост:
а) движение без наличие на пробуксуване по сух асфалт;
б) движение с наличие на пробуксуване по средно влажен
(18-20%) пясъчно-глинест земен път;
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ЦИРКУЛАЦИЯ НА МОЩНОСТ ПРИ КРИВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ НА
ВЕРИЖНА МАШИНА
POWERS CIRCULATE DURING PLANE MOTION OF CARTERPILLAR VEHICLE

проф. д-р инж. Лилов И. Н., ас. д-р инж. Спирдонов С. А., гл. ас. Миневски И. Н., Найденова И. С.
Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, България
inid@nvu.bg, saspirdonov@nvu.bg, inminevski@nvu.bg, iseto_9911@abv.bg
Abstract: The process of powers circulates between right and left board of caterpillar vehicle with ruling mechanism of second class is
in-vestigated in this article. A quantity indication of the process is estimated in the research.
Keywords: CATERPILLAR VEHICLE, POWERS CIRCULATES, DISTRIBUTION OF DRIVING REACTION

1. Въведение

косвено въздействие

Известно е че промяната на направлението на движение на
верижна машина става, като посредством механизми за
завиване се реализира разлика в скоростите на двете
вериги(фиг. 1).

Околна среда

смущаващо въздействие

управляващо въздействие

Водач

Верижна

изходен процес

машина
обратна връзка

Фиг.2. Структурна схема на системата Околна средаВодач- Верижна машина
Чрез него се описват макро процесите, възникващи при
равнинно движение на верижна машина в определена
експлоатационна среда, под управляващото въздействие на
водача. Основа на модела е системата нелинейни
диференциални уравнения [1] -(1).

mМ x  y  z    Fx  Fx1  Fx 2

mМ  y  x z    Fy  Fy1  Fy 2

Фиг. 1. Схема на силовия поток през трансмисията на
верижна машина с механизъм за управление от втори клас при
циркулация на мощност 1 и 2 – вериги; 3 – двигател; 4 –
редуктор; 5 и 6 – механизми за завиване; 7 и 8 – задвижващи
колела.

I zz   M z  M fo1  M fo 2  Fx1B / 2  Fx 2 B / 2

(1)

mв x1  Fп1  Fx1
mв x2  Fп2  Fx 2

Завиването на машини с механизми за управление от втори
клас е съпроводено с явлението “циркулация на мощност”
поради отсъствието на диференциална връзка между колелата,
задвижващи веригите. Предпоставките за възникване на това
вредно явление и неговите количествени характеристики
зависят от конструктивните параметри на машината, почвата и
условията на движение. По тази причина точното му
определяне е възможно само при комплексното моделиране на
движението на машина с конкретни параметри в конкретна
пътна среда.

където, mм е масата на машината; mв – масата на една
верига; ΣFx , ΣFy (2) – външните сили, действащи на системата;
ΣMz - външните моменти, действащи на системата; Fпi
–
периферните сили от задвижващите колела;
0,825 

 f пок  f пл 




2
,
55
L/2


f пл

 1


Fxi   f пл zвi 1 
th k  b.a f .
1
ch
L / 2
k






xc  0.5 B. z  xi
dxвi
 xc  0.5B. z  xi 2  xвi z  y c 2

 

 

2. Цел
Целта на настоящия доклад е да се предложи метод за
изследване циркулацията на мощност, възникваща в
трансмисията на верижна машина с механизъм за управление
от втори клас.

и

(2)

3. Аналитичен модел

L/2

F yi 

За изследване на процеса циркулация на мощност се
използва модела на затворената система експлоатационна среда
– верижна машина – водач [2] (фиг. 2).



L / 2
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За реализиране на изследването е съставена изчислителна
програма в програмния продукт “MATHLAB-SIMULINK”.

са тангенциалните реакции от действието на веригите
върху пътната настилка в надлъжно и напречно направление;

(3)

4. 2. В симулационния модел се въвеждат входни данни за
машината, водача и пътя.
4. 3. В модела на водача се задава желана скорост за
установено движение.
4. 4. С така представения модел се симулира криволинейно
движение със зададена скорост по сух пясъчно глинест земен
път, като на 5-тата секунда от началото на установеното
праволинейно движение започва завиване.

са приведените към геометричните центрове на веригите,
моменти на силите на триене Fxi и Fyi; fпок, fпл – коефициенти
на сцепление при покой и плъзгане; kτ – коефициент на
критична деформация на почвата; zвi- теглото върху едната
верига; b- широчина на веригата; af- коефициент на
анизотропия; В – широчина на коловоза на машината; dxвi –
елементарна дължина на веригата по ос Х; xвi – текуща
координата на точка по надлъжната ос на веригата; L- дължина
на веригата; - съответно постъпателна скорост и скорост на
странично увличане на масовия център на машината;
скорости на точки от веригите относно корпуса на машината; i
– номер на веригата; ωz - ъглова скорост.

4. 5. Изследват се три случая на криволинейно движение –
по хоризонтален път, при спускане по страничен наклон, при
изкачване по страничен наклон;
4. 6. От модела се снема закона за изменение на
тангенциалните реакции на машината.
Данни за машината:
Маса ма машината, kg-41000; маса на едната верига, kg1650; широчина, m-3; дължина, m-6; радиус на задвижващо-то
колело, m-0.3; максимална мощност, kN-507; ъглова скорост на
коляновия вал при максимална мощност, rad-1 –187; тип на
двигателя-дизелов; константи на Лейдерман c1=0.822, c2=1.356,
c3=1.178; предавателно число на транс-мисията io=3.85;
предавателни числа на предавателните кутии i1=8.17, i2=4.4,
i3=3.48, i4=2.787, i5=2.027, i6=1.467, i7=1; КПД на трансмисията0.9; константи за КПД на веригата
к1=0.95, к2=0.008,
к3=0.00003.

Системата (1) описва равнинното движение на верижна
машина без управляващото въздействие на водача.
От изразите за тангенциалните реакции се вижда че същите
са функции на скоростите не веригите, машината и
параметрите на пътя.
Показател за появата на циркулация на мощност при
завиване е смяната на знаците на реакциите от почвата по оста
X. При настъпване на такова събитие, сменилата знака си
реакция се подвежда през задвижващото колело на
изоставащата верига и елементите на трансмисията към борда
на избързващата верига, като се отчитат загубите от триене-то
в елементите на трансмисията. В модела (фиг. 2) този процес
се описва, като скоростите на двете вериги (получа-вани от
последните две уравнения на системата (3) се описват чрез
следните логическите процедури:

Данни за водача:

За ik1=ik2, v  v  2Fп1  2Fx1 dt;
1
2 
2m в

За ik1<ik2,

v2  

Fп2  Fx 2
mв

0,008

к, [N/m3]

коеф. на критична
деформация – Кτ

0,74

10.107

8.105

Резултати

i 
dt; v1  v2  k 2 
 ik1 

Fx1

50

(4)

0

Fx2

-100
криволинейно движение

-150

i 
Fп1  Fп2  Fx1  Fx 2  k1 
 ik 2  ; v  v  ik1  .
v1  
2
1

mв
 ik 2 

в

праволинейно движение

- 50

i 
Fп1  Fп2  Fx 2  Fx1  k 2 
За ik1>ik2 и Fx1<0,
 ik1 dt; v  v  ik 2  ;
v2  
1
2

mв
 ik1 

Описаните процедури са обединени
алгоритъм на затворената система [2].

0,88

Fx1, Fx2,
[kN]
100

i 
F  Fx1
v1   п1
dt; v2  v1 k1  ;
mв
 ik 2 

За ik1<ik2 и Fx2>0,

18-20

σо, [N/m2]

сух
пясъчно
глинест

коеф. на триене
при плъзгане - fпл

тип на пътя

Таблица 1 Данни за пътя.

Анализа на резултатите, представени на фигура 2, показва
че при ускорение до скорост 5 m/s количеството изразходвано
гориво почти не зависи от вида на пътя. При ускоряване над
тази скорост разхода при движение върху по-меките почви
нараства значително. Това се дължи на по голямата мощност
необходима за компенсиране на загубите от пробуксуването на
веригите и деформацията на почвата.

За ik1>ik2,

текуща скорост за движение………..…….5m/s.

-

коеф. на триене
при покой - fпок

 

4. 1. Изследването се провежда за верижна машина от типа
на танк Т-72.

Влажност, [%]

 

4. Методика на изследването

параметри
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Фиг. 3. Разпределение на тангенциалните реакции от
почвата при завиване на верижна машина по хоризонтален сух
черен път.

моделиращ
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Fx1, Fx2,
[kN]
100
50

5. Изводи от изследването

праволинейно движение

1.
При завиване по сух черен път (фиг. 3) с постоянна
скорост – 5 m/s тангенциалната реакция на вътрешната верига –
Fx2 сменя знака си. Това е показател за наличие на плъзгане
(циркулация на мощност). Наличието на пикова стойност в
преходния процес на двете сили се обяснява с факта че
коефициента на триене при-покой е по голям от този при
плъзгане а завишаването на силите е причинено от подадената
допълнителна мощност от двигателя за по-държане на
желаната постъпателна скорост;
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Фиг. 4. Разпределение на тангенциалните реакции от почвата
при завиване на верижна машина, спускаща се по страничен
наклон β=15◦ .
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УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА НА ПОКРИТИЯ СЪС
СПЕЦИФИЧНИ СВОЙСТВА В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОДЪГОВО НАВАРЯВАНЕ
MANAGEMENT OF THE GEOMETRY OF COVERAGE WITH SPECIFIC PROPERTIES IN THE CONDITIONS OF ELECTRODE BURNING
д-р инж. Драголов Е.Д., д-р инж. Георгиев И.Й., доц. д-р инж. Георгиев С.Г., Георгиев Й.И.,
България НВУ „Васил Левски”
e-mail: edragoliv@yahoo.com, iygeorgiev@nvu.bg, stoyan_gg@abv.bg, georgiev.ji@abv.bg
Abstract: Based on all the qualitatively defined characteristics for the relationship between the geometry and the mode in chapters I and II, a
preliminary experiment was conducted to determine the boundaries (minimum and maximum values) in the process parameter variation.
Key words: WELDING MODE, WELDED LAYER, TENSION

1.Увод
За постигане на дефинираните цели се решават следните
задачи: [2]
провеждане на предварителни експерименти за установяване диапазона на управляващите фактори;
провеждане на планиран експеримент, осъществен
чрез наваряване с двата вида електродни материали в защитна среда от газова смес на опитни образци с вариране на
отделните комбинации от параметрите на режима;
определяне на векторите, формиращи широчината и
височината на шевовете при различните комбинации от
плана;
механично обработване на опитните образци и изработване на макро- шлифове, с цел определяне коефициента
на последващо механично обработване;

Фиг. 1б
Фиг. 1 Графична интерпретация на геометрията на шева за двата
етапа на експерименталното изследване

Експерименталните изследвания са структурирани чрез
етапите: [1,3]

Изследваните величини от първия етап на експерименталното изследване (съгласно фиг. 1-а) са широчина на единичен
шев b и височина на единичен шева h

провеждане на планиран експеримент на единични
шевове с входящи параметри – скорост на наваряване (определена чрез оборотите на въртене на образеца), големина на
тока и напрежение на дъгата;

2. Изложение
Въз основа на диапазона на изменение на параметрите на
режима за избраните опитни образци и електродни материали се определиха следните компоненти на апаратурата:

провеждане на планиран експеримент с фиксирана
скорост с входящи параметри – големина на тока, напрежение на дъгата и стъпка на препокриване.

Фиг. 1а

Фиг. 2а
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Таблица 1. Интервали на вариране на управляващите параметри за
първия етап на експерименталното изследване.

Въз основа на първия етап на експерименталното изследване за постигане на качествени и производителни шевове е
определена оптимална скорост, с която е осъществен втория
етап от експеримента. За наваряване на слоеве със зададени
размери (площ и височина) при ососиметрични образци е
необходимо въвеждането на параметъра стъпка. Геометрията
и качеството на наварения слой в изследването са определени въз основа на втория етап от експеримента. Изследваните
величини в този случай са височината на наварения слой δ и
коефициента на последващо механично обработване Км.

Фиг. 2б

Коефициента Км е определен след дигитална обработка
на изображенията на макрошлифове на наварените повърхности, сканирани при еднакво увеличение. На фиг. 3 са показани различните етапи на тази обработка за три шлифа, за
които са посочени параметрите на режима на наваряване и
получените стойности на Км.

Фиг. 2в
I=150A, U=19V, s=4mm, Kм=0,400

I=150A, U=19V, s=3mm, Kм=0,178

I=150A, U=22V, s=3mm, Kм=0,286

Фиг. 2г

Фиг. 3 Етапи на дигиталната обработка на изображенията на
макрошлифове, получени при различни режими на наваряване с LNM
420 FM

Фиг. 2. Апаратура за наваряване на ососиметрични изделия:
а, б – общ вид на токоизточник ИЗА – Г 315 и телоподаващо устройство УТ-5;
в – винтонарезен струг С8М;
г - устройство за електронно регулиране на оборотите на въртене
на супорта.

-

токоизточник ИЗА – Г 315;

-

телоподаващо устройство УТ-5;

Експерименталното изследване за определяне на целевите параметри δ и Км е осъществено чрез комбинацията от
режими дефинирана в табл. 2
Таблица 2. Интервали на вариране на управляващите параметри за
втория етап на експерименталното изследване.

- газова горелка RM 36M RZ2 – Imax- 360A (CO2);
320A (Ar+CO2).
- винтонарезен струг С8М с устройство за електронно
регулиране на оборотите на въртене на супорта
Така определените окомплектовани компоненти на апаратура са представени на фиг. 2 .а-г.
Експериментът за определяне на техните конкретни
стойности е определен чрез табл. 1.
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В таблици 3÷6 са посочени регресионните модели за двата вида електродни материали при двата етапа на експерименталното изследване.
Таблица 3 Регресионни модели за геометрията на единичните
шевове наварени с електродния материал LNM 420

Таблица 4 Регресионни модели за геометрията на единичните
шевове наварени с електродния материал Fluxofil 58
Фиг. 3 Влияние на напрежението върху дебелината на наварения
слой δ за двата изследвани електродни материала при производителни режими

4. Литература:
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Таблица 5 Регресионни модели за геометрията на слоеве наварени с
електродния материал LNM 420
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Таблица 6 Регресионни модели за геометрията на слоеве наварени с
електродния материал Fluxofil 58

3.Заключение
От анализа на графичните зависимости, построени по
регресионните модели могат да се направят следните поважни изводи:
- Вида на електродния материал съществено влияе
върху стойността на височината на наварения слой и неговото качество;
- Потвърдени са общовалидните зависимости, че височината на слоя нараства с увеличаване на големината на тока
I и намаляване на стъпката s. Експериментално е потвърдено,
че при LNM 420 I оказва съществено по-голямо влияние
върху стойността на δ. В процентно отношение това изменение се отнася 107,8% към 46,9% в полза на LNM 420. По
отношение влиянието на стъпката върху δ това процентно
отношение е както следва - 109,3% към 106,0% в полза на
LNM 420. Разликите във влиянието на електродния материал
върху δ намаляват с увеличаване на стъпката.
- Въздействието на напрежението върху δ е различно
при двата изследвани материала. Ако се направи аналогия с
усилването при заварен шев, тогава за височината на слоя
експериментално е потвърдено по-малкото влияние на напрежението U върху δ. Като потвърждение на този извод
служи фиг. 3
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ОПТИМИЗИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РЕЖИМИ НА НАВАРЯВАНЕ ОСИГУРЯВАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И КАЧЕСТВО
OPTIMIZING THE TECHNOLOGICAL MODES OF BURNING PROVING PRODUCTIVITY AND QUALITY
д-р инж. Драголов Е.Д., д-р инж. Георгиев И.Й., доц. д-р инж. Георгиев С.Г., Георгиев Й.И.,
България НВУ „Васил Левски”
e-mail: edragoliv@yahoo.com, iygeorgiev@nvu.bg, stoyan_gg@abv.bg, georgiev.ji@abv.bg
Abstract: In the proposed method, the researcher points out his preferences in the terms of specified levels of the object space. In other
words, any decision with meanings greater than or equal to these levels (thresholds) is acceptable, and vice versa. For each target function,
a certain number of levels are defined.
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1.Увод
При предложеният метод ЛВР (лице вземащо решение) посочва своите предпочитания в термините на зададени нива на
обектното пространство – fr. С други думи, всяко решение със
значения по-големи или равни на тези нива (прагове) е приемливо, както и обратното. За всяка целева функция се дефинират
определен брой нива. Например ние използваме интервала
[0,100], където значенията на трансформираните цели вземат
стойности в този интервал. Той може да бъде разделен на 6
части по 5 нива – например 10, 35, 50, 65, 80. Смисълът на
всяко ниво е приемливост на решението от ЛВР с 10%, 35% и
др. Тези нива мога да бъдат променяни в процеса на решаването, като техният брой също може да се намалява до единица
или обратното. В нашата компютърна реализация максималният брой нива е ограничен на 5. Причината за това е, че максималният брой значения за лесно и удобно оценяване не трябва
да надхвърля 7 или 8.

2. Изложение
Използвани са следните скаларизиращи задачи: [2]
Средно-аритметично значение:
k

I ( x)  

(1)

i 1

f1 ( x)  ...  f k ( x)
k

Средно-геометрично значение:

g ( x)  k f1 ( x)... f k ( x)

(2)
max-min значение:
(3)

m( x)  min{ f i ( x)} , i  1,.....k

Всеки от тези филтри се максимизира за подходящото дискретно множество по следния начин. На основата на дадено
множество от нива за всяка цел/обект се анализират изследваните величини в зависимост от дискретните стойности на управляващите фактори.
ЛВР придвижва границите по скалата и така той/тя филтрира визуализираните многоразмерни области, и се фокусира/концентрира точно/именно върху решенията, от които
той/тя се интересува.
С други думи, изпълнява се графично решение на един от
горепосочените филтри, което се определя от дискретното
графично ранжиране на нормираните изследвани величини.
Известно е, че решенията на линейните, геометричните и минмаксните филтри са ефективни точки от множеството недоминирани решения.
Трябва да се отбележи, че различните филтри генерират
различни ефективни точки, което зависи от свойствата на решаваната задача.
Алгоритъмът на един априорен метод може да се резюмира
както следва: [3]
Стъпка 1: Изпълнява се дискретизация на подходящото
множество от променливи.
Стъпка 2: Избира се брой и значения на границите за всяка
целева функция.
Стъпка 3: Избира се типът на скаларизиращата функция.
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Стъпка 4: Решава се еднокритериална задача обединяваща
критериите по определена зависимост, въз основа на която се
получава недоминирано решение.
Стъпка 5: Оценява се полученото ефективно решение. Ако
то е удовлетворително, тогава край на пресмятанията. В противен случай процедурата започва отново с другa скаларизираща
функция.
Забележки:
1)
В стъпка 4 ЛВР локализира ефективната точка – оптимално решение на скаларизиращата функция чрез преместване на границите и вероятна промяна на техния брой.
2)
В нашата реализация максималният брой нива за всяка целева функция е ограничен до 5 и може да бъде намален до
1.
3)
Както се вижда, подходът е неинтерактивен. Негово
преимущество е простотата и новият начин за геометрично
решаване на задачата за скаларизиране.
4)
Когато броят на променливите за решението е повече
от 2, тогава подходът с дискретното графично ранжиране
включва в себе си и останалите променливи. Текущи ограничения на предложения подход е, че броят на променливите за
решаване не може да бъде прекалено висок; също така се препоръчва броят нива да бъде около 5.
Задача за анализ се прилага върху моделите изведени за δ и
Kм за различните електродни материали. [1]
Предложениятмногокритериален подход се прилага в следната последователност:
Сканира се поотделно всяка от изследваните величини.
Сканирането се осъществява в интервала [-1;1] с определена
стъпка. Изследва се четиримерно пространство, образувано от
трите параметъра на вариране (на изследване) и изследваната
величина.
Определените стойности на изследваната величина образуват съответен масив (YM) при съответната (зададената) дискретизация. Решава се оптимизационната задача за определяне
на YMmax и YMmin. Съответните стойности на управляващите
параметри и определената стойност на изследваната величина
(височина на наварения слой δ) са маркирани в подходящ цвят.
Трансформират се стойностите на определената изследвана
величина в равномерно процентно разпределение. Трансформацията се осъществява чрез уравнението:
(4)

Y% 

YM - YM min
YM max - YM min.100

Задачата за анализ се осъществява чрез цветово ранжиране
на дискретизираните клетки от дифиниционната област. С
инструментът „лупа“ (малка и голяма) може да се обходи цялата изследвана област. Интервалите на отделните цветове на
самото ранжиране насочват лицето, взимащо решение (ЛВР)
към предпочитаните стойности на изследваната величина.
Избраната стойност се определя като равномерно процентно
разпределение на базата на цветовото ранжиране. За нея могат
да се определят реалната стойност на изследваната величина в
съответната дименсия и конкретната комбинация от факторите
на технологичния режим.

Таблица 2: Екстремални стойности на изследваните величини и
техните параметри на режима.

Числени резултати от пресмятанията за изследваните електродни материали са посочени в табл. 1.
Таблица 1: Екстремални стойности на изследваните величини и
техните параметри на режима.

3.Заключение
Основавайки се на възможностите на многокритериалната
оптимизация може да се дефинира следната интересна задача в
областта на наваряването:
Да се определят технологични режими, осигуряващи относително добро качество на повърхнината едновременно за
няколко различни електродни материала.
Решаването на тази задача отново използва предложеният
многокритериален подход. Особеността в този случай е че
критериите са моделите, описващи коефициента за последваща
механична обработка Км за изследваните електродни материали.
В случая подхода е обогатен с това, че се задават рангове в
съответната скаларизираща функция и чрез подходящо оцветяване, свързано с определен интервал се подпомага ЛВР да
избере съответна стойност.
Описаният по-долу подход е приложен за електродните телове LMN 420 и Fluxofil 58 и е разгледано влиянието на параметрите на режима на наваряване върху обема от последваща
механична обработка.
Максималният коефициент Км отговаря на максимален
обем на механична обработка, и следователно за предпочитане
са технологични режими, намаляващи Км.
Прилагането на ранговете при изследването на Км е свързано с ограничаване на областта на решението, въз основа на
което се определят режими обезпечаващи по-добро качество на
повърхността и гарантиращи по-малка механична обработка.

Създава се филтър (скаларизираща функция), съдържаща
по определена подредба за информация за всички изследвани
критерии. В разглеждания случай критериите са δ(I, U, s) и
Kм(I, U, s).
С помощта на тази задача при зададени предпочитания за δ
и Kм се определят съответните им стойности на режима на
наваряване. Тази задача има смисъл, тъй като от приложенията
се констатира, че максимумите и минимумите на критериите се
срещат при различни стойности на управляващите параметри.
По този начин се дефинира задача за компромисна оптимизация, при която е необходимо да се определят паретовски решения в пространството на критериите.
Една от възможностите (описана в началото на тази глава)
за определянето на паретовските решения е максимизирането
на различни видове скаларизиращи функции. Максималните
стойности на тези функции се предлагат на лицето взимащо
решение.
За илюстрация на предложения подход сме използвали
следните скаларизиращи функции:

-

средно-аритметична – в клетката на функцията се записва средно-аритметичната стойност от всички анализирани
критерии.

-

средно-геометрична – средно геометричната стойност.

min-max (песимистична) – в функцията се записва наймалкия процент от всички сравнени стойности на изследваните
критерии
Прилагайки тези функции по отношение на критериите са
δ(I, U, s) и Kм(I, U, s) се определя ефективно недоминирано
решение на многокритериалната задача за избраната стъпка на
дискретизация.
Пресмятанията се осъществяват в нормирани стойности,
алгоритъма на който е посочен.
Максималните стойности на скаларизиращата функция се
срещат при едни и същи стойности на I и U(19V, 210A). Сравнявайки, обаче стойностите при различните s се установи, че
максимална стойност на скаларизиращата функция (85,1626) се
получава при s=3mm., което е паретовско рещение за max δ и
min Kм.
Аналогичен анализ е направен и с останалите две скаларизиращи функции.
Решението при “средногеометричната” и ”min-max” скаларизиращи функции отново е при стойности на I, U и s (210A,
19V, 3mm)
Резултатите показват че изследваните модели при дискретизация на параметрите на режима съобразена с техническите
възможности на използваната апаратура имат едно единствено
решение, посочено в табл. 2
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ДИНАМИКА НА ПРАВОЛИНЕЙНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ВЕРИЖНА МАШИНА
DYNAMICS OF JOURNEY MOVEMENT OF CHAIN MACHINE
Проф д-р Лилов И., Банкатев И., Николаева Г.
National Military University “Vasil Levski” – Veliko Turnovo , Bulgaria
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Absract: В предложения доклад е разгледан аналитичен метод за определяне на основните динамични характеристики на
верижна машина при праволинейно движение. Разработен е числен пример за основния танк в Българската армия – Т 72.
Keywords: ДИНАМИКА, ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ, ВЕРИЖНА МАШИНА, РАЗХОДИ

1. Въведение
В теорията на верижните машини [Гуськов и др. 1984],
[Никитин и др. 1971], [Забавников и др. 1968] въпроса за
динамиката на праволинейно движение , най-често се свежда
до решаване на следните задачи:

в  k1 

i иi

0 -предавателни числа на силовото
тегло на машината; i
предаване и предавателната кутия; rk-радиус на задвижващото

колело;



m

1

-приведен коефициент на
въртящите се маси, кинематично свързани с двигателя; mвмаса на веригата; Jj-осов инерционен момент на j–тата въртяща
се маса; ij-сумарно предавателно число;

като движещата сила от задвижващите колела се представя във
функция на постъпателната скорост на машината, чрез
уравнението на Лейдерман.
Загубите на енергия във
верижния движител, се отчитат за средната скорост на
движение за дадената предавка

За целта, въртящият момент на коляновия вал на двигателя,
се развива като функция на постъпателната скорост, като се
използва формулата на Лейдерман

Използването на представените характеристики за анализ
на динамичните качества на конкретна верижна машина във
функция на конструктивните и параметри, е съпроводено с
голям обем от изчислителни операции и ниска точност(поради
осредняване на скоростта в загубите от движителя).

(4)

 1

2 
M дв  Pmax  c1
 c2 дв2  c3 дв3 
 p
p
 p 

,

където Pmax - максимална мощност на двигателя;

Целта на този доклад е да се съставят аналитични изрази за
анализ
на
основни
динамични
характеристики
на
праволинейното движение.

 дв 
(5)

За извеждане на аналитични функции, изразяващи
динамични характеристики на праволинейното движение, е
необходимо да се доразвие разглежданото в [Гуськов и др.
1984], [Никитин и др. 1971], [Забавников
и др. 1968]
диференциално уравнение на постъпателното движение

Fп  c1aik k1  Gk2  c2bk1ik2V 



,

a

M k M двтвii i0

rк
rк
– движеща сила;

където

,

Pmax i0 nт
P i 2n
P i 3n
, b  max 20 2 т , c  max 30 3т
2 p rk
2 p rk
2 p rk

са

постоянни параметри за дадената машина.
След направените преобразувания, диференциалното
уравнение (1), представено във форма на Коши добива вида

Mk - въртящ момент от задвижващите колела; Mдв -

т -



 c3k1cik3  Gk3 V 2

където m е масата на машината;

въртящ момент на коляновия вал на двигателя;
трансмисията;

Vi0ik
rk - ъглова скорост на

коляновия вал на двигателя; ωp –ъглова скорост на
коляновия вал на двигателя при максимална мощност; c1, c2 и
c3 са константи на Лейдерман. При заместване на (3), (4) и (5)
в (2), за периферната сила се получава

2. Динамични характеристики.

Fп 



 в   m  в  2  J j i j 
m 2rk



F  f v  по няколко точки,
характеристика на машината п

(1)

Fi  G sin  - съпротивителна сила от надлъжния
F   fG cos

наклон α;
- съпротивителна сила от
деформирането на почвата; ƒ-коефициент на съпротивление
при
праволинейно
движение
по
почвата;

1.3. Числено построяване на скоростно теглителната





к1, к2 и к3 – постоянни коефициенти за конкретна машина; G-

1.1. Определяне на силите, действащи на машината;
1.2. Извеждане на диференциалното уравнение на
праволинейното движение без отчитане на боксуването на
верижния движител, като в баланса на силите приложени в
масовия център на машината участват инерционната сила,
движещата сила и силите на съпротивление от търкаляне на
опорните ролки и от движение по наклон. Движещата сила се
представя, чрез въртящия момент на коляновия вал на
двигателя, редуциран върху задвижващото колело от загубите в
трансмисията и верижния движител;

m в x  Fп  Fi  F



G
k2  k3V 2
Fп
- КПД на верижния движител;

КПД на
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dV
g

 c3k1cik3  Gk3 V 2  c2bk1ik2V 
dt G в

Пътят, който изминава машината за ускоряване от

V , се определя чрез решаването на интеграла

 c1aik k1  Gk2  f cos  sin  

(7)

t



S  V dt

3.1 Максимална скорост

tн

При равномерно движение на машината, ускорението

а

dV
0
dt
. По този начин, израза в скобите на (7) с нулира.

V1, 2 









2
c2bk1i12  4 c3k1ci13
2 c3k1ci13  Gk3







 Gk3

V



S

2



 Gk3



По голямата от тях, се намира в устойчивата зона на
скоростно теглителната характеристика и е максималната
скорост за движение в конкретните пътни условия.







S

за

аналитичното

ускорение, се извежда от условието
V

n

S

i

Получаването на минимални стойности за интегралите (9) и
(13), зависи от гранците в които те се интегрират. Оптималните
стойости за начална и крайна скорост, при определяне на време
и път за ускорение на дадена предавка, се определят от
графиката на фигура 1.

.

на

времето

за

Изразите за времето и пътя за ускорение, са апробирани за
тежка верижна машина от типа на танк Т-72.
Конструктивните параметри на машината са: pmax=507
kW; wp=187 s-1; nt=0.9; rk=.3; c1=0.822; c2=1.356; c3=1.178;
k1=0.95; k2=0.025; k3=0.000003; it=3.85; i1=8; i2=4.4; i3=3.48;
i4=2.787; i5=2.027; i6=1.467; i7=1;

dV
dt , от което следва

1

 a dt

Vн

(9)

.

3. Числен пример
определяне

а
t







i 1

3.3 Време и път за ускорение
Израза

V2

Целия път за ускорение, се получава като сума от пътя за
всяка предавка

скоростта, при която движещата сила има максимум. След
заместване на така определената скорост в (7),
за
максималната стойност на ускорението на машината се
получава
(8)



.

V

dFп
0
, се определя стойността на
От уравнението dV



V

 V  V  1  V  V 
2 
G в ln  н 1  
 V  V1   Vн  V2 
S
g k1c3cik3  Gk3 V1  V2 
(14)

3.2 Максимално ускорение

а max

dv
a . След

След заместване на (7) в (13) и решаване на получения на
интеграл, се получава израза за пътя, който изминава машината
при ускоряване на една от предавките

.

2

g  k 1c 2 bi 2k









k
c
ai
G
k
f
cos
sin


1 1 k
2
G в  4 k 1c 3 ci 3k  Gk 3


dt се използва израза

dt 

 a dt

Vн

c1ai1k  Gk2  f cos  sin  
c3k1ci13

,

като за стойността на
заместване се получава

Решението на полученото квадратно уравнение определя
възможните скорости за равномерно движение

c2bk1i12

Vн до

Параметрите на пътя са:i=0 %; f=0.04.

,

V

н е началната скорост от която се ускорява
където
машината а V е крайната и стойност. След заместване на (7) в
(9) и решаване на получения определен интеграл, се стига до
формулата

(10)

1/а,
2
2
s /m

 V  V  V  V2 

G в ln  н 1 
 V  V1  Vн  V2 

t
g k1c3cik3  Gk3 V1  V2  ,



6



4

където V1 и V2 са корените на уравнение (7). Зависимост
(10) изразява времето за ускоряване на една от предавките. За
целия етап на ускоряване до максимална скорост, е необходимо
формула (10) да се приложи за всяка предавка. Крайното време
за ускоряване се получава при сумиране на времената за
отделните предавки

t
(11)

2
0

i 1

3

6

9

V
12

15

V, m/s

Фиг.1. Графика на реципрочните стойности на
ускорението на верижна машина с параметри
машина

n

t

Vн
0

i

.

320

S, m
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

T, s
120
100
80
60
40
20
0

0

2

4

6

8

10

12

14 V, m/s

Фиг.2. Графика на времето за ускорение на
верижна машина с параметри:
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12 14 V, m/s

Фиг.3. Графика на пътя за ускорение на верижна
машина с параметри:
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ИЗСЛЕДВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НA АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА В
МИРООПАЗВАЩИ ОПЕРАЦИИ, КАТО ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА
МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ В СТАЦИОНАРЕН РЕЖИМ
THE MAINTENANCE SYSTEM RESEARCH FOR WHEEL VEHICLES IN PEACEKEEPING OPERA I
ION AS CLOSE QUEUEING SYSTEM IN STATIONARY REGIME
д-р инж. Георгиев И.Й., инж. Георгиева Н.И., Георгиев Й.И.,
България НВУ „Васил Левски”
iygeorgiev@nvu.bg, nataliq_georgieva_72@abv.bg, georgiev.ji@abv.bg
Abstract: The maintenance system for wheel vehicles of 4th infantry battalion from Iraqi stable forces is investigated in this article as close
queueing system. The characteristics of stationary regime of function are worked out. The results for load of the system are analyzed.
Key words:

QUEUING MODEL; MAINTENANCE.
ката значимост на получения резултат е проверена чрез χ2
тест. Обобщените данни са показани в таблица 1.

1.Увод
Условията и реда за участие на формирования от Българската армия в мироопазващи операции са регламентирани в
Конституция на Република България и закон за отбраната и
въоръжените сили.
Контингентите участващи в тези мисии са въоръжени с
щатна техника от българска страна и придадена техника от
страна на коалиционните ни партньори.
В публикацията се разглежда процеса на експлоатация,
обслужване и ремонт на щатна автомобилни техника, както и
ежедневно техническо обслужване на придадените автомобили от екипажите и рота за логистична поддръжка. Системата за обслужване и ремонт, като всяка военна структура,
се разглежда като затворена система за масово обслужване,
поради крайния брой на заявките и невъзможността те да
бъдат обслужени на друго място [2,3,5].
Безотказното и ефективно функциониране на системата
за техническо обслужване цели свеждането отказите на
автомобилите до минимум [3]. За изследването на тази система се прилага математическия апарат на теория на масовото обслужване. Обект на изследването е отделението от
логистичното формирование извършващо мероприятията по
обслужването и ремонта на автомобилната техника. Вход на
системата се явява случаен статистически получен поток
заявки за ежедневно или степенно обслужване и ремонт на
отделни машини постъпили в различните моменти от времето [7].
В настоящата публикация е извършена проверка на натовареността на системата и нейната работоспособност. От
документацията на секция S- 4 на 4-ти пехотен батальон от
стабилизиращите сили в република Ирак са снети данни за
експлоатацията, обслужването и ремонта на автомобилите и
включват:
- Месечни пътни книжки на автомобили;
- Книга за приемане на материални средства за ремонт.

Таблица 1. Входни данни за системата за обслужване на автомобилна техника и резултати от χ2 тест.

където:

ti  ti 1

– интервал в който постъпват заявките в

часове. В изследването са определени седем времеви интервала, тъй като в следващите интервали стойностите които се
получават са незначителни.
Стойностите на експерименталните честоти Pi exp . за
времевите интервали са определени по формулата:

Pi exp . 

(1)

mi

mi , където:
 mi

– всички заявки постъпили през съответния времеви

интервал;
mi – от всички постъпили заявки на изследвания период.
Времето за постъпване на заявка е определено по формула:
(2)

2. Изложение

T 

m t
m

ч. където:

i i
i

Входно-изходните характеристики на системата за масово обслужване са [2,3,5,7]:
Интензивност на входящия поток – 
Време за обслужване на заявките – t обсл. .

t

– средна стойност на интервала ti
Плътността на входящия поток

Броят на каналите (отделението за обслужване и ремонт)
– m  6;
Максималния брой на заявки (брой на експлоатираните
машини за изследвания период) – n  83 ;

(3)



1
T



 ti 1
е:

, ч-1.

След заместване получената стойност е

За да се определи  се използват статистически данни
за извършените ремонти и обслужвания [4,6]. Статистичес-

  3,004 ч-1.

Стойностите на вероятностите за попадане на заявка в
съответните интервали
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Piteor.

са определени по формула:

Piteor.  ti e  ti

(4)

2
 =0,0369 ч-1.

1

( m  m   ) 2m   m 
2
2
Времената, за които се изпълняват ремонтите и обслужванията на автомобилите са нанесени в таблица 2. Тези времена са определени на база техническа документация за
съответния тип машина [1,9].
(7)

.

За изследване на хипотезата за разпределяне броят на заявките по отделните интервали по експоненциален закон с
параметър изчислената стойност на

2

ван

 =3,004 ч.-1 е използ-

тест [7]:

2  

(5)

Получената стойност на



Таблица 2. Статистически данни на система за обслужване

( Pi exp .  Piteor. ) .
Piteor.
2

 2  0,062638 от таблица 1 е

сравнен с критичната стойност на критерия
11,0705,



ˆ(t ) 

кр2 .  02,05;5 =

2
.
 кр2 .  изч
.

Следователно хипотезата не противоречи на експерименталните данни и е приета като допустима [7].
Продължителност на обслужване една заявка

Графиките на получения експериментален и теоретичен закон са изобразени на фигура 1.

За определяне на интензивността на отказите на ˆ (t ) на
затворена система за масово обслужване се използва формула (6) като отношение на броя отказали машини (машини за
обслужване и ремонт) за зададен интервал от време към
средния брой машини, изправно работещи в този интервал

(8)

tcp .обсл. 

(9)



̂ (t ) 

n( t ) ,
N ср t

(10)

където:

ледвания период;

1
( N i  N i 1 ) – е среден брой изправно работещи
2
машини в интервала t ;
N i – брой на машините, изправно работещи в началото на
интервала t ;
N ср . 

N i 1

1
n

m
n!
n! s




( s m )
m! ( n  s )! 
 k 1 k! ( n  k )! s  m 1 m
k

n! k
P0 , 1  k  m .
k! (n  k )!

P1 = 0,0097; P2 = 0,0291; P3 = 0,0573; P4 = 0,0836;
P5 = 0,0962; P6 = 0,0912.
Определя се вероятността Ps системата да бъде в някое

– брой на машините, изправно работещи в начало-

N i 1  m  

 0,5058ч1

След заместване са получени следните стойности :

t = 1 час и се приеме:

– входящ поток от заявки за изследвания пери-

то на интервала

P0 

(11) P 
k

од;

Ni  m

tср.обсл.

Определя се вероятността Pk системата да бъде в някое
от състоянията си преди да се образува опашка по формулата:

– брой на машините, изправно работещи в края на ин-

n ( t ) = 

1

където k  0  m е пореден номер на текущо обслужваната
заявка;
s  m  1  n е пореден номер на заявката, чакаща на опашката.
Получената стойност на вероятността e P0 = 0,016.

n ( t ) – е сума от всички заявки за единица време на изс-

тервала t .
Ако се разгледа интервал

( N i .hi )
 1,9768ч.
N i

бодни:

[7].

(6)

t ;

от състоянията си с опашка по формула:

– брой на машините, изправно работещи в

(12)

края на интервала

се

Показателите, по които се оценява функционирането на
системата в стационарен режим [5] са вероятностите да се
намира в различните си състояния; вероятност за наличие на
опашка; математическо очакване за броя на заетите канали;
математическо очакване на броя на чакащите заявки на
опашка; средно значение на времето за чакане на дадена
заявка на опашката; коефициент на натовареност на един
канал за обслужване; среден брой заявки обслужени за работен ден от един канал; средно време за почивка на персонала
от един канал за работен ден и средно време за бездействие
на цялата система
Определя се вероятността P0 всички канали да са сво-

Фиг. 1. Експериментален и теоретичен закон на разпределение на
честотите на времевите интервали между две заявки в система за
обслужване и ремонт на автомобилна техника.
i – номер на интервала от таблица 1.

t

t обсл.

изчислява по формула (8), а интензивност на обслужването
 – по (9) [5].

t .

Ps 

m

n! s
P0 , m 1  s  n .
m! (n  s )!

( s m )

След заместване са получени следните стойности:

В резултат на това формула (6) придобива вида:
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P61 = 0,0852; P62 = 0,0786;.…..…. P632 = 5,55117.10-6;….....

P677 = 4,16654.10-36.
Вероятността за наличие на опашка е определена по
формула:
(13) P
опашка 

n

P

s  m 1

s

= 0,6312.

Математическото очакване за броя на заетите канали е
определено:
m

 kP

(14) M 
k

k

k 0

m

n

P

s  m 1

s

= 5,3895 бр.

Математическото очакване на броя на чакащите заявки в
опашката е определено:
(15) ms 

n

 s  m P

s

s  m 1

= 3,6488 бр.

Средната продължителност на времето за чакане на дадена заявка опашката е определена:
(16)

tчак. 

ms





ms

 (n  m)

= 1,2856 ч.

Коефициентът на натовареност на един канал за обслужване е определен:
(17) T  M k = 0,8982.

m

Средният брой заявки, обслужени за времето T p = 8 часа
от един канал, е определен:
(18)

Q

T .T p

= 2,1554 бр.

t обс.

Средна продължителност на времето за почивка на персонала от един канал за работен ден от T p = 8 часа е определена:
(19)

tбезд.  (1 

Mk
)Т p
m

= 0,8140 ч.

Средна продължителност на времето за бездействие на
цялата система е определена:
(20) Tбезд.  P0 .Tp = 0,0129 ч.
3. Изводи:
1. Получените количествени резултати показват, че системата работи с натовареност на един канал – 90% .
2. Математическото очакване за броя на заетите канали –
M k  5,39бр. , а дължината на опашата – ms  3,65бр. ,
които са косвен показател за оптимално натоварване на
системата.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕКИ БРОНИРАНИ БОЙНИ
МАШИНИ В МИРООПАЗВАЩИ ОПЕРАЦИИ, КАТО ЗАТВОРЕНА
СИСТЕМА ЗА МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ В СТАЦИОНАРЕН РЕЖИМ
THE MAINTENANCE SYSTEM RESEARCH FOR LIGHT ARMORED VEHICLES IN PEACEKEEPING OPERATION AS CLOSE QUEUEING SYSTEM IN STATIONARY REGIME
д-р инж. Георгиев И.Й., инж. Георгиева Н.И., Георгиев Й.И.,
България НВУ „Васил Левски”
iygeorgiev@nvu.bg, nataliq_georgieva_72@abv.bg, georgiev.ji@abv.bg
Abstract: The maintenance system for light armored vehicles of 4th infantry battalion from Iraqi stable forces is investigated in this article as
close queueing system. The characteristics of stationary regime of function are worked out. The results for load of the system are analyzed.
Key words:

QUEUING MODEL; MAINTENANCE.
за извършените ремонти и обслужвания [4,6]. Статистическата значимост на получения резултат е проверена чрез χ2
тест. Обобщените данни са показани в таблица 1.

1.Увод
Условията и реда за участие на формирования от Българската армия в мироопазващи операции са регламентирани в
Конституция на Република България и закон за отбраната и
въоръжените сили.

Таблица 1. Входни данни за системата за обслужване на леки
бронирани бойни машини и резултати от χ2 тест.

Контингентите участващи в тези мисии са въоръжени с
леки бронирани бойни машини.
В публикацията се разглежда процеса на експлоатация,
обслужване и ремонт на леките бронирани бойни машини, от
екипажите и рота за логистична поддръжка. Системата за
обслужване и ремонт, като всяка военна структура, се разглежда като затворена система за масово обслужване, поради
крайния брой на заявките и невъзможността да бъдат обслужени на друго място [2,3,5].

където:

Безотказното и ефективно функциониране на системата
за техническо обслужване цели свеждането отказите на
леките бронирани бойни машини и тяхното въоръжение до
минимум [3]. За изследването на тази система използваме
математическия апарат на теория на масовото обслужване.
Обект на изследването е отделението от логистичното формирование извършващо мероприятията по обслужването и
ремонта на леките бронирани бойни машини. Вход на системата се явява случаен, статистически получен поток заявки
за ежедневно или степенно обслужване и ремонт на отделни
машини постъпили в различните моменти от времето [7].
В настоящата публикация е извършена проверка на натовареността на системата и нейната работоспособност. От
документацията на секция S-4 на 4-ти пехотен батальон от
стабилизиращите сили в република Ирак са снети данни за
експлоатацията, обслужването и ремонта на автомобилите и
включват:

времевите интервали са определени по формулата:

mi

mi , където:
 mi

– всички заявки постъпили през съответния времеви

интервал;
mi – от всички постъпили заявки на изследвания период.
Времето за постъпване на заявка е определено по формула:

2. Изложение

t

T 

m t
m

ч. където:

i i
i

Входно-изходните характеристики на системата за масово обслужване са [2,3,5,7]:
Интензивност на входящия поток – 

– средна стойност на интервала ti
Плътността на входящия поток

(3)



t обсл. .

1
T



 ti 1
е:

, ч-1.

След заместване получената стойност е

Броят на каналите (отделението за обслужване и ремонт)
– m  3;
Максималния брой на заявки (брой на експлоатираните
машини за изследвания период) – n  20 ;



Pi exp . 

(1)

(2)

За да се определи

– интервал в който постъпват заявките в

Стойностите на експерименталните честоти Pi exp . за

- Месечни пътни книжки на АБТТ;
- Книга за приемане на материални средства за ремонт.

Време за обслужване на заявките –

ti  ti 1

часове. В изследването са определени пет времеви интервала, тъй като в следващите интервали стойностите които се
получават са незначителни.

  0,7693 ч-1.

Стойностите на вероятностите за попадане на заявка в
съответните интервали

се използват статистически данни

(4)
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Piteor.

са определени по формула:

Piteor.  ti e  ti

.

За изследване на хипотезата за разпределяне броят на заявките по отделните интервали по експоненциален закон
(2.12) с параметър изчислената стойност на
използван

2

 =0,7693 ч.-1 е

тест [7]:

Таблица 2. Статистически данни на система за обслужване

2  

(5)

Получената стойност на

( Pi exp .  Piteor. ) .
Piteor.
2

 2  0,092006 от таблица 1 е

сравнен с критичната стойност на критерия
7,814782,

Времето, за което се изпълняват ремонтите и обслужванията на леките бронирани бойни машини са нанесени в
таблица 2. Тези времена са определени на база техническа
документация за съответния тип машина [1,9].

 кр2 .   02,05;3 =

2
.
 кр2 .  изч
.

Продължителност на обслужване една заявка

Следователно хипотезата не противоречи на експерименталните данни и е приета като допустима [7].
Графиките на получения експериментален и теоретичен
закон са изобразени на фигура 1.

n( t ) ,
N ср t

където:

(7)

n! k
P0 , 1  k  m .
k! (n  k )!

P1 = 0,0806; P2 = 0,1326; P3 = 0,1377.

t = 1 час и се приеме:

Определя се вероятността Ps системата да бъде в някое
от състоянията си с опашка по формула:
(12)

– брой на машините, изправно работещи в начало-

t ;

Ps 

m

n! s
P0 , m 1  s  n .
m! (n  s )!

( s m )

След заместване са получени следните стойности:

– брой на машините, изправно работещи в

края на интервала

n

m
n!
n! s




( s m )
m! ( n  s )! 
 k 1 k! ( n  k )! s  m 1 m
k

След заместване са получени следните стойности :

од;

N i 1  m  

 0,2266ч 1

t ср.обсл.

1

P0 

(11) P 
k

– входящ поток от заявки за изследвания пери-

то на интервала

1

от състоянията си преди да се образува опашка по формулата:

N i 1 – брой на машините, изправно работещи в края на ин-

Ni  m



Определя се вероятността Pk системата да бъде в някое

1
( N i  N i 1 ) – е среден брой изправно работещи
2
машини в интервала t ;
N i – брой на машините, изправно работещи в началото на
интервала t ;
N ср . 

n ( t ) = 

(9)

( N i .hi )
 4,4138ч.
N i

,
където k  0  m е пореден номер на текущо обслужваната
заявка;
s  m  1  n е пореден номер на заявката, чакаща на опашката.
Получената стойност на вероятността e P0 = 0,0233.

n ( t ) – е сума от всички заявки за единица време на изследвания период;

тервала t .
Ако се разгледа интервал

t cp .обсл. 

(10)

[7].

̂ (t ) 

(8)

бодни:

За определяне на интензивността на отказите на ˆ (t ) на
затворена система за масово обслужване се използва формула (6) като отношение на броя отказали машини (машини за
обслужване и ремонт) за зададен интервал от време към
средния брой машини, изправно работещи в този интервал

(6)

се

Показателите, по които се оценява функционирането на
системата в стационарен режим [5] са вероятностите да се
намира в различните си състояния; вероятност за наличие на
опашка; математическо очакване за броя на заетите канали;
математическо очакване на броя на чакащите заявки на
опашка; средно значение на времето за чакане на дадена
заявка на опашката; коефициент на натовареност на един
канал за обслужване; среден брой заявки обслужени за работен ден от един канал; средно време за почивка на персонала
от един канал за работен ден и средно време за бездействие
на цялата система
Определя се вероятността P0 всички канали да са сво-

Фиг. 1. Експериментален и теоретичен закон на разпределение на
честотите на времевите интервали между две заявки в система за
обслужване и ремонт на леки бронирани бойни машини.
i – номер на интервала от таблица 1.

t

t обсл.

изчислява по формула (8), а интензивност на обслужването
 – по (9) [5].

P31 =

t .

0,1351; P3 2 =

0,1247;

.... P39 =

0,0086;

...

P317 =4,26803.10-8
Вероятността за наличие на опашка е определена по
формула:

В резултат на това формула (6) придобива вида:
2

 =0,0392 ч-1.
ˆ(t ) 


1

( m  m   ) 2m   m 
2
2

(13) P
опашка 
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n

P

s  m 1

s

= 0,6258.

Математическото очакване за броя на заетите канали е
определено:
(14) M 
k

m

 kPk  m
k 0

ИЗВОДИ:

n

 Ps = 2,6364 бр.

1. Получените количествени резултати показват, че системата работи с натовареност на един канал – 88% .
2. Математическото очакване за броя на заетите канали –
M k  2,64бр. , а дължината на опашата – ms  2,13бр. ,

s  m 1

Математическото очакване на броя на чакащите заявки в
опашката е определено:
(15) ms 

n

 s  m P

s  m 1

s

= 2,1339 бр.

които са косвен показател за оптимално натоварване на
системата.

Средната продължителност на времето за чакане на дадена заявка опашката е определена:
(16)

tчак.
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ms

ms
= 3,2006 ч.


  ( n  m)

Коефициентът на натовареност на един канал за обслужване е определен:
(17) T  M k = 0,8788.

m

Средният брой заявки, обслужени за времето T p = 8 часа
от един канал, е определен:
(18)

Q

T .T p

= 1,5928 бр.

t обс.

Средна продължителност на времето за почивка на персонала от един канал за работен ден от T p = 8 часа е определена:
(19)

tбезд.  (1 

Mk
)Т p
m

= 0,9697 ч.

Средна продължителност на времето за бездействие на
цялата система е определена:
(20) Tбезд.  P0 .Tp = 0,1863 ч.

327

ИЗСЛЕДВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕКИ БРОНИРАНИ БОЙНИ
МАШИНИ В МИРООПАЗВАЩИ ОПЕРАЦИИ, КАТО ЗАТВОРЕНА
СИСТЕМА ЗА МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ В ДИНАМИЧЕН РЕЖИМ
THE MAINTENANCE SYSTEM RESEARCH FOR LIGHT ARMORED VEHICLES IN PEACEKEEPING OPERATION AS CLOSE QUEUEING SYSTEM IN DYNAMIC REGIME
д-р инж. Георгиев И.Й., инж. Георгиева Н.И., Георгиев Й.И.,
България НВУ „Васил Левски”
iygeorgiev@nvu.bg, nataliq_georgieva_72@abv.bg, georgiev.ji@abv.bg
Abstract: The maintenance system for light armored vehicles of 4th infantry battalion from Iraqi stable forces is investigated in this article as
close queueing system. The differential equations of dynamic regime of function are worked out and solved numerically. The results for
dynamic characteristics and load of the system are analyzed and compared with results of stationary regime.
Key words: QUEUING MODEL; MAINTENANCE.
За да се определи  се използват статистически данни
за извършените ремонти и обслужвания [4,6]. Статистическата значимост на получения резултат е проверена чрез X
тест. Обобщените данни са показани в таблица 1.

1.Увод
Условията и реда за участие на формирования от Българската армия в мироопазващи операции са регламентирани в
Конституция на Република България и закон за отбраната и
въоръжените сили.

Таблица 1. Входни данни за системата за обслужване на леки
бронирани бойни машини и резултати от χ2 тест.

Контингентите участващи в тези мисии са въоръжени с
леки бронирани бойни машини.
В публикацията се разглежда процеса на експлоатация,
обслужване и ремонт на леките бронирани бойни машини, от
екипажите и рота за логистична поддръжка. Системата за
обслужване и ремонт, като всяка военна структура, се разглежда като затворена система за масово обслужване, поради
крайния брой на заявките и невъзможността да бъдат обслужени на друго място [2,3,5].
където:

Безотказното и ефективно функциониране на системата
за техническо обслужване цели свеждането отказите на
леките бронирани бойни машини и тяхното въоръжение до
минимум [3]. За изследването на тази система използваме
математическия апарат на теория на масовото обслужване.
Обект на изследването е отделението от логистичното формирование извършващо мероприятията по обслужването и
ремонта на леките бронирани бойни машини. Вход на системата се явява случаен, статистически получен поток заявки
за ежедневно или степенно обслужване и ремонт на отделни
машини постъпили в различните моменти от времето [7].
В настоящата публикация е извършена проверка на натовареността на системата и нейната работоспособност. От
документацията на секция S-4 на 4-ти пехотен батальон от
стабилизиращите сили в република Ирак са снети данни за
експлоатацията, обслужването и ремонта на автомобилите и
включват:
монт.

– интервал в който постъпват заявките в

часове. В изследването са определени пет времеви интервала, тъй като в следващите интервали стойностите които се
получават са незначителни.
Стойностите на експерименталните честоти Pi exp . за
времевите интервали са определени по формулата:

Pi exp . 

(1)

mi

mi , където:
 mi

– всички заявки постъпили през съответния времеви

интервал;
mi – от всички постъпили заявки на изследвания период.
Времето за постъпване на заявка е определено по формула:

Месечни пътни книжки на АБТТ;
Книга за приемане на материални средства за ре-

(2)

T 

m t
m

ч. където:

i i
i

2. Изложение

t

Входно-изходните характеристики на системата за масово обслужване са [2,3,5,7]:
Интензивност на входящия поток – 
Време за обслужване на заявките –

ti  ti 1

– средна стойност на интервала ti
Плътността на входящия поток

(3)

t обсл. .

Броят на каналите (отделението за обслужване и ремонт)
– m  3;
Максималния брой на заявки (брой на експлоатираните
машини за изследвания период) – n  20 ;



1
T



 ti 1
е:

, ч-1.

След заместване получената стойност е

  0,7693 ч-1.

Стойностите на вероятностите за попадане на заявка в
съответните интервали
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Piteor.

са определени по формула:

Piteor.  ti e  ti

(4)

2
 =0,0392 ч-1.

1

( m  m   ) 2m   m 
2
2
Времето, за което се изпълняват ремонтите и обслужванията на леките бронирани бойни машини са нанесени в
таблица 2. Тези времена са определени на база техническа
документация за съответния тип машина [1,9].
(7)

.

За изследване на хипотезата за разпределяне броят на заявките по отделните интервали по експоненциален закон
(2.12) с параметър изчислената стойност на
използван

2

тест [7]:

2  

(5)

Получената стойност на



Таблица 2. Статистически данни на система за обслужване

( Pi exp .  Piteor. ) .
Piteor.
2

 2  0,092006 от таблица 1 е

сравнен с критичната стойност на критерия
7,814782,

 =0,7693 ч.-1 е



ˆ(t ) 

 кр2 .   02,05;3 =

2
.
 кр2 .  изч
.

Продължителност на обслужване една заявка

t обсл.

се

Следователно хипотезата не противоречи на експерименталните данни и е приета като допустима [7].

изчислява по формула (8), а интензивност на обслужването
 – по (9) [5].

Графиките на получения експериментален и теоретичен закон са изобразени на фигура 1.

(8)

t cp .обсл. 

(9)



( N i .hi )
 4,4138ч.
N i

1
t ср.обсл.

 0,2266ч 1

Показателите, по които се оценява функционирането на
системата в динамичен режим [5], са числени решения на
диференциалните уравнения, описващи вероятностите системата да се намира в множеството от състоянията си:
– вероятността

P0 всички канали да са свободни е:
P0 (t )
 nP0 (t )  P1 (t ) ;
t

(10)
Фиг. 1. Експериментален и теоретичен закон на разпределение на
честотите на времевите интервали между две заявки в система за
обслужване и ремонт на леки бронирани бойни машини.
i – номер на интервала от таблица 1.

– вероятността

– вероятността

̂ (t ) 

n( t ) ,
N ср t

i  m  n 1 ;
– вероятността

ледвания период;

1
( N i  N i 1 )
2

– е среден брой изправно работещи

интервала t ;
N i 1 – брой на машините, изправно работещи в края на ин-

n ( t ) = 

Pn

системата да бъде в състояние, в кое-

то всички канали са заети и всички възможни заявки чакат в
опашка, е:
Pn (t )
(13)
 Pn 1 (t )  mPn (t ) .
t
Диференциалните уравнения се решават числено по метода на Ойлер. За целта е разработена компютърна програма
в среда на програмния пакет MATLAB.
Графиките на решенията са представени на фигура 2.

машини в интервала t ;
N i – брой на машините, изправно работещи в началото на

тервала t .
Ако се разгледа интервал

системата да бъде в някое от множес-

t

където:

n ( t ) – е сума от всички заявки за единица време на изс-

N ср . 

Pi

твото си състояния с наличие на опашка е
(12) Pi (t )  n  i  1P (t )  n  i   m P (t )  mP (t ) ,
i 1
i
i 1

[7].

(6)

системата да бъде в някое от множес-

твото си състояния преди да се образува опашка е:
Pi (t )
(11)
 n  i  1Pi 1 (t )  n  i   i Pi (t )   i  1Pi 1 (t ) ,
t
i  1  m  1;

За определяне на интензивността на отказите на ˆ (t ) на
затворена система за масово обслужване се използва формула (6) като отношение на броя отказали машини (машини за
обслужване и ремонт) за зададен интервал от време към
средния брой машини, изправно работещи в този интервал

t

Pi

t = 1 час и се приеме:

– входящ поток от заявки за изследвания пери-

од;

Ni  m

– брой на машините, изправно работещи в начало-

то на интервала

N i 1  m  

t ;
– брой на машините, изправно работещи в

края на интервала

t .

В резултат на това формула (6) придобива вида:

Фиг. 2. Изменение на вероятностите на състоянията на СТО на
леки бронирани бойни машини като затворена СМО.
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Графиките визуализират, че в хода на преходния процес
вероятностите P1  P3 имат изразен екстремум-максимум.

3. Изводи:
1. Анализът на получените резултати от фиг. 2. показва, че
продължителността на преходния режим за системата, обслужваща леки бронирани бойни машини, е в рамките до 17%
от целия разглеждан период, но най-съществени колебания
се наблюдават в първите 50-70 часа.
2. Сравнението на резултатите от аналитичното и численото решение на диференциалните уравнения не показва отклонение, което доказва достоверността на формулите за
параметрите на системата в стационарен режим.
3. Графиките на вероятностите на състоянията от един до
два заети канала имат изразен максимум, а останалите нарастват или намаляват (за P0 ) асимптотично.

Максималните стойности на функциите и сравненията
между числените и аналитичните стойности на вероятностите са представени в таблица 3.
Таблица 3 Възможни състояния на СТО на леки бронирани бойни
машини като затворена СМО.

4. Математическото очакване за броя на заетите канали –

M k , и дължината на опашата – ms нараства асимптотично
през неустановения режим на функциониране на системата
до достигане на установената си стойност съответно от 2,63
заети канала, 2,13 заявки в опашката и коефициент на натоварване 88% на един канал, които са косвен показател за
оптимално натоварване на системата.

Показателите за сравнение на функционирането на системата чрез аналитично и числено решение са представени в
таблица 4
Таблица 4 Резултати от изследването на основни параметри на
СТО на леки бронирани бойни машини като затворена СМО.
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Численото решение на диференциалните уравнения позволява да се определи математическото очакване за броя на
заетите канали – M k и математическото очакване на броя на
чакащи заявки на опашка – ms като функции на времето.
Получените зависимости са представени на фигура 3 и фигура 4.

Фиг. 3. Изменение на математическо очакване за броя на заетите
канали - M k на СТО на леки бронирани бойни машини като затворена СМО.

Фиг. 4. Изменение на математическо очакване за броя на чакащите
заявки на опашка - m на СТО на леки бронирани бойни машини
s

като затворена СМО.
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SECURITY STUDIES IN SERBIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM
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Abstract: Academic programs of security studies in former Yugoslavia were organized within the Faculty of People’s Defence in Belgrade
and Faculty of Security in Skopje, as well as at colleges of professional police studies in Belgrade, Zagreb, and Ljubljana, all of them stateowned and aimed at schooling professionals in the national security sector. Following the Yugoslav dissolution, Western Balkan countries
have continued development of their own higher education system synchronized with their European integration orientations. The
cornerstones of European Union accession process in the area of higher education are mechanisms based on the Bologna Declaration, later
institutionalized through the European Higher Education Area, which all the Western Balkan countries adopted and modified their higher
education systems accordingly. The appearance of private higher education institutions was one of the first steps in the overall national
reforms of these systems, where the Republic of Serbia is amongst regional countries with the biggest number of private universities,
faculties, and colleges, especially in the social sciences and humanities. At the same time, the national security sectors went through the
process of decentralization and privatization. These external and internal factors, combined with the global rise of importance of securityrelated phenomena, especially after the 9/11 events, brought the security studies in these countries in focus of interest of the existing and
rising higher education institutions. Conflict heritage, the existing local security threats like extremism and terrorism, and a vast number of
experienced national security officers with university titles, led to the appearance of various academic programs on terrorism, national
security, national defence, and private security studies both on the existing state-owned and private universities and faculties. At the moment,
the Republic of Serbia offers several dozens of higher education programs in security, on all the existing study cycles, within three different
types of studies, and both for academic and professional levels. The paper will provide an overview of the existing higher education
programs in the field of security and analyze the main discourses, directions and possible perspectives.
KEY WORDS: SECURITY STUDIES, HIGHER EDUCATION, REPUBLIC OF SERBIA, UNIVERSITY, EUROPEAN UNION, EHEA
Introduction
Serbian higher education system is relatively new in
comparison to majority of Western universities, and it can be traced
back to the beginning of the 19th century, when the first College was
founded in 1808 by Dositej Obradović, Serbia’s first Minister of
Education. The College was a basis for establishment of the
Lyceum, founded in 1838 in the city of Kragujevac, and later
moved to Belgrade in 1841, where the Department of Law was
established along with the existing Department of Philosophy. After
the new Law on Founding Higher Education was adopted, in 1863
Lyceum became a Higher School, which had been recognized
throughout Europe at the time, mainly because teaching staff
consisted of professors schooled at the top European universities. In
1905, when the new Law on Universities was adopted, the
University of Belgrade has been established as the first university in
Serbia (University of Belgrade, 2018).
After the Second World War, the University of Belgrade
influenced the establishment of other major universities in Serbia,
Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and Macedonia, thenrepublics in former Yugoslavia. The number of enrolled students
increased rapidly after the war, with approximately 50,000 students
in the early 1960s: “The influx of students was encouraged by the
liberalisation of enrolment procedure and the possibility of parttime studies. Later on, the enrolment quotas became limited for
each Faculty” (University of Belgrade, 2018). The influence of the
University of Belgrade was not only limited to higher education, but
also stretched to wider social and political movements. From
demonstrations in 1968 to the ousting of the regime of Slobodan
Milošević in 2000, the University of Belgrade, along with other
universities in country and region, have had an important role for
development and progress.
The turbulent history of Serbia marked with numerous
wars, uprisings, turmoil, several economic decays, and continuity in
authoritarianism, has put security in the centre of everyday life,
especially in the last decades of the 20th century. The main pillars of
the socialist-era political system, when Serbia was part of
Yugoslavia, were three leading institutions of security sector, the
armed forces (Yugoslav People’s Army), the police, and several
secret services with central, the State Security Service, as the most
important one. The role of these security sector elements was to
maintain the country safe from military attack, to provide
comprehensive public security for its citizens, and to prevent any
possible disruptions of the ruling ideology headed with the
communist party. The result of such authoritarian system was a

centralization and non-transparency of education for security sector,
especially in the higher education, which was understood as a
“reserved domain” and exclusivity not appropriate for civilian
education system.
A broader higher education programs aimed at academic
security education started in early 1970s in former Yugoslavia, as a
part of comprehensive education of all citizens with the goal of
raising awareness and preparedness for wartime and peacetime
threats during the Cold War (so-called Concept of General People’s
Defence and Social Self-Protection). Besides many study programs
of General People’s Defence that were founded within the existing
university faculties across Yugoslavia (mostly within faculties of
political science), the only independent faculty was established at
the University of Belgrade. The Faculty of People’s Defence of the
University of Belgrade educated the future secondary school
educators for the subject called Defence and Protection in
Yugoslavia, which was an obligatory school subject at the time.
Along with the dissolution of the Yugoslavia, the Concept
was abandoned as well, and in new conflict and authoritarian
circumstances of the 1990s, the security studies remained a
“reserved domain” for official state institutions only. Only after the
democratic changes in 2000, security studies became a “public
good” and provided on civilian universities and faculties, both stateand privately-owned. However, the sudden expansion of various
curricula in security-related area showed that the quality did not
manage to meet the quality of those studies.
In this paper, we
will firstly present a historical overview of the development of
security-related higher education programs in Serbia, with special
emphasis on civilian security studies programs. Then, we will give
an explanation on what led to the expansion of security studies
programs in Serbia after 2000, both on state-owned and private
universities and faculties, while special focus will be put on higher
education institutions within Serbian security sector. In the last part
of the paper, we will provide an overview of security-related
curricula in Serbia at the very moment, with their brief analysis.
Historical Overview of Security-related Programs in
Serbia
The history of higher education study programs in the
field of security in Serbia has its origins in the establishment of
military education for commissioned officers in the Principality of
Serbia in the first half of the 19th century, and police education for
Ministry of Interior officers in the first half of the 20th century.
After couple of attempts by several officials to found the Military
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standardized System of Education and Training of Youth for ONO
and DSZ, which was implemented in four different ways:

Academy, in 1850 the Artillery School has been officially
established as “the first military degree-granting institution in
Serbia” (Military Academy, 2018). In 1880 it changed the name
into Military Academy, which had several breaks in work during
the Balkan Wars of 1912, the First World War, and during the
Second World War. At the end of 1944, the wartime Military
Academy of Democratic Federal Republic of Yugoslavia has been
established, and it became a main pillar of military education with
several academies divided through branches, arms, and services.
After the break-up of Yugoslavia, the Military Academy was
organized within two academies (one for technical services and
logistics), and from 2006 as one academy, from 2011 within the
newly established University of Defence.

1.
2.
3.

4.

Modern police studies in the Republic of Serbia have
been institutionally established aftermath the First World War, and
date back to 1920 when the famous Gendarmerie School for Noncommissioned officers in Sremska Kamenica was founded. After
the World War II, the whole system passed the heavy set of reforms
on the long term, culminating with the enactment of the Police High
School of Internal Affairs in Zemun in 1972. According to the
contemporary demands and needs of the profession, the Academy
of Criminalistic and Police Studies was established on 27th July
2006, by the decision of the Government of the Republic of Serbia.
It is an independent higher education institution that provides
academic and professional study programs of all levels for the
purpose of police education, and police and security affairs
(Academy of Criminalistic and Police Studies, 2018).
These higher education traditions are today implemented
within two main security sector higher education institutions, the
University of Defence, and the University of Criminalistic and
Police Studies. Besides the official higher education for the purpose
of the armed forces and public and state security institutions, until
the second half of the 20th century there was no systematic
university-level education in security area. The first institutionalized
attempt to include security-related education into civilian higher
education system had its roots in the so-called Concept of General
People’s Defence and Social Self-Protection. The Concept was
introduced in Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFR
Yugoslavia) as a part of comprehensive training and education of all
Yugoslav citizens with the goal of raising awareness and
preparedness for wartime and peacetime threats during the Cold
War era.
After the Second World War, then-Yugoslav party
leadership built around the Partisan wartime movement, focused on
maintaining the preparedness for defence of the country in the
peacetime as well. The obligation for taking part in defence was not
only on behalf of conscripted citizens, but also on youth and wider
population. Starting from 1947, the General Staff of the Yugoslav
People’s Army introduced the pre-military training for all citizens,
with special focus on schools. This training soon became an official
part of curricula in secondary schools, high schools and university
faculties, and in mid-1950s the first textbooks for pre-military
programs appeared. From 1948 to 1970 there were fifty different
textbooks published for secondary schools and faculties, under
various titles depending on the specialization of school or faculty
(Pre-military Training, Civil Protection, First Aid, etc.)
(Dimitrijević, 2014:231).
Goals and contents of these education and training
curricula changed in the late 1960s, when the new Law on General
People’s Defence was introduced along with the new Strategy by
the same name. The new security environment was attributed with a
Cold War-induced change in the character of warfare, and fast
industrialization and urbanization in Yugoslavia changed the
character of emergency management. Thus, the pre-military training
was abandoned with the new obligatory school and university
subject taking its place – General People’s Defence and Social SelfProtection (ONO and DSZ). It was introduced from 1969 to 1974,
and after the Concept of ONO and DSZ was adopted, it became a

“Education for ONO and DSZ in pre-schools and first
four years of elementary schools;
Education for 5- and 6-graders within other curriculum
subjects, and within extracurricular activities;
Education of secondary school and university students
within specialized subject called Defence and Protection,
within other curriculum subjects, and within
extracurricular activities;
Education of youth without secondary education, within
special defence and protection programs” (Bešker,
1989:42-43).

At approximately the same time in Yugoslavia, in the late
1960s and early 1970s, in the period of vast industrialization and
expansion of civil engineering, within the University of Niš the
Faculty of Occupational Safety was founded. Initially, the Faculty
of Occupational Safety offered study programs for civil engineering
safety, but it soon started widening its curricula as the industries
started spreading, and introduced programs for explosions and fire
safety. Today, the Faculty of Occupational Safety organizes study
programs in occupational safety, environment protection and
management, fire protection, emergency management, and
communal system management, on all three cycles of studies. 1
The key year for security studies in Yugoslavia was 1975.
In five out of six capital cities of the former Yugoslav republics
(Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, and
Macedonia) at the same time new departments for ONO and DSZ
were introduced within the existing universities (Katić, 2011):
 Department for Defence Sciences at the Faculty of Social
Sciences in Ljubljana (Slovenia);
 Division for General People’s Defence at the Faculty of
Political Sciences in Zagreb (Croatia);
 Department for General People’s Defence at the Faculty
of Political Sciences in Sarajevo (Bosnia and
Herzegovina);
 Institute for People’s Defence/Department for Social
Sciences and People’s Defence at the Faculty of Sciences
in Belgrade (Serbia);
 Division for General People’s Defence at the Faculty of
Philosophy in Skopje (Macedonia).
The idea behind the introduction of these departments and
divisions was to transit the education for the Concept of General
People’s Defence and Social Self-Protection from the state security
structures (primarily the Ministry of People’s Defence) into the
civilian higher education institutions. However, the fact that the
military structures were behind the implementation of the Concept,
caused a resistance at some universities. That was an argument for
then-university officials to claim that “the introduction of such
curricula in civilian universities could cause a militarization of
civilian higher education” (Bric, 2004:12). This kind of resistance
was the biggest in Belgrade, where the department ended at the
sciences faculty, instead at the social sciences faculty. Reasons for
that could be sought in the aftermath of the 1968 students’ protests
at the University of Belgrade, when the tour de force were
humanities and social science faculties.
Soon, only in Belgrade the existing department for the
study of General People’s Defence evolved into the independent
faculty, the Faculty of People’s Defence, in 1978. From its early
beginning, the Faculty implemented its curriculum along with
logistical support from the defence system, and used the facilities at
the Military Academy. Because of the nature of the Concept of
1

Faculty of Occupational Safety is part of University of Niš. More
details about the Faculty could be found at: https://goo.gl/g7FRuK
(Accessed on: 29.04.2018. 14:34).
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General People’s Defence and Social Self-Protection, students had
the appropriate military training which was implemented two-fold:
1) through military-professional schooling in the first three years of
study (with elements of basic infrantry training), and 2) through
internship in the units of Yugoslav People’s Army in the final year
(Dimitrijević, 2014:235). Graduated students were completely
prepared for the title of Professor of Defence and Protection in
secondary schools across country. The Faculty itself changed the
name couple of times2, and in the beginning of 1990s it was called
the Faculty of Civil Defence.
After the break-up of Yugoslavia, the Concept of General
People’s Defence was abandoned, together with the need for
secondary school subject. Along with the shift in global security
paradigm, the Faculty was adjusting its curricula for new security
challenges, risks, and threats. Unfortunately, during the 1990s the
Faculty of Civil Defence did not enrol regular students, but
provided a higher degree for students of police colleges of
professional studies from Serbia and from the region. Also, besides
the existing Police College of Professional Studies, the Government
of Serbia established the Police Academy in 1993, that soon
introduced first subjects, and later complete study programs in the
area of security studies.
Expansion of Security Study Programs in Serbia after
2000
In the early 2000s, the Faculty of Civil Defence started
with the enrolment of regular students again, and introduced four
new study modules: 1) Security Studies, 2) Civil and Environment
Protection Studies, 3) Defence Studies, and 4) Human and Social
Resources Studies. It was the first faculty in Serbia to name the
Security Studies at the time.
In 2006, the faculty changed its name to the Faculty of Security
Studies, and today it enrols students on all three study cycles within
four-module bachelor studies, two master studies programs, two
vocational studies programs and one at the PhD level.3 During the
same period after the break-up of Yugoslavia, and especially in the
early 2000s, numerous state and privately-owned universities and
faculties started introducing the study programs in security-related
fields. The scope and types of these study programs varied from
international security to safety in engineering, and they are
implemented within different scientific disciplines, from social
sciences to technology.
The introduction of various security-related study
programs on universities and faculties in Serbia was influenced by
two main processes: 1) the security sector reform process after the
democratic changes of 2000, and 2) global security threat of
international terrorism after the 9/11 terrorist attacks. The security
sector reform process in Serbia after 2000 largely influenced the
development of the existing and the establishment of new securityrelated study programs. Firstly, the reform of armed forces, police,
and security services introduced the academic content related to
comparative experiences from former Eastern Bloc countries
(Kešetović, 2005; Radovanović & Dapčević-Marković, 2007). The
role of civil society in this process also had a positive influence on
the introduction of various informal education programs carried out
with the support from academia (Glišić, 2007), which soon evolved
into vocational postgraduate studies on several faculties, like the
Faculty of Political Sciences which introduced an undergraduate
subject of global and national security (2001), and vocational
studies of global and national security (2004), which soon became
master studies program of international security. The important part
of the security sector reform process was a regulation of private
security. In accordance with that trend, the Faculty of Security

Studies, besides bachelor studies of security management,
introduced vocational studies in security management (2002), along
with crisis management studies (2005) at the same study cycle. On
the other side, the event from September 11, 2001 introduced a new
topic to universities worldwide – terrorism and counterterrorism
studies. Serbia was not an exception, especially with the legacy of
domestic terrorism still active at the time. The Faculty of Civil
Defence introduced vocational studies of defence from terrorism in
2003, and the Faculty of Political Sciences introduced vocational
studies of terrorism and political violence at the same time
(Dimitrijević, 2011).
Approximately at the same time, in 2006, private
universities and faculties started introducing the study programs in
security-related area. The Academy for Diplomacy and Security
introduced the diplomacy and security undergraduate and master
studies, and the Faculty of Law and Business Studies introduced the
management in business and civilian security undergraduate and
master studies. Soon, other state-owned universities and faculties
started with programs in security studies, like faculties of law on the
University of Novi Sad and University of Kragujevac, which
introduced police and national security studies. In line with the
trends, the Academy of Criminalistic and Police Studies, as well as
the Military Academy, started with programs focused on security.
The Academy of Criminalistic and Police Studies had introduced
police and security studies on undergraduate and graduate studies
(vocational and master studies), and the Military Academy
introduced the defence management studies within all three study
cycles.
During the 2000s and 2010s the number of state-owned
and privately-owned universities, faculties and colleges offering
degrees in security-related areas grew rapidly. Even some areaspecific security-related programs were introduced, like the airport
safety and security studies within management in civil aviation
studies (Megatrend University), or many variations of environment
security and protection studies, ranging from social sciences to
technology-oriented faculties. At the moment, one of the most
prominent privately-owned universities in Serbia, Educons
University, has two faculties with security-related programs, the
Faculty of Applied Security and the Faculty of Security Studies,
both of which offering programs on all three study cycles.
Lastly, in 2013, the Government of Serbia established the
National Security Academy within the central civilian intelligence
service, the Security-Information Agency. The Government’s
Decision establishing the Academy stated that “the Academy is
established for higher education purposes, and development of
scientific and research and professional work in the national
security area, within interdisciplinary science fields of social
sciences and humanities, sciences and mathematics, and technology
and engineering sciences. At the Academy the multidisciplinary
areas are studied, and specific knowledge for tasks in the security
area is earned.” (Government Decision, 2013). It is still, however,
unclear which security-related tasks are the subject of the higher
education within the Academy, but it could be easily concluded that
the education is aimed at professionals from intelligence services.
Although it is stated that the National Security Academy is
established under the provisions of the Law on Higher Education,
their curriculum is still unknown, and the information about their
finances, faculty and other requirements is not transparent.4
However, the Academy earned the accreditation from the
Commission for Accreditation and Quality Assurance, for bachelor
studies (2017), master studies (2017), and professional career
studies (2015).

2

Briefly it was called the Faculty of General People’s Defence and
Social Self-Protection, then the Faculty of Defence and Protection.
3
More
details
about
the
Faculty,
available
at:
https://goo.gl/3YUZxE (Accessed: 29.04.2018. 13:43).

4

The National Security Academy is not even mentioned in yearly
Information about the Work of the Security-Information Agency,
although it exists for five years now.
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There are different explanations of sudden expansion and
quality of security studies in Serbia after 2000. Milosavljević (2007)
claimed that “Serbia and other transition countries do not have
developed academic study of security”, and that “the experts who
are practically dealing with security-related tasks are produced
within the security structures” (Milosavljević, 2007:50). He noted
that in the “humble academic dealing with the security the
predominant are formal aspects of security, and what is missing is
interdisciplinary study of the role of security structures and security
phenomena themselves” (Milosavljević, 2007:50). Ejdus, on the
other side, made a reflection on key deficiencies which prevent the
education system in Serbia to create a new generation of security
experts in a satisfying manner (Ejdus, 2007:55). One of his
observations is related to the quality of security studies as an
academic discipline in Serbia, where he sees no significant
scientific contribution of local authors in relation to the quantity of
security-related scientific papers published in Serbia (2007:60).
However, in the last ten years there have been several research
efforts related to the quality of security studies in higher education
in Serbia.
During the expansion of security-related study programs,
Serbia had difficulties in security sector reform process during the
2000s, with private security sector still being unregulated despite
various initiatives for adoption of legal framework in this area. The
number of study programs in security management area was larger
than the market needed it, so the question arouse if these programs
were appropriate for the existing situation. One of the possible
explanations for such a vast number of security-related higher
education programs could be the fact that there are many retired
security professionals from armed forces, police, and security
services with appropriate degrees for professor titles, who are
willing to continue their careers in higher education system.
Another explanation could be that traditional, security sector higher
education institutions, have limited number of students, rigorous
selection process, and quotas, so civilian study programs are
perceived as a bypass for later entry into the security sector
structure with a university degree. No matter the exact cause,
professionals in the field agree that the existing number of study
programs largely exceeds the real needs for professionals in this
field.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Police, Forensic and Internal Affairs Studies
Security Management, IT and Corporate Security
Emergency and Disaster Management and Fire Safety
Occupational Safety and Safety at Work
Environmental Protection and Ecology
Terrorism, Organized Crime and Political Violence
International Security/Politics, Peace and Diplomacy

The previous division into nine categories derives from
the current state of art of higher education in security in the
Republic of Serbia. Overall, 16 state faculties within six
universities, offer programs in security-related fields on all study
cycles (BA, MA & PhD):
•
University of Belgrade (Security Studies, Civil
Engineering, Political Sciences, Agriculture, Chemistry,
Technology and Metallurgy faculties)
•
University of Novi Sad (Technical Sciences, Law,
Sciences faculties)
•
University of Kragujevac (Law, Sciences faculties)
•
University of Niš (Occupational Safety, Law, Sciences
faculties)
•
University of Defence (Military Academy)
•
University of Criminalistic and Police Studies
(Academy of Criminalistic and Police Studies)
Nine privately-owned faculties and four universities, offer
study programs in safety & security on all three study cycles
(KAPK, 2018):
•
Educons University (Applied Security, Environment
Protection studies)
•
Metropolitan University (IT Security studies)
•
Singidunum University (Faculty of Applied Ecology)
•
Megatrend University (Faculty of Law, Public
Administration and Security)
•
Union University (Faculty of Law and Business Studies)
•
Union “Nikola Tesla” University (International
Security, Environment Protection studies, and four
faculties)
•
University “Business Academy” (Law, Economy and
Management faculties)
Existing study programs are offered on all higher
education study cycles recognized by the Law on Higher Education
and Accreditation Standards. There are academic study programs
within
universities
and
faculties.
Also,
there
are
professional/vocational study programs within universities, faculties
and colleges of professional education.

Overview and Analysis of the Existing Security Study
Programs in Serbia
Modern study programs in security-related area in its
broadest sense, within the higher education system of the Republic
of Serbia, could be summarized with the following categories of
studies available on all three levels of higher education:
1. Security Science/Studies and National Security
2. Defence Management and Military Studies

Table 1. Programs in Safety & Security within the study cycles in the Republic of Serbia
ACADEMIC STUDIES
PROFESSIONAL STUDIES
1. Bachelor Studies (25%)
1. Professional Career Studies (13%)
2. Master Studies (35%)
2. Vocational Studies (13%)
3. Professional Academic Studies (12%)
4. Doctoral Studies (2%)
Source: Commission for Accreditation and Quality Assurance, 2018
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Graph 1. Study programs in Safety & Security dispersion within the scientific areas
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There are six study programs in Serbian and English on state-owned faculties:
Civil Engineering (Environmental Protection Studies, PA studies)
Political Sciences (Peace Studies, regional MA studies)
Agriculture (Environmental Protection, MSc studies)
Technology and Metallurgy (Environmental Protection, PhD studies)
Technical Sciences (Disaster Risk Management, MSc studies)
University of Defence (Forensic Engineering, MSc studies)

•
•
•
•

There are four study programs in Serbian and English on privately-owned faculties:
Singidunum University (Advanced Security Systems, PhD studies)
Educons University (Environmental Protection, BA studies)
Educons University (Environmental Protection, MSc studies)
Educons University (Green Economy, MA studies)

•
•
•
•

Finally, there are four distance learning study programs within one state-owned and three privately-owned universities/faculties:
Civil Engineering (Environmental Protection Studies, PA studies)
Metropolitan University (IT Security, MSc studies)
Educons University (Applied Security, BA studies)
Union “Nikola Tesla” University (Security Studies, BA studies)

International joint programs in Serbia are organized within the fields of social Sciences and humanities (social work, business law,
European integrations, Quantitative finance), natural sciences and mathematics, interdisciplinary Studies (cultural policy and management).
There are 22 joint study programs in total, conducted with 15 partner institutions (University of Innsbruck, University of Salzburg,
University of Rome, University of Trieste, University of Zagreb, University of Lion, University of Gottingen...). There is no single joint
safety and security study programme. While there is none of doctoral joint studies at all, the distribution between joint MA and BA studies is
vastly uneven. In total, 95% of the programs are dispersed into the master studies.
Referencing Mechanisms with the European Higher Education Area (EHEA)
National Serbian national qualification framework (NQF), law was adopted on Thursday, 5th of April, by Serbian Parliament.
National Framework of Qualifications in Serbia (NQFS) is an integral part of the European integration process and the Chapter 26 –
Education and Culture, with the planned referencing to European Qualifications Framework and mobility of workforce. The Law on NQFS
shall envisage the establishment of a special Qualifications Agency, with the aim of providing quality on all levels of development and
implementation of the National Qualifications Framework in the Republic of Serbia (NQFS).
The purpose of the referencing is to present transparently to other countries the way Serbia has connected its levels of
qualifications with EQF and thus provided the fulfilment of appropriate procedures and criteria (ten) for the referencing. In order to be able
to approach the process of referencing NQFS with EQF, it is necessary for Serbia to prepare a Report on Referencing, with the help of
international experts, whose integral part shall be a Supplementary Report on the Self-assessment of NQFS in the field of higher education
compared to Qualifications Framework in the European Higher Education Area (EHEA QF).
There are several referencing mechanisms on a disposal of non-EU member states. Even though some of them require full EU
membership in order to be fully implemented, Serbia participates in most of them.
Youthpass is a tool to document and recognise learning outcomes from youth work activities. It is available for projects funded by
Erasmus+: Youth in Action (2014-2020) and Youth in Action (2007-2013) programs. It is a part of the European Commission’s strategy to
foster the recognition of non-formal learning, putting policy into practice and practice into policy. 5
Youthpass certificates are available for:
5

More information about the Youthpass system, available at: https://www.youthpass.eu/da/about-youthpass (20.04.2018. 14:43)
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Youth Exchanges, European Voluntary Service, Mobility of Youth
Workers, Transnational Cooperation Activities (TCA)
Structured Dialogue meetings

Europass is a European Union (Directorate General for Education and Culture) initiative to increase transparency of qualification
and mobility of citizens in Europe. It aims to make a person's skills and qualifications clearly understood throughout Europe (including the
European Union, European Economic Area and EU candidate countries).6 The five Europass documents are:

Curriculum Vitae, Language Passport,

Europass Mobility, Certificate Supplement,

Diploma Supplement, sharing a common brand name and logo.
The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) is an umbrella organisation which represents
quality assurance organisations from the European Higher Education Area (EHEA) member states.
ENQA promotes European co-operation in the field of quality assurance in higher education and disseminates information and
expertise among its members and towards stakeholders in order to develop and share good practice and to foster the European dimension of
quality assurance.7
In most European countries, higher education institutions or study programs are subject to regular external review by a quality
assurance agency. The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) is a register of such agencies, listing those that
substantially comply with a common set of principles for quality assurance in Europe.

EQAVET is a community of practice that promotes European collaboration in developing and improving quality assurance in
VET.
The European Credit System for Vocational Education and Training, often referred to as ECVET, is a technical framework for the
transfer, recognition and (where appropriate) accumulation of individuals' learning outcomes with a view to achieving a qualification. Guided
by a European-level Recommendation, ECVET relies on the description of qualifications in units of learning outcomes, on transfer,
recognition and accumulation processes and on a series of complementary documents such as a Memorandum of Understanding and
Learning Agreement.8
Table 2. Referencing Mechanisms and the Republic of Serbia status
MECHANISM
Youthpass
Europass
ENQA
EQAR
EQUAVET
ECVET

REPUBLIC OF SERBIA STATUS
Serbia is not formally member of the Youthpass system, even though, all the NGOs participating within Erasmus+
Youth in Action programs, could freely issue the Youthpass.
No membership existence. De facto all EHEA countries are implementing it.
Serbia is a full member from 2013 (Commission for Accreditation and Quality Assurance)
Self-evaluation report 2012-2015 available (SRB only): https://goo.gl/kGpnuw
Formally Republic of Serbia is a full member from 2014; Serbian higher education institutions can't choose an
EQAR-registered agency for their mandatory external quality assurance. Neither the European Approach is
available to higher education institutions in Serbia.
Serbia is not a member. Full EU membership required.
EU Member States, European Economic Area countries and European Commission.
Serbia does not have a local point. No further information applicable.
Source: Authors

6

More information about the Europass system, available at: https://europass.cedefop.europa.eu/about (20.04.2018. 14:47)
More information about the ENQA, available at: http://www.enqa.eu/index.php/about-enqa (20.04.2018. 14:50)
8
More information about the ECVET, available at: https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en (20.04.2018. 14:52)
7
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5.

Concluding remarks
Studying safety studies in modern circumstances is the
pinnacle of an evolutionary course of development of security
studies. Such a development was conditioned by various historical
and social circumstances, phenomena and events that significantly
influenced the change in the constellation of relations and forces
within the international arena. There are several different
determinants that "have enabled" in the longer run and contributed
to the development of contemporary curricula and security study
programs.
First, historical-political relations largely enabled the
creation of two ideologically and militarily opposed blocs that
served as the basis of what is modern in terms of studying security
studies in general (and in Serbia). Then the so-called "broadening"
and "deepening" of security studies reflected the need to create
courses that examine a specific area in security studies. A typical
institutional example of the contribution to the dissemination of the
curriculum agenda is the 1994 United Nations Development
Program Report, explicitly mentioning human security as a concept
that (should) be prevalent in the development of modern humanity.
This has led to the development of entire departments
and, of course, a multitude of different subjects at universities, not
only at the levels of basic, but master, even doctoral studies. In
addition to the institutional ones, examples of scientific
contributions to the development of the curriculum are presented.
The most typical is the contribution of the so-called critical schools,
which indirectly initiated the education of a multitude of programs
for master academic security studies.
The role of projects implemented by academic institutions
in promoting and improving the system of higher education is
extremely important. Project "Improving Academic and
Professional Education Capacity in Serbia in the Area of Safety and
Security - IMPRESS", is just one such project. It aims at creating a
"knowledge union" in area of safety and security, promoting joint
study programs in the field of security and protection, as well as
enhancing the knowledge and capacity of stakeholders in order to
increase the mobility of students, teachers, and non-teaching staff
towards, and from the European Community Union. The project is
funded by the European Commission within the Erasmus +
program, and is conduced, among others, by the University of
Belgrade, Faculty of Security Studies.
Although the processes that lead to the creation of joint
study programs are extremely complicated due to various obstacles
that may arise, the Republic of Serbia has a great starting point
within which can benefit from membership in the European Higher
Education Area. There are still no joint security programs at any
level of academic studies, although there are many opportunities for
short-term study stays in (primarily) the EU Member States. In the
event of full EU membership, the Republic of Serbia will have the
obligation to create joint study programs with at least 3 Member
States in all scientific fields.
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Abstract: Safety engineering is consistently promoted and there is an evident need for improvement and development. The maintenance
process is dependent on the method of editing and organizing the setup and execution of such kind commitments.
Working with the maintenance system itself determines the manner of maintenance.
Тhe contractor’s responsibility for providing a high level efficiency of system maintenance because the process involves detecting and
reducing degradation and restoring the functions of the system in working order.
The purpose of this paper is to overcome the shortage of updating data for occupational safety for maintenance, knowledge and to
introduce new methods to protect workers and the working environment, as well as monitoring the current trends and standards.
Keywords: ORGANIZATION, MAINTENANCE, SYSTEM, SAFETY ENGINEERING.

2. Мaintenance goals of technical systems

1. Introduction
Safety at work and safety throughout the maintenance of the
technical system is of utmost importance in order to preserve the
health of both the operator and the health of those who care about
the system's correctness, so that they can continuously meet the
expected norms. For that purpose, analyzes, constant surveillance
and regular checking of the correctness of the system are
performed. There are also several ways to check, monitor the
situation and maintain the technical system, because as such it is an
assemblage of multiple smaller systems, multiple parts, and
elements. Any irregularity, inadequate functioning, deviation, and
alteration must be noted.
The role of safety and the protection of health at work is
determined by its purpose, rights and obligations of the employer
and the employee. It is difficult to comply with the law and other
regulations in these areas, to achieve the highest level of health and
psychophysical protection. In that sense, the working conditions,
the means and the organization of work must be tailored to the
needs of the worker, and at the same time workers must be
motivated to actively engage in all activities. The significance of
safety and health at work is perceived as a human, social and
economic point of view.
Working in humane conditions is a pleasure for every individual,
but also success and pride for the employer and the society as a
whole. The social significance is mostly the case with a large
number of employees who get injured or lose a life at work, get sick
from occupational diseases and other work-related illnesses, but
often in relation to their family, for which the company takes care.
The economic dimension of occupational safety and health is dealt
with through the consequences of injury at work, occupational and
other diseases and ends with certain financial indicators that depend
on the number and severity of such cases.
Occupational injuries and occupational diseases are often
given absenteeism, which makes expenses because the worker is not
working, because of the stagnation that occurs in production and
because of the knowledge that is being issued for the treatment of
the employee, his earnings and other expenses fall at the expense of
the employer and the social security fund. This means that safety
and health at work affect the productivity and economy of the work,
as well as the quality and competitiveness of the product on the
market, the employer has an immediate interest in the product to be
as efficient as possible.
Safety engineering affects on the maintenance which is a
process that is carried out in order to extend the life cycle of the
technical system, as well as to increase the time-consuming
exploitation of that system, which can last longer.
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Technical production systems are becoming more complex
and parallel, they must work with greater reliability. The
permissible level of reliability can be ensured by an adequate
application of maintenance, which is a process that allows
managing the technical condition and reliability throughout the "life
cycle" of the system.
Maintenance, as a function of the production system, aims to
provide opportunities for functioning of the means of operation
according to the requirements of other functions of the production
system, at given time and conditions at certain costs. This objective
prior to maintenance sets complex and diverse tasks.
It is certain that every maintenance worker, regardless of his
position and role in the given process, has the desire to provide
reliable and safe operation of the system with minimal costs. Thus,
the maintenance objectives include, inter alia, the sphere of
economic activity. Therefore, modern science of maintenance is
increasingly studying and increasing the level of importance in the
economy and society.
The maintenance objective can be fully realized only through
the efficiency of the basic production process, so that the
maintenance costs and the cost of production downtime can be as
small as possible and the productivity in the production as large as
possible.
All costs incurred in the exploitation process should weigh to
a certain minimum. Maintaining the technical systems greatly
influences the increase in the efficiency of the efficient operation of
the manufacturing enterprises.
The basic objectives to be achieved through the maintenance
process are:
- providing the necessary level of reliability;
- minimizing maintenance costs;
- limitation of the aging of the technical system;
- increasing productivity at work;
- increasing the level of motivation;
- timely performance of the function, etc.
It can be said that the maintenance of the technical systems
encompasses all the procedures that should be undertaken for the
technical system to work longer in a working state, i.e. in a lifetime,
with the permissible level of reliability, productivity and economy.

3. The maintenance function and its structure
The maintenance function affects the overall flows and
outputs of the work in the production system, and its influence
increases with the mechanization and automation of the means of
production. Maintenance is a function of the production system
which contains all the activities and elements necessary for ensuring

the functioning of the means of operation, from determining the
requirements for their construction to exclusion from exploitation.
Maintaining is essentially related to the underlying production
process, since it contributes to the production being rational with
the optimal level of reliability of all systems in the enterprise.
Maintaining as a function of the production system has all the
elements of a single system: goal, input, output, structure, condition
and process, (Figure 1).

U(t)

E (t)
I(t)

Fig. 1 Maintaining as a function of the production system

−
−
−

U (t) -vector for entry in function of maintenance;
I (t) - the output from the maintenance function;
E (t) -transform vector.

The components of the output vector of the maintenance
function have different appearance patterns.
Basic forms are:
- the functioning of the maintained funds , ie the state "in operation"
and the condition "in the rejection";
- activities carried out with the maintenance function and
- total income realized with the contribution of the maintenance.
As a natural form of a product from the maintenance function
are the forms of "working" condition and a condition "in the
cancellation" of the funds being maintained.
The input components coming from the production system
and its environment are:
- spare parts and maintenance materials;
- maintenance persons;
- energy;
- the influence of the production function;
- objectives of the maintenance function and others.
The structure of the maintenance function is complex because
it is composed of natural-technical and organizational systems. It
consists of:
- executors of maintenance;
- maintenance means;
- maintenance strategy;
- funds that are being maintained;
- concept of maintenance approach and
- connection of all elements.
Maintenance is a constituent part of the reproduction process
and therefore is studied as an integral activity in ensuring the
planned "life cycle" of each technical system. Modern predictions
give it a major role to play in production, in order to achieve
optimum production results by introducing new maintenance
technologies, in fact, creates modern technical maintenance that
provides all the maintenance activities, plans, coordinates, controls
the technical and economic efficiency of the production plants.

4. Confidentiality and safety of the technical
system
Technical systems represent a set of components, their
relationships and their characteristics structured in a way that
ensures operation in the work and performance of the function in
day time and given conditions. The problem of achieving
confidentiality in technical systems is most closely related to the
behavior of the system at a given time and given environmental
conditions. The development of technical systems and their
increasing complexity require a greater degree of confidentiality.
Therefore, research on increasing the degree of confidentiality
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should be one of the tasks that should be given special attention in
order to achieve safer and more economical production.
The reliability of the entire system is a new approach to this
problem and it covers the confidentiality of the entire system of the
production system or of several common production systems.
Modern concepts require the confidentiality of the entire system to
be managed with appropriate measures, while using the same
parameters and measured characteristics throughout the system's
lifespan.
It should be emphasized that the confidentiality of the whole
system is understood as the characteristics of the components of the
system, as well as the needs of the planned and preventive
maintenance activities. The production systems need to accomplish
the function of the target, but this function can not always be
maintained, because there must be interruptions or cancellations,
interventions or repairs occasionally i.e. maintenance procedure. On
this basis, the basic characteristics of the system (achieved and
expected production) are obtained, which is in fact the reliability of
the system.
The reliability of the technical system is measured by the
relative time for which the system is capable of production in terms
of time required to work without any omissions and no standby
maintenance. Due the exploatation of the technical systems, special
attention must be paid to the proper maintenance of these systems.
In addition to achieving "good" production, it is also necessary to
achieve cost-effective operation, by mutually harmonizing
production and costs, by optimizing confidentiality. But in some
cases, the higher the level of reliability of the technical system is of
much greater importance.
Researching about confidentiality in production-technological
systems is carried out in order to define and plan the maintenance
process and make the right choice of a maintenance strategy. The
motives that appear for the study of the reliability of the technical
systems are the following:
- the technical systems are becoming increasingly complex,
which increases the likelihood of failure and the inability to
maintain them with maximum effectiveness;
- striving to increase production;
- maintenance difficulties can occur in difficult access parts of
the system;
- the need for safe and safe operation;
- economic damages arising from the bad functioning of the
technical system and
- increased confidentiality ensures a quality system as a whole.
The reliability of the system is an integral part of the
effectiveness of the system. The effectiveness of the system is a
probability for the system to successfully enter into operation and
perform the function of the criterion at projected time and given
conditions.
The effectiveness of a system in mechanical engineering is a
product of the components:
- system reliability (R),
- the system's availability (G),
- functional eligibility (FP)
expressed by the formula: Es (t) = R(t) · G(t) · FP
0 ˂ Es ˂ 1
.
The availability of the system is a probability that the system
can successfully enter into operation and realize the projected
output sizes in the necessary minimal time for the given conditions
in the environment. The conditions of the environment are a
particularly important factor that makes the availability function
complex. The availability of the system is a direct indicator of the
readiness of the system to perform its function, which reflects the
value of the function of confidentiality and the function of system
eligibility.
Functional eligibility is the ability of the system to successfully
adapt to the environment at a given time. If the functional suitability
is greater, even its adaptability to environmental conditions is
greater - more flexible. However, this does not give the right to
design systems with maximum possible changes, as this leads to a
minimal utilization rate. The functional eligibility of the system

moves within the limits 0 ≤ FP ≤ 1 and shows to what extent the
system is able to adapt to the changing conditions and disruptions in
the process of operation.
The working ability of the system is in fact the ability to
perform the criterion function at a given time. Each technical
system is exposed to different influences, by size, direction and
dimensions that cause deviation from the ground of the set function
of the criterion and decrease of the working ability of the system.
Each technical system when introducing into production should
satisfy the function of the target with given criteria.
However, it is not known how long the system will be able to
fulfill the function of the target with the given criteria. The
fulfillment of the desired parameters of the system according to
some criteria is conditioned by the exploitation of the system and
the mode of operation of their elements. The ability of the system to
maintain the working ability at the time of exploitation is called
confidentiality.

working
ability
confidentiality
t
tgrs
Fig. 2 Working ability of the system
Determination of the function is done by the following
formula:
𝑡𝑡

𝐹𝐹(𝑡𝑡) = �(𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)𝑑𝑑 𝑡𝑡
0

The sketch shows that the working ability has a constant
value, that is, the system is or is not capable of working. This
particular confidentiality is the size that can be determined after a
failure occurs in the system.

5. Basic conditions and system failures
The technical system is exposed to different by size and
direction influences. Changing the criterion function under the
influence of many influences within the permitted deviations
determines the baseline situation as follows:
- condition in operation (the system is capable of working);
- failure state (the system is incapable of working).
The system is capable of working if it provides the required
designs and permitted output sizes, that is, it meets the performance
criterion. An incompetent system is one in which the mutually
established dependencies of the parts and the relations between
them and their characteristics are disturbed, i.e. it does not perform
the criterion function, and it is therefore necessary to undertake
measures for returning to a state of work that we call maintenance
intervention.
In the case of technical systems, the following failures can
occur: complete failures where the working capability is zero,
partial failures where the system performs work under the given
limit of the allowed deviations. Failure conditions and reduce the
degree of utilization of working time - to the next sketch.
η
X

0
I

II

t
III
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Fig. 3 Basic conditions and system failures

X – loss from a standstill
t – time unit
The basic state of the technical system is conditioned by the
operating, operating and managed mechanisms of the system,
whereby the situation in the work results in the performance of the
criterion function within the limits of the allowed deviations, and
the state of failure to lose the working ability of the system, that is,
the inability of the system performs the function of the criterion.
The failures conditioned by changing the parameters of the systems
can be:
− sudden abnormalities, caused by the cause of random,
nonmonotonic, which are difficult to predict and
− gradual failures, caused by systemic, monotone of known
sizes.
Failures caused by the inadequacy of parts of the system are:
− independent refusals, retain the internal state of the parts
of the system, that is, the inability of the system to
perform the criterion function in the boundary of
deviation and
− dependent failures, which arise as a consequence of
interdependent parts in the system.
The appearance of failures studied through causes and
consequences is of particular importance through perceiving the
relative frequency of phenomena of failure. There are three basic
periods in the „life cycle“:
− I – period of early dismissal, occurs during the
introduction of the system in operation;
− II – period in regular work, where there are random
failures and
− III – period of increased number of failures, which arise
from fatigue, corrosion, etc.

6. Maintaining complex technical systems
The maintenance of complex technical systems has its own
special purpose. The purpose covers the procedures that are being
undertaken in order for the systems to be as long as possible in the
so-called. The state of operation, it is necessary during the life cycle
to work on the necessary them, allowing them to complete their
lifespan safely. Maintaining is a very complex problem and for its
resolution it is necessary:
- detailed analysis;
- possible source of cancellation at all stages of development
and
- exploitation of the system.
It is clear that maintenance is not a goal for itself. It is also
deterring from harmful consequences which in fact are a failure of
the technical system, partly in some part of it, establishing a specific
technical system.
To achieve this goal technical system, during the exploitation
period, must fulfill the foreseen functions with a satisfactory
responsibility, suitable for fulfillment. Responsibility and
convenience are also different, but also complementary features of
complex technical systems.
The need for improving the maintenance of the existing
system, in terms of safety and health protection during work, is the
result of:
- scientific achievements in the field of preventive engineering
and engineering maintenance;
- technological development of the facility of maintenance;
- the development of the technological elements applied in the
maintenance and
- the desire to increase the end result and to reduce the total
maintenance costs, all supported by the creation of safe working
conditions and the working environment.
The lifetime of a machine, device or any other technical
system has a complex structure. It goes through separate but

аnd that is more important than the correctness of the technical
system itself.

interconnected and time-synchronized group activities. The
relationship of these segments is determined by the action of a
number of facts. Life span covers five time phases:
- conceptual and ideal solution;
- development and design;
- production and commissioning;
- use, maintenance and expenses.

8. Conclusion

7. Safety engineering – safety and health at work
Safety and health at work means realization of working
conditions, in which certain measures and activities are undertaken
in order to protect the life and health of the employees and other
persons entitled to it. The dangers of the workplace and the
consequences of the working conditions (injuries and disease)
should be studied and determined at the very beginning, ie in the
phase of preparation of the construction of the product, and the
production technology itself. The organization of work protection in
production processes has two types of approaches, one of which is
conventional and the second is contemporary.
The maintenance of the technical equipment is largely carried
out with appropriate tools, because appropriate tools make the
maintenance easier, more precisely and safer, for about what show
the results of the survey presented in the next graph in percent of
respondents (Fig. 4)
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Maintenance, as part of the organization, should follow
modern trends and standards, especially with regard to workers'
safety and environmental protection.
The purpose of the maintenance is to provide a high level of
utilization and availability of the technical system during its
lifetime.
Safety at work and safety throughout the maintenance of the
technical system include analyzes, constant supervision and regular
checking of the correctness of the system. There are also several
ways to check, monitor the condition and maintain the technical
system.
Appropriate tools for safety maintenance should be used due
the maintenance of the technical systems.
All workers, especially workers who are directly included in
the maintenance of the technical systems use to know how safety
engineering works, what safety and health at work mean, what kind
of safety should apply to achieve their life and health till they are at
work.
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Fig.5 Workers need to know how safety engineering works

Most of 90% of respondents agree with that the workers need to
know how safety works.
Safety engineering at work is one of the most important issue,
because his ignorance will harm the life and health of the workes,
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Abstract: The actual methods of fire rescue risk calculations for passengers in aviation accidents imply that safe outcome is possible only in
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passengers (pax) to the number of exits ratio. The effectiveness of the available rescue time dramatically increases the probability of pax life
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Введение
На сегодняшний день весьма актуальной является задача
оптимизации процесса эвакуации пассажиров из
воздушного судна в случае аварийной ситуации. Анализ
экспериментальных данных по оценке времени выхода
людей при эвакуации с горящего самолета показывает, что
это случайная величина, которая зависит от очень многих
факторов.
Одним
из
важнейших
показателей,
определяющих скорость эвакуации пассажиров из
самолета в случае аварии, является отношение количества
пассажиров к числу выходов. При любой вынужденной
посадке, ожидаемой или внезапной, выбор выходов,
которыми должны пользоваться пассажиры, зависит от
степени повреждений, полученных самолетом при
посадке, от положения самолета на земле или на воде
после посадки, а также от расположения очагов пожара в
случае его возникновения, силы огня и направления его
распространения. Поэтому в международной практике
производится расчет эвакуационных возможностей для
различных сценариев пожара самолета. Стандартной
методики для таких расчетов нет. При эвакуации
пассажиры могут выходить из самолета не только через
основные двери, но также через специальные,
предусмотренные для этих целей, надкрыльные выходы и
выходы через окна впереди или сзади крыльев. Выход из
самолета через дверь требует от пассажира меньшей
физической силы и ловкости, чем выход через окно.
Дверными выходами могут пользоваться все пассажиры
как при вынужденной посадке с невыпущенным шасси,
так и при вынужденной посадке с выпущенным шасси,
если на выходе используется лестница, сходни или
аварийный скат. Анализ данных, полученных в результате
экспериментов и из практики, позволяет произвести
сравнительную оценку различных выходов с точки зрения
быстроты, с которой пассажиры могут покинуть самолет,
пользуясь ими.
Существуют различные методы
моделирования эвакуации людей при пожарах. При этом
все модели строятся на основе понятия людского потока
как движения параллельных рядов идущих в затылок друг
другу людей и зависимостью между скоростью и
плотностью людского потока. За основу берется не
пропускная способность, а время эвакуации, зависящее от
совокупности факторов эвакуационного движения, что
требует при моделировании полного учета всех
выявленных кинематических и психофизиологических
закономерностей. В зависимости от полноты их учета
возможны несколько моделей движения людского потока.
Поскольку модели базируются на различных исходных
данных для расчета потребного времени эвакуации, то
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сравнение возможностей моделей движения людских
потоков можно провести только качественно.
Модель движения людского потока
потребного времени эвакуации - tр

для

оценки

В практике международной гражданской авиации
Стандартной методики для таких расчетов нет. При этом
расчет
эвакуационных
возможностей
самолета
производится для различных сценариев пожара при
авиационных происшествиях. Поэтому учитывая то, что:







обстоятельства,
в
которых
происходят
вынужденные посадки воздушных судов, могут
быть самыми различными;
самолеты могут быть оборудованы по-разному;
выходы, имеющиеся в самолете, нельзя считать
равноценными. При вынужденной посадке на
землю отдельными выходами нельзя будет
воспользоваться из-за деформации самолета при
ударе о землю или наличия наземного пожара и
др. обстоятельств;

наличия очагов пожара в непосредственной
близости от выходов или наличия препятствий на
земле.
Для целей исследования рассмотрим подробнее
аналитическую модель.
Аналитическая модель движения людского потока
Расчетное время эвакуации людей tр с борта ВС
устанавливаем по расчету времени движения людского
потока через эвакуационные выходы от наиболее
удаленных мест размещения пассажиров. При расчете весь
путь движения людского потока подразделяют на участки
(проход, эвакуационный выход, тамбур, трап,) длиной li и
шириной δi. Начальными участками являются проходы
между рядами кресел, оборудованием и т. п. При
определении расчетного времени длину и ширину каждого
участка пути эвакуации для ВС принимаем – по факту.
Длину пути по трапу, а также через эвакуационные люки
по надувным трапам измеряют по длине трапа. Длину
пути в проеме принимают равной нулю. Проем,
принимается не более 0,7 м, а также тамбур следует
считать самостоятельными участками горизонтального

пути, имеющими конечную длину li.[1,4]. Расчетное время
эвакуации пассажиров tр следует определять как сумму
времени движения людского потока по отдельным
участкам пути ti по формуле:
tp = t1 + t2 + t3 +,... + ti,

t2, t3 ,..., ti — время движения людского потока на
каждом из следующих после первого участка пути, сек.
Время движения людского потока по первому участку
пути t1, мин, рассчитывают по формуле:

где

l1
v1

(2)

v1— скорость движения людского потока по
горизонтальному пути на первом участке, м/сек
(определяют по таблице 1 в зависимости от плотности
D).
Плотность однородного людского потока на первом
участке пути D1 рассчитывают по формуле:
N1f
l1δ1

16,5 — для эвакуационных путей;
19,6 — для проемов;

11,0— для надувного трапа.
Если значение qi, определенное по формуле (4), больше
qmax то ширину δi
данного участка пути следует
увеличивать на такое значение, при котором соблюдается
условие:
qi ≤ qmax

(6)

Интенсивность и скорость движения людского потока по
участку i определяют по таблице 1 при значении D = 0,9 и
более. [2,3]
Интенсивность и скорость движения людского потока при
эвакуации в зависимости от плотности Таблица 1

l1 — длина первого участка пути, м;

D1 





(1)

где t1 — время движения людского потока на
первом (начальном) участке, сек;

t1 

при этом значения qmax, м/сек, следует принимать
равными:

(3)

Эвакуационный путь
Плотность
потока D,
м2/чел

Дверной проем,
Интенсив интенсивность
Скорость v,
q, м/мин
ность q,
м/мин
м/мин

0,01

100

1,0

1,0

0,05

100

5,0

5,0

f – средняя площадь горизонтальной проекции
человека, м2/чел.;

0,10

80

8,0

8,7


взрослого без верхней одежды. - 0,1;

взрослого в верхней одежде - 0,125

подростка
0,07
Скорость v1 движения людского потока на участках пути,
следующих после первого, принимают по таблице 1 в
зависимости от интенсивности движения людского потока
по каждому из этих участков пути, которую вычисляют
для всех участков пути, в том числе и для дверных
проемов, по формуле:

0,20

60

12,0

13,4

0,30

47

14,1

16,5

0,40

40

16,0

18,4

0,50

33

16,5

19,6

0,60

28

16,3

19,05

где δi, δi-1— ширина рассматриваемого i-го и
предшествующего ему участка пути, м;

0,70

23

16,1

18,5

qi, qi-1— интенсивности движения людского потока
по рассматриваемому i-му и предшествующему участкам
пути, м/мин [интенсивность движения людского потока на
первом участке пути q =qi-1 определяют по таблице 1 по
значению D1, установленному по формуле (3)].

0,80

19

15,2

17,3

0,90 и более

15

13,5

8,5

где N1 – число пассажиров на первом участке, чел;
δ1 – ширина первого участка пути, м.

qi 

q i 1δi 1
δi

(4)

Если значение qi определяемое по формуле (4),
меньше или равно qmax,

,

то время движения по участку

пути ti, мин, равно:

ti 

li
vi

(5)

343

Примечание — Интенсивность движения в дверном
проеме при плотности потока 0,9 и более, равная 8,5
м/мин, установлена для дверного проема шириной 1,6 м
и более, а при дверном проеме меньшей ширины
интенсивность движения следует определять по формуле
q = 2,5 + 3,75 δ

При слиянии в начале участка i людских потоков
интенсивность движения qi, м/мин, рассчитывают по
формуле:

qi 

q

δ

i 1 i 1

δi

,

Литературные источники:
1.

(7)

где qi-1 — интенсивность движения людских потоков,
сливающихся в начале участка i, м/мин;

2.

δi-1— ширина участков пути слияния, м;
δi —ширина рассматриваемого участка пути, м.
Если значение qi определенное по формуле (7), больше
qmax то ширину δi, данного участка пути следует
увеличивать на такое значение, чтобы соблюдалось
условие[5,6]. Значение времени начала эвакуации tн.э для
ВС вычисляют по результатам исследования поведения
пассажиров при возникновении пожара на ВС конкретного
назначения. Многочисленные случаи из практики
эвакуации пассажиров с самолета показывают, что важное
значение для оценки времени эвакуации имеет учет
среднего расстояния ряда кресел от выхода Lср, и
расстояния от кресел до прохода, а также время
подготовки средств аварийной эвакуации tэв и пропускная
способность выходов Vср.. При этом время общей
эвакуации будет зависеть от принятого метода эвакуации:
через двери с надувными трапами, через люки и т.д. Во
всех случаях необходимо определить их пропускную
способность, т.е. среднюю скорость эвакуации из самолета
одного человека через каждый из выходов в отдельности.
Время подготовки пассажиров к выходу может дополнять
время общей эвакуации только в том случае, если
пропускная способность всех выходов будет больше
скорости передвижения пассажиров в салонах. Эвакуация
должна строиться исходя из числа человек, выходящих
через каждый выход. Она должна быть простой, без
встречных потоков, с равномерной загрузкой выходов.
Заключение
Сравнительный анализ, позволяет заключить, что с
помощью
аналитических
моделей
представляется
возможным рассчитать лишь самые простые случаи
движения людских потоков. Такие определяющие
положения расчета, как возможность учета момента
времени слияния людских потоков, образования и
рассасывания скоплений в рамках алгоритма либо не
учитывается вовсе, либо учитываются с низкой
точностью. Порядок эвакуации людей из горящих
объектов, показал, что применительно к гражданским
воздушным
судам
может
быть
использована
аналитическая модель, учитывающая особенности
возможных сценариев авиационных происшествий и
оценки
входящих
в
нее
членов
теоретикоэкспериментальным путем. С высокой степенью точности
расчетные случаи движения людского потока могут быть
рассчитаны только с помощью имитационных моделей
при
использовании
современных
программных
комплексов. В практической деятельности важное
значение имеет детальное изучение времени потребного
для эвакуации- tр при различных сценариях развития
ситуации, расчленения его на составляющие элементы и
получения наглядной картины факторов и "узких" мест,
влияющих на эту величину, что является базой для
совершенствования всех элементов, влияющих на
выживаемость людей в подобных условиях.
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SILENT ROAD CLOTHING. LABORATORY STUDIES
PhD student, Ursanu Ovidiu,
Faculty of Constructions and Installations, Iaşi,Romania

Abstract: Studies have shown that noise pollution is a very harmful form of pollution for human health and also for labor efficiency. The
noise pollution is mainly due to traffic that may be the form of road traffic, rail traffic or air traffic. As the noise pollution, caused by the
circulation of vehicles on road clothing, has increased substantially due to the increase of the fleet of vehicles in Romania, I tried at the
Road Research Station at the Faculty of Civil Engineering of Iaşi to determine the noise produced by road traffic on different types of
bituminous clothing. The goal is to get bituminous clothing that emits as little noise as possible and satisfies the conditions of resistance in
exploitation.
Measurements will be made with special sonometers in different situations, which will give a realistic look at the operating conditions at
different vehicle speeds and under certain weather conditions (clear, rain, etc.). After analyzing the noise level of each required embroidery,
I will try to develop a mineral skeleton that will represent the base of an asphalt mix. Moreover, the asphalt mix will be as silent as possible
and the physico-mechanical and the dynamic characteristics will fit within the limits of the current standards.

keywords: noise pollution,bituminous clothing,sonometers,asphalt mix

1.Introduction

2.The curent situation

Following studies in recent years, it has been found
that noise pollution is a form of pollution that is very damaging to
human health and also for work efficiency. The noise pollution is
mainly due to:
 Road traffic;
 Rail traffic;
 Air traffic;
Worldwide, road traffic is the second form of pollution,
after atmospheric pollution. In that circumstance, it is important to
study these forms of noise pollution that affect residents not only
during the day but also during the night.

In the past decades, traffic noise was not a form of
pollution because the number of cars passing through cities was
very low. With the increase in the number of vehicles, the noise
pollution caused by them also increased. As noise pollution has
risen globally, it has been taken into consideration the proper mean
of reducing it and one of these main sources is by reducing the road
traffic.
The main source of noise produced by the road traffic
is due to the wheel contact with the rolling coat. In the attempt of
reducing the noise emission by making asphalt and to make it as
quiet as possible, it is necessary to investigate and identify the
mineral skeletons to satisfy them.
One of the particle sizes ranges used in the western
countries for low-noise clothing is shown in the figure below.

Fig. 1 Example of a Particle size area for silent clothin.
physico-mechanical and dynamic characteristics, provided in
current standards.

3.Solution of the examined problem
Within the Road Research Station at the Faculty of Civil
Engineering and Installations in Iasi, we have tried to develop
certain recipes of asphalt mixtures that once used in operation have
they are able to emit as little noise as possible, but also to satisfy the
Table 1 Particle sizes composition of the mixture.
Aggregate mix
Natural
31,5 25 20
16
12,5
aggregates
%
Chippings
16-20 mm
Chippings
53,00
51,8
8-16 mm
Chippings
20,00
20,0
4-8 mm

4.Results and discussion
One of the mixes studied is a mix of SMA 16.
Below is presented the study curve of the mix.
Past on sieve,%:

8

4

2

1

0,63

0,20

0,125

0,10

0,063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

-

-

-

-

-

-

-

-

20,0

3,5

0,2

-

-

-

-

-

-
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Crushed sand. 20,00
0-4 mm
Filler
7,00
Aggregate
mix curve

-

-

-

20,0

-

20,0

19,8

16,5

13,1

-

-

5,3

-

3,7

-

-

-

7,0

-

7,0

7,0

7,0

7,0

-

-

6,4

-

5,3

-

-

100

98,8

-

50,1

30,3

23,7

20,1

-

-

11,7

-

9,0

Noise measurements were made in the station on a track with SMA 16 mixed with fiber. At the road station of the Faculty of Civil
Engineering and Engineering in Iasi, measurements were made on the noise produced by a two-pivot tire-arm installation on the MAS 16
runway shown above.
The projected system reproduces the standard axle (115 KN) and provides bituminous clothing to measure the sound level emitted by the
contact between the wheel and the garment.

Fig. 2 Installation scheme.
The measurements were made with a CEM DT-8852 type Sound Level Meter fixed at a height of 1.2 m on a metal tripod.

Fig. 3 Sound Level Mete.
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Measurements were made on dry and wet track assumptions.

Fig. 4. Noise Measurement.
The following measurements were made:
Table 2. Noise measurements in different assumptions.
Sound level recorded dB (A)

Observations

Measurement hypothesis
Minimum

Maximum

Average

41.3±1.4

43.7±1.4

42.2±1.4

Full silence

Just the background noise in the hall
69.8±1.4

71.4±1.4

70.5±1.4

70.8±1.4

74.9±1.4

72.5±1.4

70.2±1.4

75.6±1.4

72.8±1.4

Engine operation
On the move
While walking (but wet track)

Only drive motors turned on without
turning the arms
In normal operatio, 25km /h
Wet track

Measurements have been made on certain streets with this type of SMA 16 mix but also on the streets with other types of clothing, making a
comparison between noise emissions.

Fig 5 Noise measurements on a street with SMA 16 clothing.
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It can be seen, from the chart, that the maximum recorded level is 83.1 dBA, the minimum of 42.3 dBA and the average level of 60.62 dBA.

Fig. 6. Noise measurements on a street with BA 16 clothing (classic).
It can be seen from the chart, that the maximum recorded level is
87.6 dBA, the minimum of 50.2 dBA and the average level of
65.31 dBA.
From the comparative analysis of the two measurements, it can
be seen that SMA 16 type asphalt is much quieter.

of a mineral skeleton that satisfies both the stability and strength
conditions of the asphalt mix but also the emission capacity to
reduce of noise.

6.References
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5.Conclusion
The research has shown that SMA 16 mixes are much quieter
than asphalt concrete. A special importance is the identification
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY DEPENDENCE AND
NATIONAL SECURITY
Chief. Assist. Prof. N. I. Padarev PhD
“Vasil Levski” NMU – V. Tarnovo, Republic of Bulgaria
nikolai_padarev@abv.bg
Abstract: Security is often commonly used and most meaningful concepts in contemporary political vocabulary. Furthermore, it has been
engrossing in a fascinating subject in aspects of the survival of nations and states in the world. There is no doubt about the fact that energy
security is factor influencing the security area. This paper analyses the impact of energy dependency in the World and in our country.
Keywords: SECURITY AREA, ENERGY DEPENDENCE

Energy dependence shows the country's dependence on
imported energy and resources. It is defined as the ratio of energy
imports and gross domestic energy consumption.На Table 1 are
show energy consumption data by energy products in five years
period.[1]

1. Introduction
In recent years, the issue of energy security has become more
and more important. There are some concerns like a:


depletion of petrol and other fossil fuels;



reliance on other sources of energy;

Table 1: Final energy consumption by energy productsГрешка!
.

Източникът на препратката не е намерен.


geopolitics (such as supporting dictatorships, increasing
terrorism, "stability" of nations that supply energy);
Total
Industry
Transport
Others
Agriculture,
forestry and
fishing
Households


the energy needs of the poorer countries and the demands
of developing countries such as China and India;


discussing economic efficiency with the population;



climate change;


renewable energy sources and other alternative sources of
energy,
energy insecurity, combined with other global problems, risks
leading to conflict by repeating past mistakes in history.

2012
2013
2014
2015
Thousand tonnes of oil equivalent
9044
8597
8847
9367
2576
2576
2608
2701
2871
2604
2937
3255
3597
3417
3302
3411

2016

198
2377

186
2261

193
2257

192
2184

188
2213

9517
2634
3348
3535

Bulgaria has greatly reduced its energy dependence - from
62.8% in 1990 to 34.5% in 2014. Eurostat are shows data in [2].
Energy dependence measures how much a country is force to
import energy for its own consumption.

The purpose of this report is a present a reasons for negative
impact on security environment and ways to solve the problems.

2. Reasons for a Negative Impact of Energy
Production on the Security Environment
The state of the energy industry is characterized by instability
stemming from continuous increase in consumption and depletion
of natural energy sources, accompanied by their harmful effects on
environment. The energy sector is an area of the human activity that
has a probably most devastating impact on nature. Bulgaria has a
diverse power generation mix, including nuclear, thermal and water
power plants.
Energy production, mainly from the conversion and combustion
of fossil fuels, and the energy consumption of all economic sectors
accounts for 79% of greenhouse gas emissions. Other greenhouse
gas emissions are due to industrial processes other than energy
consumption, agricultural practices or waste management. These
percentages have remained largely unchanged since 1990.
Electricity and heat production are share of 79% of energy includes,
as well as fuel for burning fuels in industry, buildings, transport and
agriculture. The next changes in the way we produce electricity and
heat and in the way we use energy in our economy are essential to
reducing greenhouse gas emissions. [12]

Total energy dependence for the European Union in 2014 was
53.4%, which means that it imports slightly more than half of its
energy consumption. The development of the EU's dependence on
energy imports is volatile, but the level has remained above 50%
since 2004. [2]
Many people fear that the World is rapidly using a diverse but
limited amount of fossil fuels. Some scientists fear that we have
already reached a peak in the extraction and production of fossil
fuels. The World relies petrol so much, for example, if there is a
peak, or even peak is far away, it is ecologically, geopolitically and
economically, and it is wise to invest in alternatives types.
On the one hand, exhaustion of fossil fuels, climate change
requires adequate environmental decisions for future generations.
On other hand, the deepening global economic crisis, global hunger,
food shortages and rising prices make it a matter of utmost to
manage and recover waste, a huge source of which is agriculture
and waste products (domestic, commercial , industrial, institutional,
etc.). [3]
In recently years, issue of the environmental impact of energy
has remained topical. It is difficult to assess value of energy
production on pollution of nature and disturbance of landscape,
destruction of plant and animal species. In the information sources
[4, 5, 6, 7] are shows that data emissions from energy sources.

Since greenhouse gas emissions are mainly cause by energy
production and consumption, energy efficiency can have a
significant impact on reducing emissions. In addition, demand for
energy investment and imports is decreasing and consumers save
money. Energy efficiency is describe as the fastest and most costeffective way to overcome energy security, environmental and
economic challenges [13]. Therefore, a set of measures in a number
of greenhouse gas emitting sectors [14] are defined in EU
legislation and energy efficiency targets for 2020 and 2030 are set.

3. Ways to Improve Energy Security
Places like a Nigeria, Iraq, Iran, and so on are produce oil, but
they pose problems to varying degrees for oil-consuming countries,
as they cover stable supply and stable management. The other one,
like a Venezuela, threaten to use oil and its associated profits to
develop even their own country and region.
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As more and more developing countries are industrializing, they
will naturally want more energy to quench the thirst for growth.
This will lead to greater involvement in international relations, and
in fact, China and India are increasingly active in many regions of
the world.

energy security is building and maintaining interconnections with
neighboring countries networks as well as expanding the capacity of
gas storage facilities.
The Republic of Bulgaria supports the development of
international energy projects within the Southern Corridor, the first
of which is the NABUCCO project, which is an EU priority. We
also support the South Stream international energy project. Their
implementation is accompany by security expertise - civil, public,
environmental and national.

The future can also see resource conflicts. Dependence on fossil
fuels and unnecessary resource use will worsen climate change,
which threatens many of the world's ecosystems, will raise sea
levels and affect food production, resulting in instability and
conflicts caused by resource scarcity.

The development of nuclear energy is of strategic importance
for our national security. The construction of new capacities is
institutionally support, given that it is a promising resource for the
production of emission-free electricity and due to the accumulated
successful experience and professional capacity. Its development is
strictly in line with the requirements for the management of nuclear
waste and decommissioning and security measures.

Nuclear power is one of the alternatives to fossil fuels that many
countries are considering, given their efficiency and environmental
friendliness during operation. Many environmentalists are afraid of
the consequences of nuclear energy incidents and the inadequate
storage of radioactive waste and say they are not worth it, but
instead should invest in other alternatives for renewable energy.
The ownership of oil and natural gas from a number of
countries is a way to change the security environment of countries
that depend on them. In recently years, we have witnessed conflicts,
violence and destabilization that hinder the development and
security of vulnerable areas. [10]

Priority in energy security policy is to increase energy
efficiency and promote energy savings. There is enormous energy
saving potential in the country for its production, transmission and
consumption. The energy security of the country and the
improvement of the quality of the environment depend on the
realization of the policy of the Republic of Bulgaria to increase the
share in the energy production of renewable and alternative energy
sources and the substitution of the electric energy with natural gas.

In 2000, the European Commission launched the European
Climate Change Program, which includes the following measures
[8]:

The country shall contribute to technological development in
terms of efficiency in the production and deployment of clean coal
technologies and to the application of technological achievements
that are in line with European requirements and own economic
capabilities. Our energy policy is based on a balanced approach to
the integrated use of renewable energy sources, nuclear energy,
natural gas, coal technologies and HPPs to ensure energy security
and economic efficiency.


optimizing fuel consumption of the cars and energy
efficiency of the buildings;

increased renewable energy sources such as wind, solar,
tidal power, biomass and geothermal energy;


Reduction of the methane emissions from landfill.

According to Kyoto Protocol, the European Union has assumed
responsibility of reducing greenhouse gas levels emissions by 8% to
1990 for 2008 - 2012. In this connection, the European Council also
committed itself to a higher 30% reduction in greenhouse gas
emissions by 2020 compared to 1990 as a contribution to a global
post-2012 agreement [8]

The Republic of Bulgaria carries out a clear and consistent
regulatory policy to ensure the interests of national security, society
and citizens in the operation and development of energy capacities,
transmission and distribution networks. [11]

Bulgaria fulfills the commitments under Directive 2001/81/E on
national emission ceilings atmospheric pollutants, which include the
achievement by 2010 and subsequent maintenance of total annual
emissions for sulfur dioxide - 836 thousand kt/y; for nitrogen oxides
- 247 kt/y; for volatile organic compounds - 175 kt/y; for ammonia 108 kt/y. [4]
According to the contract of accession, between European
Union members and Bulgaria, in 2010 Bulgaria committed to 11%
of total electricity from renewable energy sources.
In the White Paper [9] states that alternative fuels are essential
for both security of energy supply and reduction of negative
environmental impact from transport sector.

As a result of main sources of greenhouse gas emissions, policy
of the European Union is aimed at: enhancing security of supply;
ensuring the competitiveness of European economies and the
availability of affordable energy; supporting environmental
sustainability and combating climate change.
The European Union seeks to ensure that biofuels are produce
sustainably, do not endanger the production of food and do not lead
to deforestation or loss of biodiversity. All of this has given us a
reason to summarize that the Community is striving for a
comprehensive energy and environmental policy based on clear
targets and deadlines for moving to a low-carbon economy and
saving energy.

4. Conclusion

In 2005, the European Commission issued a communiqué called
“The Biomass Action Plan” in terms of:
• An increase in energy consumption in the transport sector,
which does not allow for the reduction of greenhouse gas emissions;
• Undertaking by car manufacturers to commit to the
introduction of new technologies in the car industry to reduce
carbon dioxide emissions.
According to the National Security Strategy of the Republic of
Bulgaria, the stability of the energy sector is a continuous process of
providing vital public services for the functioning of society as a
whole in the context of possible terrorist threats, natural disasters
and major industrial accidents. The Republic of Bulgaria is
interested in building a common EU energy policy. It supports the
implementation of EU strategic initiatives to build the necessary
infrastructure and diversify energy supply. Priority to ensure our
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Although we cannot prevent all natural disasters, our
preparation and responses to human impacts, can and should be
improved. The possible restriction or even interruption of access to
vital energy resources will have a severe destabilizing effect on the
economy and the security environment, respectively.
Improving the environmental situation is a long and continuous
process, an important part of the life activities of people in each
country. In order to improve the environmental situation and the
management of environmental security, both legislative and legal
knowledge and actions, as well as knowledge and actions on the
organization of its management at state, regional and corporate level
are need.
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Abstract: The object of the paper is the solid water. The water is a model pollution with calcium dichloride. We used complexonometric
method to determine the hardness. We have analysed the amount of softener influencing the hardness of the water, which is used to
decontaminate humans.
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1. Introduction.
The one of the basic parameter is a water hardness. The water
hardness must be less than 12 mg-eq/l according to [1]. In the
Bulgarian army for sanitary decontamination we are use DDA-3
and Sanijet C. 921 [3]. Hardness is most commonly expressed as
milligrams of calcium carbonate equivalent per liter. Water
containing calcium carbonate at concentrations below 60 mg/l is
generally considered as soft; 60-120 mg/l, moderately hard; 120180 mg/l, hard; and more than 180 mg/l, very hard [4]. Although
hardness is caused by cations, it may also be discussed in terms of
carbonate (temporary) and non-carbonate (permanent) hardness.
Limescale builds up as soon as hard water flows through a pipe.
Calcium in untreated water crystallizes into a sticky structure (1).
These crystals adhere to each other, adhere to surfaces and
immediately produce solid scale deposits that have a very
destructive effect. Scale also particularly forms in warm areas such
as on heating elements. The hotter the surfaces, the more scale will
develop. On Fig. 1 there are different hardness water areas in
Bulgaria.

The purpose of this paper is study on quantitative impact of
Na2CO3.

2. Measurement Methodology and Results.
Sodium carbonate, Na2CO3, is also known as washing soda. It
can remove temporary and permanent hardness from water. Sodium
carbonate is soluble but calcium carbonate and magnesium
carbonate are insoluble.
The carbonate ions from sodium carbonate react with the
calcium and magnesium ions in the water to produce insoluble
precipitates. For example:
calcium ions + sodium carbonate → calcium carbonate +
sodium ions
Ca+(aq) + Na2CO3(aq) → CaCO3(s) + 2Na+(aq)
The water is softened because it no longer contains dissolved
calcium ions and magnesium ions. It will form lather more easily
with soap.
Commercial water softeners often use ion exchange resins.
These substances are usually made into beads, which are packed
into cylinders called ion exchange columns. These can be built into
machines, or plumbed into water systems to continuously soften the
water. The resin beads have sodium ions attached to them. As the
hard water passes through the column, the calcium and magnesium
ions swap places with the sodium ions.
The calcium and magnesium ions are left attached to the beads,
while the water leaving the column contains more sodium ions. The
hard water is softened because it no longer contains calcium or
magnesium ions. Some ion exchange resins use hydrogen ions
instead of sodium ions.

Fig. 1 Hardness water in Republic of Bulgaria. [2]

The water which we use for sanitary decontamination solution it
enters the machines through a tank including another fluid-storing
machine. Water softening is convenient to do before entering the
decontamination machine, i. e. in the tank or by another machine for
purification and softening.
The damaging effect that hard water can have means that it may
be beneficial to soften the water. Methods for softening hard water
involve the removal of calcium ions and magnesium ions from the
water.

About 11.3 million tons of Na2CO3 are produced annuallyand it
is a cheap chemical agent. Sodium carbonate is a fairly strong, nonvolatile base which is used in the manufacture of glass (55%), paper
(5%), soap, and many other chemicals (25%). Sodium carbonate is
also called soda ash and washing soda. Sodium carbonate is used in
laundry detergents as a softening agent. The carbonate ions from
dissolved sodium carbonate precipitate magnesium and calcium
ions from hard water.
In our experiment we used a chemical method, because it will
be practical convenient in sanitary decontamination. The softening
water to mix we can use a circulating pump on another chemical
machine, for example ARS-14. The chemical method for water
softening with Na2CO3 we called regenerative method. The
chemical process on water softening we show on the next
paragraph:

In [6-11] there are many methods for softening hard water, from
which are conclusion:


Chemical Precipitation;



Nanofiltration (Membrane Filtration);



Ca(HCO3) + Na2CO3 → Ca CO3 + 2 NaHCO3

Chemical Exchange;

Mg (HCO3) + Na2CO3 → Mg CO3 + 2 NaHCO3



Electromagnetic method.

CaCl2 + Na2 CO3 → CaCO3 +NaCl
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MgCl2 + Na2 CO3 → MgCO3 +NaCl
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Fig. 2 Dependence of hardness on quantity Na2CO3

3. Conclusion
1) The optimal amount of Na2CO3 for water hardness in
sanitary decontamination is concentrate range 0,5-25%.
2) The Na2CO3 better than 2% is not appropriate as it does not
affect the further reduction of hardness.
3) The experimental data can be processed by software, a
regression equation can be obtained that can be used to calculate the
amount of Na2CO3 to soften water.
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Abstract: An overview of the emergence and development of nuclear weapons has been made since its creation to the present day.
Described are the attempts and consequences of using this weapon. What are the accumulated capacities in the world and what is their
prospect for mankind? Described are the parameters of the current nuclear abatement agreements.
Keywords: control monitoring, radiation control, radiological risk, radionuclides, radiometric measurements, gamma background

called the mass, and the mass exceeding the critical mass over the
critical mass.

1. Introduction
The nuclear weapon is the main powerful weapon of mass
destruction of the enemy.
The energy of explosion of the charge of the normal explosive
substance (BB) is released as a result of a chemical reaction, during
which the explosive molecules become more resistant molecules of
the explosive products. In these explosions the atoms do not
undergo any alteration. In the nuclear explosion, the source of
energy is nuclear reactions, resulting in which atoms of some
elements are transformed into atoms of other elements.
Nuclear blasts are used to:
- the critical reaction of the division of the core elements;
- the reaction to the synthesis of the light element nuclei
(thermonuclear reaction).
Chain reaction of division
A chain reaction of nucleation is called a reaction which,
starting with one or more cores, can continue in the substance
without external action, i.e., self-sustaining.
The division of atomic nuclei into nuclear munitions is under
the influence of non-drones.
The heavy nucleus, affecting the neutron, becomes unstable and
is divided into two parts, representing nuclei of the atoms of the
lighter elements (Figure 1).
The division of the core is accompanied by the release of a
significant amount of nuclear energy and the release of the two or
three neutrons called secondary. Secondary neutrons are capable of
dividing two or three new cores, resulting in two to three neutrons
from each split core, etc. If the number of secondary neutrons
causing the nucleus division is increased, an accelerated nucleation
response occurs in the substance in which the number of fission
nuclei grows avalanche (Figure 2). This reaction runs in millions of
seconds and represents a nuclear explosion.
If the number of neutrons causing the division of the nuclei
remains constant during the reaction, an explosion will not be
produced. These reactions are used in nuclear power plants.
When the number of secondary neutrons leading to division is
reduced, the reaction subsides.
Under the influence of neutrons, the nucleus of many of the
heavy elements can be divided, however, most of the releasing
neutrons are insufficient for the next division of the other nuclei,
and the chain separation process is not possible.
From the natural isotopes only in uranium-235, and from the
artefacts - in uranium-233 and pluton-239, a nuclear fission chain
reaction can develop. It is these three isotopes that are used today as
a division into nuclear power.
Chain reaction can develop not in any amount of nuclear
material. In a less mass substance, much of the secondary neutrons
formed by the separation will take off beyond the boundaries of the
universe without causing further divisions.
The smallest mass of the fissionable substance in which under
certain conditions a chain reaction can be developed is called
critical. The mass of the substance less than the critical mass is

354

Figure 1. Core partition process:
1-core bombardment of neutron; 2 and 3 - the generation of an
intermediate (excited) nucleus found in an unstable state; 4 division of the core nucleus with particle formation - the nucleus of
the new elements - n secondary neutrons
The magnitude of the critical mass depends mainly on the
geometric shape, density and composition of the fissile material and
the surrounding material.
The smallest critical mass at other equal conditions has the ballshaped charges. In these charges, the number of secondary neutrons
that take off beyond its boundaries is minimal. The critical mass for
a uranium-235 ball is 40-60kg, and for a pluton-239-10-20kg ball.
The critical mass of the fissile is reduced as the density
increases. This allows, by artificially raising (for example, by
blasting a normal BB by means of an explosion), the density of the
particle to reduce its critical mass.
The critical mass of the fissionable substance can be reduced by
placing the charge in a reflector sheath that returns a portion of the
neutrons to the reaction zone.
The division of all atomic nuclei contained in one gram of
uranium or pluton releases approximately as much energy as the 20
tons of explosion.
In the reaction zone of blasting division the temperature reaches
tens of millions of degrees and the pressure - tens of billions of
atmospheres. Under the action of such a high temperature n
pressure, most of the charge substance is sprayed and the reaction is
quickly quenched.

Fig. 2 - The development of a nuclear fission chain reaction

2. Synthesis reaction (thermonuclear reaction)
In the synthesis reaction, light cores are formed to form heavier
ones. A mixture of hydrogen isotopes - deuterium and tritium, as
well as lithium isotopes - is used to effect the synthesis of nuclear
fuel.
The synthesis reaction is possible only at temperatures of
several tens of millions of degrees. To create such temperature
conditions a nuclear explosion based on the split reaction is used.
Therefore, the thermonuclear explosions take place in two stages:
the explosive reaction of the division of the nuclear charge, which is
something like a detonator, then the synthesis reaction.
When joining all the cores contained in 1 g of deuterium-tritium
mixture, approximately the same energy is released as in the 80 tons
of explosion.
In the thermonuclear reactions neutrons with very high energy
occur. They can cause a division of the nuclear atoms of uranium238.
This feature has allowed us to use the comparatively cheap and
most common in nature uranium-238 for nuclear fuel. In its use, the
nuclear explosion takes place in three stages: the reaction of the
division of uranium-235 or pluton-239 creates conditions for the
synthesis reaction, and the synthesis of neutrons causes division of
the uranium-238 nuclei.

pressure of the ordinary explosive. The fissile in these charges has a
mass less than the critical mass and is charged in the charge of a
normally explosive substance. At blasting of a normally explosive
material is subject to high pressure, its density increases, the mass
becomes overcritical (Figure 3) and a split response develops. The
higher the pressure, the higher the supercritical the nuclear fuel and
the higher the explosive power, respectively. When increasing the
density of the dividable substance, for example twice the critical
mass is reduced four times.
Other charging schemes are possible. For example, in the socalled gunnery charges, nuclear fuel is divided into two or more
subcritical dimensions in order to initiate a self-sustaining chain
reaction in each of them.
If nuclear fuel is divided into two parts, the supercritical mass is
formed by joining the parts using the ejection charge of BB (Figure
4, a).
The speed of convergence of these parts to a large wall depends
on the fullness of the reaction flow and, ultimately, on the explosive
power. These charges are relatively simple in design, small in size,
and can be used to shoot small-scale nuclear munitions. When
splitting nuclear fuel into several parts (Figure 4, b), the overcritical
mass is also created by blowing up the BB charges, resulting in all
parts of the fissile being joined together in the center of the nuclear
charge and converging . This fracture of the burst by explosion of
ordinary BB increases the power of the nuclear explosion.
The neutron reflector provides a reduction in the critical mass of
the charge and helps to increase the explosive power at the same
amount of fissionable substance.
Artificial and non-tropical artefacts are used to excite the
splitting chain reaction at the exact time to increase the number of
concurrent starting divisions.
The fission-synthesis fusion charges (Figure 5) have in their
composition a nuclear charge of fission and fusion fuel, lithium
deuteride (a chemical compound of deuterium with the isotype of
lithium-lithium-6), and in the case of the detonation of such charges
the third is obtained directly in the blast process (when neutrons
affect lithium-6).

Fig. 3- Nuclear charge of the split-type implosives type: a before the explosion (density of the divider - normal, mass less than
the critical mass); b - in the moment of the explosion (density of the
dispenser, higher than normal, mass greater than the critical mass

2.2. Principles of Nuclear Munitions
Devices designed to carry out nuclear explosions are called
nuclear charges. Nuclear charges are the nuclear explosive
substance (sometimes referred to as nuclear fuel) in which the
explosive splitting or synthesis reaction may take place.

In the case of explosion of a normally explosive substance, the
fissile is subjected to high pressure, its density increases, the mass
becomes overcritical (Figure 3) and a split response develops. The
higher the pressure, the higher the supercritical the nuclear fuel and
the higher the explosive power, respectively. When increasing the
density of the dividable substance, for example twice the critical
mass is reduced four times.

Depending on the nature of the explosive reactions, we
distinguish nuclear charges of division (or atomic charges), fusionsynthesis fusion charges, fission-synthesis-division fusion charges
or combined thermonuclear charges.
The main elements of the nuclear charge divisions are: a
fissionable substance (the nuclear charge itself), a neutron reflector,
a charge of the ordinary explosive, and an artificial source of
neutrons.
The formation of the overcritical mass of the particle in the
nuclear divisions can be accomplished in different ways.
In the so-called & quot; charge & quot; charges, the formation
of the overcritical mass occurs by increasing the density of the
fissile by virtue of its non-uniform approximation by the explosion
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lithium-lithium-6), and in the case of the detonation of such charges
the third is obtained directly in the blast process (when neutrons
affect lithium-6).
The power of fusion charges depends on the amount of
deuterium and tritium and practically is unlimited.
For warfare, depending on their purpose, the nuclear charges are
placed in one or the other bundle and supplied with the explosive
device to provide a blast at a specific time or at a specific height.

Fig. 6. (schematic diagram of a combo-fusion device of the
"division-synthesis-division"

Fig. 4. Nuclear charge scheme:
a - the dispenser is divided into two parts; b - the divider is
divided into several parts
Other charging schemes are possible. For example, in the socalled gunnery charges, nuclear fuel is divided into two or more
subcritical dimensions in order to initiate a self-sustaining chain
reaction in each of them.
If nuclear fuel is divided into two parts, the supercritical mass is
formed by joining the parts using the ejection charge of BB (Figure
4, a).
The speed of convergence of these parts to a large wall depends
on the fullness of the reaction flow and, ultimately, on the explosive
power. These charges are relatively simple in design, small in size,
and can be used to shoot small-scale nuclear munitions. When
splitting nuclear fuel into several parts (Figure 4, b), the overcritical
mass is also created by blowing up the BB charges, resulting in all
parts of the fissile being joined together in the center of the nuclear
charge and converging . This fracture of the burst by explosion of
ordinary BB increases the power of the nuclear explosion.
The neutron reflector provides a reduction in the critical mass of
the charge and helps to increase the explosive power at the same
amount of fissionable substance.

Fig. 5. Scheme of "fusion-synthesis" fusion devices

Artificial and non-tropical artefacts are used to excite the
splitting chain reaction at the exact time to increase the number of
concurrent starting divisions.
The fission-synthesis fusion charges (Figure 5) have in their
composition a nuclear charge of fission and fusion fuel, lithium
deuteride (a chemical compound of deuterium with the isotype of
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Nuclear munitions are called nuclear and fusion missile heads
(missiles) of rockets of various types and purposes, aviation bombs,
torpedoes, underwater bombs, artillery shells, and special nuclear
mines.
The power of nuclear munitions is characterized by the trolley
equivalent b, ie by the weight of the trotyl charge, the explosive
energy of which is equal to the energy of the nuclear charge
explosion.
Current nuclear charges may range from several tons to
hundreds of millions of tons.
Depending on the power, nuclear munitions are widely divided
into the following caliber:
- overweight - less than 1000 (1 kiloton) t,
- small - from 1000 to 10 000 t inclusive,
- an average of 10 000 to 100 000 tonnes inclusive,
- Large - from 100,000 to 1 mil. i including,
- at a rate of more than 1 ml. t.
The nuclear explosion is accompanied by the formation of a
shining area, a source of intense light radiation. Gamma rays n
neutrons emitted during the partition reaction process generate a
penetrating radiation stream. From the center of the blast in all
directions spreads a spherical zone of sudden compression to the
air, called the shock wave. In addition, a large amount of
radioactive material is created in the nuclear explosion, creating
radioactive contamination of the locality and objects.
Shockwave, light radiation, penetrating radiation, and
radioactive contamination are major emerging factors of the nuclear
explosion.
The electromagnetic impulse that occurs at the moment of the
explosion in the surrounding space is also related to the striking fac

3.Conclusions:
1. Nuclear Weapons would reach the destruction of hundreds of
planets like our Earth;
2. The presence of a nuclear weapon has a more deterrent effect
on opponents than it would be in real use;
3. The development of nuclear weapons must be under control
and the military-industrial complexes must not be uncontrollable.
The control bodies must also be public and accountable to society to
reduce the amount of space for weapons;
4. The use of nuclear weapons would be detrimental to the
inhabitants of the Earth and terrorist organizations should not have
access to such weapons.
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directed warheads, the United States voluntarily opts out of its
missiles of this type. This happens on the one hand because of their
high value and on the other hand because of the scandal that shows
that for almost four years (1984-1988) their missiles lacked a
management system (a navigation system - AIRS guidance systems.
On top of that, the rocket maker has tried to hide the delay in
delivery, just as the Cold War is about to end.
Injirlik base in Turkey
The Turkish authorities have made it clear they can easily get to
nuclear weapons
A quarter of all Nuclear Weapons are stored in the Inzhirlik
base.

1. Introduction
Nuclear weapons are one of the most terrible inventions of
humanity. Their destructive power is so powerful that they are able
to compare everything with their land on the ground. Many of them
are used for test purposes, but nevertheless bring irreversible
environmental consequences. Others serve as a means of resolving
armed conflicts.
Earth's surface can create radioisotopes decay but compared to
other naturally occurring radionuclides is extremely low and not
particularly important [1].

2. Nuclear Weapons Development in the United
States
The American land-based intercontinental ballistic missiles
have stopped their development in the 70s of the twentieth century.
The only type of ground-based intercontinental ballistic missile
that the United States has on arms is the LGM-30G "Minnet III".
Each rocket carries a W87 nuclear power head up to three hundred
kilotonnes (although it can carry up to three nuclear warheads). The
last rocket of this type was produced in 1978, which means that the
"youngest" among them is 38 years old. Rockets have been
upgraded many times since then, and the intention is to be used by
2030.
The United States' new intercontinental ballistic missile system,
known as the Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD), or a
ground based ground based nuclear deterrent system, seems to have
frozen in its debating phase. The United States Air Force has
requested $ 62.3 billion for the development and production of new
missiles and hopes for $ 113.9 million in 2017. The White House,
however, does not support this request. This idea actually has a lot
of opponents. Development is essentially postponed by one year,
and what will happen next with the Air Force plan depends largely
on the outcome of the forthcoming presidential elections in 2016.
It is worth mentioning that the United States government
intends to spend a remarkably large amount on nuclear weapons some $ 348 billion by 2024, with 26 billion of them destined to
produce intercontinental ballistic missiles. And 26 billion dollars
are not enough to build a ground based ground based nuclear
disarmament system (GBSD). Actual costs may also be higher,
given how long the US has not produced new ground-based
intercontinental ballistic missiles. The latest type of LGM118A
missile was installed in 1986. Until 2005, however, the United
States unilaterally removed from combat duty and decommissioned
all fifty such missiles, although it can safely be said that the
LGM118A "Pijayper" is an advanced model compared to the LGM30G "Miniaturn III", because it is capable of carrying up to 10
warheads. In spite of the failure of the START 2 Starter Arms
Treaty, which prohibits the use of missiles carrying several self-
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Even if they are damaged, they can be used to radioactive
contamination of a huge perimeter. This is in the capabilities of not
only the people of Erdogan or the conquerors, but also IDIs,
because jihadists are able to make a heavy blow to the country.
A quarter of all NATO Nuclear Weapons are stored at the
Indirlik base in Turkey. Around 50 B-61 fusion aircrafts are kept in
the complex, which was blocked by Regep Erdogan's loyal forces
after quelling the coup attempt.
The commander of the base was arrested, the power shut off,
the entry and exit of people and cars - forbidden. No planes landed.
Different explanations have emerged that the US military at Indirlik
did not allow the take-off of fighters to help the government; that so
blackmails Washington to surrender the opposition cleric Gulen.

2.1. Development of US Nuclear Weapons
In any case, the Turkish authorities have made it clear that they
can easily reach the nuclear weapons if they so wish. Something he
would have known in the US for 50 years, writes New Yorker,
quoted by BiTiVi.
The Injirlik base became the core of NATO after Turkey joined
Turkey in 1952, and hundreds of US nuclear weapons were
deployed very quickly. Technically, they are assigned to US
officers, but de facto in all of Western Europe and the Balkans,
local armed forces have full control over them.
In 1960, US senators were surprised to discover that Germanstyle airplanes with German pilots carry atomic bombs, and Italian
plans operate with missiles with warheads. Two years later, during
the Cuban crisis, analysts in Washington came to the worrying
conclusion that Turkey could use part of the NATO Nuclear
Arsenal on its territory in the USSR and the Warsaw Pact countries
(read: etc.).
The atomic bombs are equipped with special coded mechanisms
that do not allow unauthorized access. But it is obvious to all that
overcoming them is a matter of time. That is why, on the eve of the
1974 invasion of Cyprus, NATO withdraws its unconventional
weapons from Greece, and those in Turkey are sabotaged.

Nowadays there is no need for atomic bombs - ballistic missiles
are much more effective, but B-61 remains in Indirlik as NATO's
political gesture towards Turkey.
Even if they are damaged, they can be used to radioactive
contamination of a huge perimeter. This is in the hands not only of
the people of Erdogan or the hijackers - the base is a hundred
kilometers from the Syrian border, and the IDI's attacks on Turkish
territory show that jihadists are capable of making a heavy blow to
the country.
Today, Indirlik has electricity, and airplanes take off. It is not
clear, however, when the nuclear threat will leave the base in our
southern neighbor.
NATO has defined the UN's ban on nuclear weapons as
"unrealistic," the Daily Star said.
From there, they believe that there is a risk in such a solution. In
particular, the possibility of a response from the international
community to a possible nuclear threat from North Korea is being
considered.
The agreement was adopted by the United Nations in July.
However, it was not supported by any of the nine nuclear states.
According to NATO, such a solution "neglects the dangers in
the midst of increasing tensions in the world". From there, they note
that such an agreement can not engage any of the countries
possessing nuclear weapons. It is also said that such agreements
create conditions for division in a situation where unity is more
necessary than ever.
US President Donald Trump's administration plans to remove
restrictions on the use of nuclear weapons. The government also
plans to develop new nuclear warheads with less explosive force for
Trident missiles.
This was announced by John Wolftal, former US President
Barack Obama's advisor on arms control and non-proliferation,
wrote the Guardian.
Trump abandoned nuclear disarmament and undertook an
aggressive policy.
Washington is considering increasing its nuclear arsenal and
reducing conditions.
Walsthal has seen a draft of a document reviewing the policy.
According to him, the new Nuclear Posture Review (NPR),
prepared by the Pentagon, provides for a modified version of the
Trident-launched D5 missiles in the part where the warhead is. The
aim is, in the words of the expert, to keep Russia from using tactical
warheads in a conflict in Eastern Europe.
The new nuclear policy is considerably more aggressive than
the Obama administration, which sought to reduce the role of
nuclear weapons as part of the US defense.
Supporters of the increase in arms control are concerned that the
new proposal allows more frequent use of smaller "usable" nuclear
weapons, which they believe will make nuclear war more likely.
The nuclear power review also expands the circumstances in
which the United States can use its nuclear arsenal, including in
response to a non-nuclear attack involving many victims or
targeting critical infrastructure or command and control nuclear
facilities.
The nuclear power review, the first for the past 8 years, is
expected to be published after Trump's State of the Union speech at
the end of January.
Wolfsthal added that the final draft of the review states that the
United States will begin work on the reintroduction of sea-based
nuclear missile launchers in response to new ground-based missile
launchers of Russia which, according to Washington, are in
violation of the Eutrophication Treaty of mid-range missiles from
1987.
In his words, the previous drafts of the review were even more
aggressive.
American atom bombs will be located in Europe, writes Russian
edition Pravda (pravda.ru), according to which bombs "intended for
Russia".
The new B61-12 atomic bomb, which the US is about to send to
Italy, Germany, Belgium, the Netherlands and possibly other
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countries, is in the final stage of preparation, writes "Pravda", citing
information from a general in the US Air Force.
General Jack Wynstein, Nuclear Operations, said at a
symposium to senior officers and leaders of the US Military
Industrial Complex that "the program is going very well," and 26
engineering, design and flight tests have already been carried out on
the B61-12.
The program envisages the production of about 500 such
nuclear bombs after 2020, with the project costing about 10 billion
dollars.
The B61-12 has completely new qualities compared to the
current B61 variant located in Italy.
There are four choices of nuclear capability, a flight system that
allows precision targeting, the ability to penetrate into bunkers even
through reinforced concrete and explode in depth.
The B61-12 nuclear bomb and the F-35 bomber that Italy will
receive from the US are part of a "bomb parcel," which means.
Italy will be exposed to a number of dangers.
as the future base of the US nuclear strategy against Russia and
other countries, voltairenet.org says, quoting the Italian edition Il
Manifesto.
There is only one way Italy can avoid this - by asking the US,
on the basis of the Non-Proliferation Treaty, to remove all nuclear
weapons from Italian territory; by refusing to provide pilots and
bombers for a Pentagon nuclear attack within NATO; with leaving
the NATO Planning Group; and sticking to the UN Convention on
the Prohibition of Nuclear Weapons, says Il Manifesto.
US military prepares the European armed forces to use tactical
nuclear weapons against Russia. This was stated by Russian Foreign
Minister Sergei Lavrov at the Geneva Conference on Disarmament,
TASS reported.
"Nuclear disarmament is hampered by the retention of US nonstrategic nuclear weapons in Europe, accompanied by the
destabilizing practice of" Joint Nuclear Weapons. "In the
framework of these Nuclear Non-Proliferation Treaty Nuclear NonProliferation Treaty, non-nuclear Nato members are involved in the
planning of use of US non-strategic nuclear munitions and are
attracted to their habits, and everyone must understand that the US
military itself is preparing the armed forces of the countries from
Europe to using tactical nuclear weapons against Russia, "Lavrov
said.
"Russia does not have a tactical nuclear weapon, it does not
work for it." We have focused the ammunition we have on central
storage bases on our national territory, "the minister said.
"In these conditions, the availability of ready-to-use tactical
nuclear weapons in the United States is not just a Cold War remnant
but a very aggressive position," Lavrov added.
He expressed the hope that European citizens would be able to
say firmly "no" to the deployment of weapons of mass destruction
on their territory belonging to the only country that had already
used this weapon against the population of Hiroshima and
Nagasaki.
Lavrov also said that Russia has cut its nuclear arsenal by more
than 85 percent compared to the amount it had at the height of the
Cold War. He added that this was in line with the Treaty on
measures to further reduce and curb strategic offensive weapons.
The minister said the US had decided to keep a significant
number of missiles in violation of the agreement, Reuters reported.
Lavrov also accused the US of seeking to create a biosafety
structure under Washington's control, TASS reported.
"We should not forget the threat of biological weapons, capable
through its lethal impact to surpass all known ways of destroying
man," warned Lavrov. He said that due to the US position, the
development of a mechanism to verify the implementation of the
Biological and Toxin Weapons Convention is blocked.
Moscow also condemned the Pentagon nuclear report. The
Russian Ministry of Foreign Affairs has accused the United States
of incitement to war and will take "necessary measures" to ensure
Russian security. "The confrontational and anti-Russian nature of
this document is visible at first reading," Moscow said. Foreign

Minister Sergei Lavrov expressed "deep disappointment" with the
content of the document.
The new US nuclear policy is moving mankind to annihilation,
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif warned, quoted by
news agencies. He made his comment after the Pentagon released a
report summarizing the conclusions of the review of the new
nuclear doctrine of the United States. It says that Iran is capable of
developing nuclear weapons within a year after state leadership
takes the appropriate decision. The document also states that the
United States should have a larger arsenal of smaller nuclear
weapons to act as a "more credible" deterrent against a threat,
especially coming from Russia.
"The US Nuclear Weapons Review reflects a greater reliance on
nuclear weapons in violation of the International Nuclear NonProliferation Treaty, which draws mankind to annihilation," Iranian
Mohammad Zarif's No. 1 diplomat No 1 has written in his twitter
account. According to him, the same impulse has led Washington to
question the nuclear deal with Iran in 2015, which US President
Donald Trump insists on being reconsidered. "Americans
shamelessly threaten Russia with a new atomic weapon," said
Iranian President Hassan Ruhani, quoted by the agencies. "The
same people who supposedly believe that the use of weapons of
mass destruction is a crime against humanity ... are talking about
new weapons that threaten or use against rivals," he added.
China also criticized the Pentagon report and urged the United
States to abandon its Cold War mentality, the BBC said. "The state,
which owns the world's largest nuclear arsenal, has to take the
initiative to follow the trend rather than oppose it," the Beijing
defense ministry said in a statement. In its paper, the United States
accuses China of "expanding its already significant nuclear
powers". Beijing has defended its policy by declaring that it will
"resolutely stick to peaceful development and conduct a national
policy that is defensive in its nature."

2.2. Nuclear Weapons in 2017

Communist North so far. By comparison, the Hiroshima bomb in
1945 was 15 kilotonnes.

2.3. The 10 most powerful nuclear weapons in the
world
2.3.1. Little boy 14-16 kilotonnes
"Multigan" is the code name of the uranium bomb, developed
by the US Army, within the Manhattan Project. This is the first
nuclear bomb to be used as a weapon and thrown over the Japanese
city of Hiroshima on August 6, 1945. The bomb blows about 600
meters above the city center and causes a heat wave that reaches
4000 degrees Celsius in a radius of about 5 kilometers. About
78,000 people die. By the end of 1945, the number of perished
people had reached about 140,000 out of a total of 350,000
inhabitants.
2.3.2. Fat Man 21 kilotons
Three days after the bombing of Hiroshima, on August 9, 1945,
the United States launched another Japanese city, Nagasaki, the
"Debelaka" bomb. It is the second of the two nuclear bombs (the
other is "Multigan") used in military operations and its detonation is
the third man-made nuclear explosion. The bomb killed some
39,000 people in the area, another 25,000 were injured. By the end
of 1945, the number of deaths due to radiation exposure exceeded
70,000. On 15 August 1945, Japan capitulated, ending the Second
World War.
2.3.3. Gadget 21 kilotons
The first nuclear bomb in nuclear history. The very first
explosion of atomic weapons goes under the code name "Trinity".
On the morning of July 16, 1945, the first trial of a plutonium bomb
was carried out at Alamogordo, located about 100 km from the city
of New Mexico. The explosion was heard in a radius of 160 km.
The mushroom formed rose at a height of 11 km, and high levels of
radiation were measured within a radius of 190 km from the
epicenter of the blast. This explosion marks the beginning of the
atomic era in human history.
2.3.4. Baker 21 kilotons
One of the three atomic bombs that had to participate in
Operation Crossroads in 1946. Nuclear experiments within the
operation were conducted by the United States in the Pacific Ocean.
The aim of the trials is to identify the effects of the use of atomic
bombs against ships. Three bombs are planned to be exploded but
only two were blown - on July 1 and 25, and the third attempt was
canceled after it was found that the radioactive contamination of the
bombed ships could not be removed. Bikini Island, near the
coastline of which the test was carried out, becomes unfit for living.
2.3.5. Ray 955 kilotonnes
This is the most powerful nuclear bomb, tested in 1971 by
France. The shell, with a capacity of 955 kilotonnes of trotyl
equivalent, was blasted into the Murwuruo nuclear power plant.
Until 1998, more than 200 shells were tested on this polygon.

Figure 1: Nuclear Weapons in 2017

2.3.6. Castle Romeo 11 megatonnes

On the night of 8 September 916, 2016 (North Korea), North
Korea performed its fifth nuclear experiment. He was convicted by
a number of countries, including South Korea, the United States,
Japan and France. The experience caused an artificial earthquake
with a force of more than 5 on the Richter scale.
"Our Nuclear Weapons scientists have conducted a nuclear
explosion test to test the power of a developed nuclear warhead," a
TV spokesman said.
According to Pyongyang, the experience has not caused any
leakage of radioactivity and there is no danger to the environment.
The official explanation for the test is that the country is opposed to
American hostility.
South Korea believes the nuclear bomb was about 10 kilotonnes
in power. In this case, this is the most powerful test of the

The "Romeo Castle" fern test was approved for March 27, 1954.
During the test, the United States replicated one of the most
powerful nuclear explosions with a hydrogen bomb. The experience
was conducted on a barge in the open ocean, near the Marshall
Islands, but still at a sufficient distance from them, as there was a
fear that the bomb would take care of everything around. The power
of the explosion was 11 megaton, instead of the expected 4
megatonnes, which is explained by the quality of the fusion fuel.
2.3.7. Ivy Mike 12 megatonnes
The hydrogen bomb was blasted on November 1, 1952, on an
island in the Pacific Ocean during a nuclear test in the United
States. The resulting nuclear cloud has reached a height of 37 km,
with a sponge diameter of 160 km. Bomb power is calculated on 12
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megaton trolley equivalents. Capacity sufficient to completely
destroy the small islet where the experiment took place. In his place
remained only a crater with a diameter of 3 km and a depth of 80
meters.

3.Conclusions:
1. In the development of nuclear weapons in the US, according
to publicly known facts, this century is underestimated of their
importance as a deterrent. If at the end of the last century the US
played a major role in the development of this kind of armament,
then in this century they have relinquished this role of Russia.
2. From the analysis of the largest nuclear bombs, it appears that
the United States has played an important role in the development
of this weapon, thanks to the international staff of the scientists who
worked on the US nuclear program.
3. The administration of US President Donald Trump, in my
opinion, reevaluated his vision in this area and re-examined his
campaign promises under the pressure of the US militarymanufacturing complex. The United States is trying to play a
leading role in solving the hot nuclear disputes in the world.

2.3.8. Castle Yankee 13.5 megatonnes
The second most powerful nuclear experience in the United
States. As with Castle Romeo, the scientists' initial expectations
were that the bomb would be 10 megaton trolley equivalents. It
turned out that the nuclear explosion was much stronger and
reached 13.5 megatonnes. This leads to serious damage to some of
the equipment, and some of the observers have received average
burns. After the blast, the height of the nuclear sponge reached 40
km and the "hat" 160 km. After 4 days, the radiation cloud reached
Mexico, which is 11,000 km from the operation site.
2.3.9. Castle Bravo 15 megatonnes
On March 1, 1954, at the Bikini Atoll in the Pacific Ocean, the
first hydrogen bomb was exploded under the code name Castle
Bravo. The explosion is America's most powerful nuclear
explosion. The bomb proves to be much more powerful than
expected and causes ubiquitous radioactive contamination. Among
those affected by radioactive contamination are 23 Japanese
morassians on a fishing vessel that has fallen into the polluted area.
In 1968, the United States announced Bikini as inhabitable, and in
the early 1970s, as part of the experiment, invited a small group of
local residents to return to their homes. In 1978, residents were
evacuated once a team of French scientists identified dangerous
levels of strontium-90 in their bodies. The US offers $ 150 million
as compensation for damages caused by their nuclear program.
2.3.10. King Bomb 58 megatonnes
King Bomb is the name of a Russian hydrogen bomb, the most
powerful nuclear weapon ever created and blasted during nuclear
tests. On Oct. 30, 1961, the bomb was parachute across the New
Earth Island. The explosion created a pressure of 1 million
atmospheres, and the air temperature reached 10 million degrees.
The fireball during the blast has a radius of 4.6 km and the sponge
has a height of 67 km. Light radiation could cause third-degree
burning in a 100-kilometer diameter. The blast blast waves the
globe three times. There is no trace of buildings or living on the
island where the test is conducted, absolutely everything is
compared to the earth.
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1. Introduction
After detection of radioactivity in the early years of the century,
scientists believed that the source of radioactive emissions into the
atmosphere are only earth and rocks. Very soon, however, it is
noted that with the increase in altitude (in experiments with
balloons) the radioactive radiation has increased due to cosmic
radiation. Later it was found that cosmic radiation cointains two
components: primary radiation - of galactic origin penetrating the
atmosphere, and secondary cosmic radiation - derived from the
reaction of cosmic rays with the nuclei of elements in the air, space
dust, which is layered on the planet and others. This activity is
mainly driven by the light radionuclides, such as: beryllium,
sodium, aluminum, vanadium, etc. Cosmic rays that reach the
Earth's surface can create radioisotopes decay but compared to other
naturally occurring radionuclides is extremely low and not
particularly important [1].
This discovery quickly going into medicine and created the first
X-ray machines that led to a revolution in medicine. Subsequently
advanced and modernized X-ray machines of the latest generation
repeatedly raising the precision of diagnostic activity and allow
saving hundreds of lives [3].
At the same time found that radioactive rays are a major
polluter of the environment with an extremely strong impact on the
life and physiological activity of organisms ranging from incentives
to killing.
It is known that everything on our planet it is subjected to
constant exposurefrom the natural and anthropogenic, earth and
space sources on ionizing radiation, ie find are in an conditions,
created from the natural and technogenic radioactive background.
Yonizirashtite lacheniya accompany [2].

2. Development of Russia - NATO relations
Over the last two years, US-Russia relations (as well as Russia's
relations with NATO) have reached a dangerously low point - the
lowest point since the end of the Cold War. As a result of these
developments, the issue of nuclear weapons and nuclear supplies
has come to the fore again. Numerous extraordinary government
declarations point out that both sides are rehearsing nuclear strikes
against each other. Former NATO Secretary General Jens
Stoltenberg, for example, said in an annual report that the Russian
Air Force had conducted a training mission in 2013, is actually a
"simulated nuclear attack" against Sweden. The report revealed that
the Tu-22M3 supersonic bombers had been involved in the mission
to carry long-range shocks, disguised as Su-27 fighters. Meanwhile,
NATO member Turkey was a few steps away from a war with
Russia, which in no way alleviates the situation.
In this context, it is useful to assess the state of nuclear weapons
of both the US and Russia. How does the current situation affect the
strategic balance and is it possible for each party to be convinced of
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how unreasonable the start of a conflict is? What are the prospects
for the development of the nuclear weapons of these two
superpowers?
Both countries are bound by the new START 3 contract.
The contract for the further reduction and limitation of strategic
offensive arms signed on April 8, 2010 by Presidents Obama and
Medvedev commits their countries to reduce the amount of their
nuclear warheads to 1,550 units. Also under the contract, the
number of deployed intercontinental ballistic missiles and heavy
bombers shall not exceed 700. In accordance with the data
published by the US State Department on April 1, 2016, the two
countries have reached or are close to specified indicators . The
United States has 741 deployable startup facilities equipped with
1481 nuclear-weapon heads while Russia has 521 launchers
equipped with 1,735 nodules. The difference is insignificant and
does not affect the strategic balance. For now, Russia has fewer runups, but this discrepancy is due to the fact that intercontinental
ballistic missiles carrying separable heads with independent
guidance have a much broader scope of application - an
intercontinental ballistic missile can carry up to ten independent
heads of war. Here are the available nuclear missiles of Britain and
France, which are also members of NATO.

2.1. Russian land-based intercontinental ballistic
missiles: emerging anti-missile defense technologies.
Russia currently has a wide range of ground-based
intercontinental ballistic missiles including mobile launching
facilities. In 2015, the Missile Force with Strategic Purpose of the
Russian Federation (RSCN RF) received 24 new missile complexes
of the RS-24 "Yars" type (classified as SS-27 Mod 2 in the NATO
classification) both in mobile and in shaft variant. These missiles
can carry three or four self-directed nuclear warheads capable of
penetrating missile defense systems. It can certainly be assumed
that the volume of supplies of such missiles in 2016 will not yield to
the quantity delivered in 2015. So Russia will be able to replace the
Topol missiles (which are basically the equivalent of the LGM-30G
Missile III) with the latest generation of missiles specifically
designed to overcome enemy missile defense systems.
Russia also has heavy, ground-based, intercontinental liquid
fuel missiles. The P-36M2 "Voevoda" (NATO-rated SS-18 Mod 5,
Satan), which have been in arms since 1988, are well known. Such
a rocket can carry up to 10 nuclear warheads of up to 750
kilotonnes each. This year, tests will be carried out on the latest
missiles of the RS-28 type (also known as the "Sarmath"), which
are planned to replace Voyvoda missiles in 2020 and are equipped
with everything they need to to deal with missile defense systems.
Above all, it is expected that these missiles will have the ability to
launch their warheads on a sub-bore trajectory (shorter than the
circular orbit banned by international agreements) and strike

virtually anywhere (from anywhere in the globe ), even from the
South Pole. This will force the likely opponent to build an
integrated missile defense system, which is extremely costly,
including the United States. Moreover, nuclear warheads will enter
the atmosphere at supersonic speed and will move along an
extended trajectory, maneuvering at a speed of 7 to 7.5 kilometers
per second. The timing of the missile preparation will be reduced to
a minimum and will continue for less than a minute after the order
is received.
In addition, Russia also has the mysterious missiles RS-26
"Ruby", for which almost no information is available, but it is
known that there is obviously some modification of the RS-24
"Yars" for inter-continental and mid-range impact. The minimum
range of these missiles is 2000 kilometers, which is enough to break
the US missile defense system in Europe. The United States
opposes the deployment of RS-26 missiles on the grounds that this
is in violation of the Medium-Range Missile Shuttle Intervention
Agreement. But such a statement does not resist criticism: the
maximum range of action of PC-26 rockets exceeds 6000
kilometers, which in practice means that they are intercontinental
ballistic missiles and not mid-range ballistic missiles.
Given the facts, it appears that the United States is largely
lagging behind Russia in the development of ground-based
intercontinental ballistic missiles. The United States, in fact, has one
- to be fair - a very old intercontinental ballistic missile model - the
LGM-30G "Minnet III", capable of carrying only one nuclear
warhead, and the prospects for developing a new model for their
replacement are very vague. In Russia, the situation is completely
different. Intercontinental ground-based ballistic missiles are
renewed and modernized on a regular basis - the process of
developing new missiles has never stopped. Each new
intercontinental ballistic missile model is designed to penetrate
missile defense systems, which means that the European missile
defense project and the ground missile defense system in the middle
of the flight (US anti-missile defense anti-missile defense system
capture of approaching nuclear warheads) in the foreseeable future
will prove to be absolutely ineffective against Russia.
What are the most terrible Russian weapons endangering the
US? The rating was made by American experts on Russian strategic
nuclear forces and appeared under the title "The Five Types of
Russian Nuclear Weapons, of which the West Should Be Afraid"

All Russian strategic missiles - both marine and ground-based,
including the operational-tactical complex Iskander-M, have all the
means to overcome the US missile defense system.
Along with the analysis, another appeared with a list of Russian
weapons that the Pentagon should be afraid of. It turns out that it is
much longer.
So, among the dangerous Russian weapons is the Su-35 multipurpose fighter, the Amur atomic submarine, the major new T-90C
tank, the supersonic P-800 Onyx anti-missile missile based on the
Indian multi-purpose wing rocket Bramos, , used for offshore and
coastal purposes, both from ships and from submarines, and in the
perspective of aircraft.
T-90 tanks are much cheaper than Western Leopard-2 and
Abrams tanks. The tank has a modern fire control system and
effective protection systems. Its 125 mm caliber can be loaded
automatically. He can shoot with traditional shells - armored,
cumulative, fugitive and cumulative, as well as reactive missiles
"Reflex".
At present, Russian tankers are creating not just a new tank that
will be better than the T-90, but also the best army platform. On its
base will appear the powerful tank, the armored shell for the crew,
the new fire control system, the connection and navigation system,
the target computing complex, the onboard information control
system and other fire safety systems. For now, Arma is a secret
project and is likely to appear in the preparation of the anniversary
parade for the 70th anniversary of the victory of the Alabinos
polygon.
Among the most anticipated new Russian weapons is Su-35,
which is a modernized version of the Soviet Su-27, although this is
not quite accurate. From Su-27 the new plane took the planer in a
highly sophisticated look. The engine of his engines has the ability
to change his drawing, to divert up or down or to the left to the
right, and to perform wonders of the aerial acrobatics that no
American fighter can do. The Su-35 is very fast, it can rise to high
heights and has a huge load, ie. combines advanced capability to
capture high speed light targets and unique high-powered engines.
This was demonstrated in the conflict in Syria.
The P-800 "Onyx" versatility wing is unique in its way of
operation. Once it falls into the water trail of the frigate or aircraft
carrier, it will not leave it until it strikes the most unprotected spot.
Arms in the Russian Army are still the supersonic anti-missile
missiles "Mosquito" and "Granite", of which Western ships have no
protection at this stage of the development of the world.
For the first time, the world saw a successful test of the Russian
intercontinental missile system of the future "Sarmath".
On March 1, 2018, Russian President Vladimir Putin told
Russia and the world that the country had successfully set up and
conducted nuclear missile tests from a new era: Sarmath or RS-28.
She is loaded with the most devastating warhead in the world.
The new intercontinental missile system replaces its 25-year-old
predecessor, known as VC-20C Voevoda. His rocket weighs 200
tons with a payload of 10 tons and is the only one in the world
capable of crossing 17,000 km before eliminating everything on his
way.
Each rocket will have more than 15 separate heads with
individual targeting of battle blocks, each with a 150 to 300 kilotone
charge, the impact of which can create a crater with the size of the
Grand Canyon.
This is just one of the five most anticipated weapons of the
future - see who the rest are!
The manholes built in Russia for the new super-heavy 100-ton
ballistic missile "Sarmath" will be in the Orenburg region and
Krasnoyarsk region. Thus the heir of the notorious "Satan" comes
into the final right.
"Sarmath" is one of the major new puzzles of the Russian
military-industrial complex. The rocket will replace the RG 20B
"Voevoda" (the western classification "Satan").
Vojvoda is currently the largest and worst strategic missile ever
created. It weighs 210 tons and carries 10 nuclear warheads of 750
kilotonnes each.

2.2. Who are these weapons?
"Borey" separately, "Bulava" separately. First of all, US experts
have put Russian Nuclear Strategic Submarines of the Borey type
955, which have 16 ballistic missiles in armament and are the basis
for Russian nuclear capability.
Secondly on this list is the intercontinental ballistic missile R-30
"Bulava-30", with which the submarines Borey are armed. This
weapon can hit targets at a distance of 11,000 km, each Bulava
carrying 10 nuclear warheads.
The third place in the rocket rating is the Yassen multi-purpose
nuclear submarine - project 885, armed with anti-missile wing
missiles.
Fourth, Americans have set up a Russian tactical nuclear
weapon, which is not covered by the Strategic Offensive Arms
Reduction Treaty, the HNV 3.
Fifth place, Western experts have set up solid-fuel
intercontinental ballistic missiles with a portable, CS-24 combat
division, the Yars, which can carry up to four individually targeted
warheads.
It is also mentioned the new super-heavy Russian Sarmat
rocket-based rocket, which will replace the former "Voevoda"
superstar, also known as "Satan".
It is supposed that Sarmath will be liquid fuel and will be able
to carry 10 battle blocks with a range of 121,000 km. They will be
deployed in Dombarowski - in the Orenburg region, and in Ujour in the Krasnoyar region.
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Once in the USSR, these missiles were 308, now 52 in Russia,
and are on duty at Dombarsky and Ujour, in Orenburg and Altay.
Prepared in Dnepropetrovsk, but because of the complicated
relations in Ukraine the Russian side no longer relies on this
cooperation.
The new missiles, which are due to enter the armed forces by
2022, are likely to appear earlier.
With its characteristics, Satan is unresponsive to the action of
any electromagnetic impulse and can start from the shaft even after
it has hit a nuclear warhead. The rocket carries a large complex to
overcome missile defense, including the promising US. It can
deliver to anywhere in the world 10 tons of weight, 10 nuclear
warfare units with individually directed megatan class. Only one
such rocket is enough to completely destroy New York. It was
because of this in the West that it was called "Satan".
No less impressive will be the new missile, the successor to
Satan - Sarmath. It will be produced by Makeev, who has
experience in creating large ballistic missiles. Some time ago, it was
the weapon for the largest nuclear submarines in the world - 941 of
the Typhoon project, the RSM-52 rocket. This solid-fuel rocket
weighed 100 tons and delivered 10 nuclear warheads to the target.
But for financial reasons, both the whole range of the most powerful
submarines and the RSM-52 missiles were retired. The last launch
of the last such missile was in 2012. The last submarine, Dmitry
Donski, still under construction, will also be retired.
The new supercharged "Sarmath" rocket will be fuel-efficient.
Unlike solid-fuel rockets, liquid fuel has the highest performance.
For example, in the course of the Stability-2008 exercises, the
Sineva Marine Rocket has established a world record for a range of
11,500-kilometer rocket flights in this class.
The new Sarmat land-based missile will have a weight of no
more than 110 tonnes, it will have a warhead with several nuclear
warheads with individual guidance. According to some data, these
will be maneuvering hypersonic blocks, such as those with the latest
Russian strategic missiles Topol-M, RS-24 "Yars" and Marine
Bulava.
Such a set-up gives the rocket almost total invulnerability in
overcoming the missile defense system, the one the US is currently
building along the borders of Russia and the one it will create in the
future. No rocket system can trace the missile or its warheads that
fly over individual ballistic curves if they suddenly hide in that arc
and start flying with supersonic and even hypersonic velocity,
clinging tightly to the relief of the area maneuvering the course and
the height. It is impossible to intercept and even destroy such a
rocket. The breadth of the Sarmath range will also exceed 11,000
kilometers.
"Sarmath" will be located in shaft launches. This is also testified
by the fact that the rocket will be built to the size of the old heavy
missiles RS-20 and PC-18.
The new missile sets a number of innovative requirements to
overcome any missile defense, which may include a space-strike
echelon. At the same time, a deep modernization of the existing
rocket launchers is envisaged, which implies their technological
transformation and a new qualitative level of security fortification
with the creation of passive object missile defense elements. This
will allow the life of the launch shafts to be increased by attacking
the enemy, both with high-grade weapons and with nuclear
weapons.
The missile shaft is a complex engineering facility that not only
ensures the launch of the rocket, but also guarantees its storage even
when it comes to a nuclear warhead. In the USSR years ago, they
experimented with a similar attack on nuclear warfare. It turned out
that no more than 7-9 nuclear warheads were to be brought out of
the battlefield duty-on-the-shash racquet, which, on top of
everything, should fall into the target. Such resilience guarantees
Russia a retaliatory blow to the United States. This means that
Makejev will make a rocket that will be able to launch after a
nuclear explosion and hit the target in the other hemisphere.
Years ago Voevoda became the factor that forced the United
States to sit on the table of talks on limiting strategic offensive
weapons. Today the story is repeated. Russia is again building a
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supercar. "Sarmath" will outperform Satan with its tactical and
technical features. It will be a unique weapon that will hardly ever
appear in the US.
Military experts in the world are amazed by the Russian novelty
- rocket complex with intercontinental ballistic missile RS-26
"Ruby". On the possibilities for further development of the Yars
project, analytical televisions even devote special broadcasts.
At the beginning of March, a military expert told a radio station
about the uniqueness of the new Russian missiles and the concerns
of foreign armies before Russian MBR. The following talk took
place on the TV show:
"The new Russian missile RS-26 is flying on a constantly
variable trajectory. There is no such weapon in any single army in
the world, "the expert notes, and the question of the astonished
journalist about the US system of missile defense:" You can forget
about PRO. She is powerless to RS-26. "
"Recall the last hint of the Russians, please, do not annoy us.
And now, by words, I moved to deeds. This is not even the famous
"Topol-M". The PC-26 battle heads fly over and steadily maneuver.
Part of them will surely overcome the missile defense system and
reach their targets. "
"What is it? Are the trousers out of fear or are they ready to
answer? "
"Not only did the US tremble that we in China are not funny.
Now Russia is under safe protection that you can not say about the
other countries in the world, "sums up the Chinese military analyst.
Why did the RS-26 missiles so scared the world's expert
society? Thanks to the use of high-strength polymer materials at
temperatures up to 850 degrees, the creation of the Wotkin plant is
considerably lighter than its predecessor. For example, the Yars
mass reached 120 tons against 80 tons of "Ruby", but the
cumulative nuclear power consisted of 1.2 megatonnes (4 x 300 kt).
One of the biggest concerns is the fact that the range of the
missile flight reaches 11,000 kilometers. This means that her
warhead can strike any object in the US.
Already in December last year, Deputy US Secretary of State
for Armaments Control and International Security, Rose
Gemehuller, called for new sanctions to be imposed against the
Russian Federation, claiming that the Russian side allegedly
violated the treaty for the eradication of medium- and low-range
missiles (5500-1000 -500 km) since it covered the upper segment of
the range.
The PC-26 is characterized by a quick and short start - the
missile passes the acceleration start in less than 5 minutes. NATO
ground assets in Europe will not even fix the separation of the
warheads, which long before the goal "sinks" down is flying almost
horizontally. The missiles themselves also constantly change the
direction and height of the flight by making false targets.
RS-26 missiles are already ready for mass production, and this
year the Rubege complex has to go into arms in the Russian army.
Russia has unveiled its largest nuclear missile that is powerful
enough to destroy a country with French territory with one blow,
world agencies report.
Russian leader Vladimir Putin wants to replace the arsenal of
intercontinental ballistic missiles R-36 (the Nazi name SS-18 Satan)
with a new super-missile RS-28 Sarmath.
This class of 5th-generation Russian strategic missile-based
rocket complexes is equipped with between 10 and 15 nuclear
warheads, depending on their power, according to the graphs
revealed online by OAO "GPC Makeyev".
In case of 10 warheads the power is estimated at 750 kilotonnes
each. The Hiroshima bomb has a power of 13 kilotons.
Western experts believe two missile options will be designed to
hit targets in the United States and Western Europe. For the United
States, the missile will have a range of 16,000 kilometers and West
European countries 9,000 kilometers.
Hurricane and Nagasaki nuclear bombs thrown over Japanese
cities are a "toy" compared to RS-28 Sarmath, which will enter the
armed forces in 2018, according to experts.
In June 2011, the Russian Ministry of Defense signed a
government contract to set up the complex, which will be part of

Russia's arsenal of nuclear containment and overcoming enemy
missile defense.
Weapons experts in Moscow note that the complex will be able
to overcome radar and be able to hit London or the East and West
Coast of the United States.

3.Conclusions:
1. The development of Russia's nuclear weapons over the past
decade has seen a significant increase in quality, and its
technological level is ahead of the opponents.
2. International treaties and agreements on the development and
distribution of this type of weapon are adhered to and progressing to
a new class of weapons technology.
3. The development of nuclear weapons has a rather dissuasive
effect.

2.3. Nuclear craft
The first submarine of the Borey project was listed on the
Russian VMF on August 19, 1995 under the name St. Petersburg,
but on 1 May 1996 its name was changed to Yuri Dolgorukii. Its
construction began on 2 November 1996 and officially left the
workshop on 15 April 2007. Its crew was formed in 2003.
On February 12, 2008, it was launched on water and on
November 21 of that year its nuclear reactor was launched. Since
March 2009, the nuclear submarine has been tested at sea. On
December 17, 2010 is scheduled the first test launch from the
submarine board of the newest Russian ballistic missiles "Bulava",
which is intended to be equipped with all nuclear submarines under
the Borey project.
If the Bulawa trials on the Yuri Dolgokuriy board pass
successfully, in Spring 2011, they will continue with the launch of
two Bulava missiles (they start one after another within a few
seconds). In the event of success, the underwater cruiser with his
planned armament will be immediately admitted to the naval fleet
of the strategic nuclear forces of the Russian Federation.
On 28 June 2011, the first experimental launch of the Bulava
missile was successfully carried out on board the latest submarine.
In mid-May 2018, four missiles were launched from the atomic
submarine that hit targets in eastern eastern Siberia. The launch has
achieved the set goals.
A giant Russian underwater boat appeared in the Baltic Sea. It
is part of the North Russian fleet and is on its way to St. Petersburg
where it will take part in the naval parade. Its route passes along the
German Baltic coast. The beaches are now full of tourists who have
had the impressive opportunity to see how the black giant is in the
sea. Against the backdrop of the world's largest nuclear submarine,
on its way to Russia, sailboats look like toys.
The length of the Russian submarine "Dmitry Donski" - the
heaviest underwater cruiser with strategic purpose, is 172 meters.
Its crew consists of 150 to 180 people. The ship is equipped with
intercontinental ballistic missiles. In 2015, Dmitry Donsky sailed
from Severevikvinsk to St. Petersburg for a parade of Russian
Navy. In order to reach the ultimate goal, the huge submarine must
bypass Scandinavia and pass through the Baltic Sea.
The giant goes through the Big Belt - the most significant
Danish Strait that connects the North with the Baltic Sea (Danish
Storebælt), under the watchful eye of a Danish ship. He then took to
the shores of Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Western
Pomerania.
Dmitry Donski, as well as the flagship of the North Russian
Navy - the cruise ship "Peter the Great", are the largest in their
class. The Russian Ministry of Defense has posted in Twitter a short
video about the takeover of the submarine from Severovinsk.
Residents of St. Petersburg will see this huge ship parade on July
30th.
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to actively involve the communities at risk, facilitate public
education and awareness of risks, effectively disseminate alerts
and warnings and ensure there is constant state of preparedness
[5]. A complete and effective early warning system supports four
main functions: risk knowledge, monitoring and warning;
dissemination and communication; and a response capability.
Risk knowledge involves systematically collecting data and
undertaking risk assessments of predefined hazards and
vulnerabilities. It should answer questions like: Are the hazards
and the vulnerabilities well known? What are the patterns and
trends in these factors? Are risk maps and data widely available?
Monitoring and warning involves a study of the factors that
indicate a disaster is imminent, as well as the methods used to
detect these factors. The questions to be answered are: Are the
right parameters being monitored? Is there a sound scientific
basis for making forecasts? Can accurate and timely warnings be
generated?
Dissemination
and
communication
concerns
communicating the risk information and warnings to reach those
in danger in a way that is clear and understandable. The questions
of this part are: Do warnings reach all of those at risk? Are the
risks and the warnings understood? Is the warning information
clear and useable?
Response capability requires the building of national and
community response plan, testing of the plan, and the promotion
of readiness to ensure that people know how to respond to
warnings. And the questions that this part should answer are
these: Are response plans up to date and tested? Are local
capacities and knowledge made use of? Are people prepared and
ready to react to warnings?
Putting it all together Good early warning systems have
strong linkages between the four elements. The major players
concerned with the different elements meet regularly to ensure
they understand all of the other components and what other
parties need from them. Risk scenarios are constructed and
reviewed. Specific responsibilities throughout the chain are
agreed and implemented. Past events are studied and
improvements are made to the early warning system. Manuals
and procedures are agreed and published. Communities are
consulted and information is disseminated. Operational
procedures such as evacuations are practiced and tested. Behind
all of these activities lies a solid base of political support, laws
and regulations, institutional responsibility, and trained people.
Early warning systems are established and supported as a matter
of policy. Preparedness to respond is engrained in society.
An early warning system can be implemented as a chain of
information communication systems and comprises sensors,
event detection, decision support, and message broker
subsystems. They work together to forecast and signal
disturbances that adversely affect the stability of the physical
world, providing time for the response system to prepare for the
adverse event and to minimize its impact.
An early warning system is more than a warning system,
which is simply a means by which an alert can be disseminated to
the public.

1. Introduction
The ground motion of an earthquake resembles thunder in a
sense. A person who witnesses bright lightning in the night sky
prepares himself or herself for the thunder that is anticipated to
follow. This time lag results from the velocity difference between
light and sound. In the case of an earthquake, the velocity
difference between the primary wave (P-wave) and the secondary
wave (S-wave; generally, the S-wave has a larger amplitude than
the P-wave, and, in the case of a nearby earthquake, the peak
ground motion (principal motion) often arrives immediately after
the S-wave) generates a time allowance which enables a person
to start preparing for the principal motion as soon as he or she
detects the preceding P-wave. Moreover, by installing
seismographs near the source and analyzing the P-wave data
detected by the seismographs, it will be possible to give warnings
to distant locations before the P-wave arrives at those locations.
If an advance warning of ground motion can be given effectively,
the number of casualties from collapse of buildings and other
earthquake damages could possibly be reduced. Even when the
ground motion is not so strong, such warning could contribute to
reducing economic losses through automatic shutdown of
machines. Furthermore, system development related to such
warnings may create new business opportunities. The idea of a
system for advance warning of ground motion, which was
considered to be promising in various aspects as explained above,
already existed from long ago. However, in order to actually
build such a system, an appropriate observation network, analysis
system, and communication system would essentially be
required.
Because of the extreme complexity involved in the
earthquake processes, reliable earthquake prediction is not
currently possible. Present technological advances in seismic
instrumentation and in digital communication and processing
permit the implementation of a real-time earthquake monitoring
system. From the point of view of seismic hazards mitigation,
earthquake early warning (EEW) is becoming a practical tool to
reduce the loss caused by a damaging earthquake.
Earthquake early warning is the rapid detection of
earthquakes, real-time assessment of the shaking hazard, and
notification of people prior to shaking [5]. Warning times range
from a few seconds to a few minutes depending on your location
and how big the earthquake is. The further you are away from the
epicenter, the more warning time. The bigger the earthquake, the
stronger the shaking at greater distances. An early warning
should tell you how strong the shaking will be at your location,
and how long until that shaking starts (the warning time).

2. Basics of early warning systems.
Early warning is a major element of disaster risk reduction.
It prevents loss of life and reduces the economic and material
impact of disasters. To be effective, early warning systems need
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Developing and implementing an effective early warning
system requires the contribution and coordination of a diverse
range of individuals and groups. The following list provides a
brief explanation of the types of organizations and groups that
should be involved in early warning systems and their functions
and responsibilities.
Communities, particularly those most vulnerable, are
fundamental to people-centered early warning systems. They
should be actively involved in all aspects of the establishment
and operation of early warning systems; be aware of the hazards
and potential impacts to which they are exposed; and be able to
take actions to minimize the threat of loss or damage.
Local governments, like communities and individuals, are
at the centre of effective early warning systems. They should be
empowered by national governments, have considerable
knowledge of the hazards to which their communities are
exposed and be actively involved in the design and maintenance
of early warning systems. They must understand advisory
information received and be able to advice, instruct and engage
the local population in a manner that increases public safety and
reduces the possible loss of resources on which the community
depends.
National governments are responsible for high-level
policies and frameworks that facilitate early warning and for the
technical systems that predict and issue national hazard warnings.
National governments should interact with regional and
international governments and agencies to strengthen early
warning capacities and ensure that warnings and related
responses are directed towards the most vulnerable populations.
The provision of support to local communities and governments
to develop operational capabilities is also an essential function.
Regional institutions and organizations play a role in
providing specialized knowledge and advice which supports
national efforts to develop and sustain early warning capabilities
in countries that share a common geographical environment. In
addition, they encourage linkages with international
organizations and facilitate effective early warning practices
among adjacent countries.
International
bodies
can
provide
international
coordination, standardization, and support for national early
warning activities and foster the exchange of data and knowledge
between individual countries and regions. Support may include
the provision of advisory information, technical assistance, and
policy and organizational support necessary to aid the
development and operational capabilities of national authorities
or agencies.
Non-governmental organizations play a role in raising
awareness among individuals, communities and organizations
involved in early warning, particularly at the community level.
They can also assist with implementing early warning systems
and in preparing communities for natural disasters. In addition,
they can play an important advocacy role to help ensure that early
warning stays on the agenda of government policy makers.
The private sector has a diverse role to play in early
warning, including developing early warning capabilities in their
own organizations. The media plays a vital role in improving the
disaster consciousness of the general population and
disseminating early warnings. The private sector also has a large
untapped potential to help provide skilled services in form of
technical manpower, know-how or donations (in-kind and cash)
of goods or services.
The science and academic community has a critical role
in providing specialized scientific and technical input to assist
governments and communities in developing early warning
systems. Their expertise is central to analyzing natural hazard
risks facing communities, supporting the design of scientific and
systematic monitoring and warning services, supporting data
exchange, translating scientific or technical information into
comprehensible messages, and to the dissemination of
understandable warnings to those at risk.

If disasters arise from the concatenation of multiple factors,
natural and social, then in principle at least, an early warning
system should address all of the factors relevant to the particular
risk. From this perspective it is desirable to monitor and provide
early warning and foresight not only on the short-term
precipitating hazards and geophysical conditions but also on the
relevant longer-term factors such as declining environmental
state, risk-raising development practices and projects, riskaltering policy changes, the status of social communications and
capacities, trends in food markets, settlement trends and
migration, conflict and health status. This involves a wide range
of time frames, and diverse methodologies for monitoring and
forecasting [4]. Extending this line of thinking, one can argue
that the citizen and the public risk manager is not so concerned
with the specifics of particular hazards, but rather the package of
risks faced and how to mitigate and prepare for them. This
implies that an approach that addresses all relevant hazards in an
integrated fashion, and not as separate unconnected systems, is
more appropriate to the management of natural risks. Such a
„multi-hazard‟ or „all-hazard‟ approach should provide synergies
and cost-efficiencies, e.g. in data gathering and processing and in
public preparedness efforts, and should assist in sustaining
warning capabilities for the more infrequent hazards, such as
tsunamis.

3.In common about earthquake warning system
An earthquake
warning
system is
a
system
of accelerometers, seismometers, communication, computers, and
alarms that is devised for regional notification of a
substantial earthquake while it is in progress. This is not the same
asearthquake prediction, which is currently incapable of
producing decisive event warnings.
Earthquake early warning systems (EEWS) use earthquake
science and the technology of monitoring systems to alert devices
and people when shaking waves generated by an earthquake are
expected to arrive at their location. The seconds to minutes of
advance warning can allow people and systems to take actions to
protect life and property from destructive shaking.1
Even a few seconds of warning can enable protective
actions such as:
 Public: Citizens, including schoolchildren, drop, cover,
and hold on; turn off stoves, safely stop vehicles.
 Businesses: Personnel move to safe locations,
automated systems ensure elevators doors open, production lines
are shut down, sensitive equipment is placed in a safe mode.
 Medical services: Surgeons, dentists, and others stop
delicate procedures.
 Emergency responders: Open firehouse doors,
personnel prepare and prioritize response decisions.
 Power infrastructure: Protect power stations and grid
facilities from strong shaking.

1

http://earthquake.usgs.gov/research/earlywarning/
[Looked at 11.05.2017].
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Figure 1 Extend of Earthquake early warning.
EEW systems are currently operating in several countries,
and others are building them. Since 2006 the USGS has been
working to develop EEW for the United States, with the help of
several cooperating organizations including the California
Geological Survey (CGS), the California Institute of Technology
(Caltech), the California Office of Emergency Services
(CalOES), the Moore Foundation, the University of California,
Berkeley, the University of Washington, and the University of
Oregon [13]. The goal is to create and operate an EEW system
for the highest risk areas of the United States beginning with the
West Coast states: California, Washington, and Oregon.
A demonstration EEW system called ShakeAlert began
sending test notifications to selected users in California in
January 2012 [1]. The system detects earthquakes using
the California Integrated Seismic Network (CISN), an existing
network of about 400 high-quality ground motion sensors. CISN
is a partnership between the USGS, State of California, Caltech,
and University of California, Berkeley, and is one of seven
regional networks that make up the Advanced National Seismic
System (ANSS).
In February of 2016 the USGS, along with its partners,
rolled-out the next-generation ShakeAlert early warning test
system in California. This “production prototype” has been
designed for redundant, reliable operations. The system includes
geographically distributed servers, and allows for automatic failover if connection is lost. This next-generation system will not
yet support public warnings but will allow selected early adopters
to develop and deploy pilot implementations that take protective
actions triggered by the ShakeAlert warnings in areas with
sufficient coverage - Figure 2. The USGS has published
an Implementation Plan with the steps needed to complete the
system and begin issuing public alerts. 2

Figure 2 Importance of shake alert.

4.Mode of operation EEWS
Earthquake early warning systems like ShakeAlert work
because the warning message can be transmitted almost
instantaneously, whereas the shaking waves from the earthquake
travel through the shallow layers of the Earth at speeds of one to
a few kilometers per second (0.5 to 3 miles per second). Figure 3
shows how such a system would operate. When an earthquake
occurs, both compressional (P) waves and transverse (S) waves
radiate outward from the epicenter. The P wave, which travels
fastest, trips sensors placed in the landscape, causing alert signals
to be sent ahead, giving people and automated electronic systems
some time (seconds to minutes) to take precautionary actions
before damage can begin with the arrival of the slower but
stronger S waves and later-arriving surface waves. Computers
and mobile phones receiving the alert message calculate the
expected arrival time and intensity of shaking at your location.3

Figure 3 Earthquake early warning basics.
2

3

http://earthquake.usgs.gov/research/earlywarning/
[Looked at 11.05.2017].

http://earthquake.usgs.gov/research/earlywarning/
[Looked at: 11.05.2017]
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We use this to estimate the anticipated ground shaking
across the region to be affected. The method can provide warning
before the S-wave, which brings the strong shaking that usually
causes most of the damage, arrives.4 It is important to know that
all earthqueakes radiate two types of waves: P-waves move
quickly through the crust, about 20 times the speed of sound.
They are very weak, however, and you can only feel them for
earthquakes that are very strong or very close by. They don„t
cause any damage. S-waves move at about half the speed of Pwaves, but carry most of the shaking evergy of an earthquake and
cause the most damage. 5

5.Conclusion
1. Natural hazards have been increasing and their damage
is more severe, because most of the disasters occur in poor
regions, where infrastructure is not established enough to be safer
from natural disasters. Thus, the loss of property and people‟s
lives are also more severe than in a developed country.
2. There is a wide range of variety of natural hazards, so
early warning systems have to be developed always, trying to
readjust to the region and countries economic or geographical
situation.
3. To make early warning system effective and efficient,
the whole system that is made of a lot of variables, starting from
personal information of a person to national government. Every
aspect of the system has to contribute it‟s part for the system to
be efficient.
4. There are many practical examples where people see
the importance of early warning systems, especially in
endangered regions, and they establish and develop early warning
systems the most.
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Figure 4 Earthquake Waves.
EEWS also have one big minuse – blind zone. Eartquake
warnings are a race between the electronic warning signals and
the S-waves of an eartquake. The S-waves of an eartquake
emanate from the epicenter at over 2 miles per second. So every
second that the warning is delayed means that several more
square miles feel the shaking. If the signal gets to a user before
the shaking begins, that user gets some benefit over what would
be possible with a seismic switch, or simply by feeling the
shaking if the shaking gets to the user before the signal does [6],
then no eartquake warning is provided. This race heavily favors
the eartquake near the epicenter, where the seismic waves are felt
within a few seconds of the start of the quake. This area near the
epicenter is often called the „blind zone“. It can encompass
hundreds of square miles in which nobody gets an earthquake
warning. The blind zone is a feature of every other networked
earthquake warning system, the QuakeGurad earthquake system
has no Blind Zone, because of a hybrid approach that uses a
network of standalone earthquake warning stations.
Even with the inevitable time sinks, the method can provide
warning before the arrival of the S-wave, which brings the strong
shaking that usually causes most of the damage. Similar EEW
systems are already in place, or are being developed, throughout
the world. Warning systems currently exist in Japan, USA
Taiwan, Mexico, Turkey and Romania.6

4

http://www.cisn.org/eew/ [Looked at: 18.02.2018].
https://www.seismicwarning.com/sws-science.html
[Looked at: 14.03.2018].
5

6

http://seismo.berkeley.edu/research/early_warning.html
[Looked at: 05.02.2018].
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CONSUMPTION OF ALCOHOL AND TOBACCOUNT OF PARTICIPANTS IN
EXPEDITIONARY OPERATIONS
КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ И ТЮТЮНОПУШЕНЕ НА УЧАСТНИЦИ В ЕКСПЕДИЦИОННИ
ОПЕРАЦИИ
Glushkov P. PhD.
National Military University „Vasil Levski“ – Veliko Tarnovo, Bulgaria
pavlin_glushkov@mail.com
Abstract: Основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания,
хронични респираторни болести и диабет са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб, 80% от които са в
страните с ниски и средни доходи. В България за 2010 г. те са причина за над 80% от смъртните случаи, като водещи са болестите
на органите на кръвообращението с 67.5%, следвани от злокачествените новообразувания с 15.1% и др. Основно те се причиняват
от общи, модифицируеми, предотвратими рискови фактори, като тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа
активност и злоупотреба с алкохол [5].
Тютюнопушенето е една от доказаните, водещи предотвратими причини за болестност и смъртност. То е широко
разпространено у нас, въпреки че през последните години се очертава тенденция към ограничаване на тютюнопушенето.
Тютюнопушенето причинява рязко повишаване на кръвното налягане и сърдечната честота чрез стимулиране на симпатикусовия
дял на вегетативната нервна система и централната нервна система, като ефектът се наблюдава повече от 15 минути след пушенето
на една цигара [4].
Не може да се очаква, че консумацията на алкохол и тютюнопушене сред военнослужещите въпреки наложентите ограчиненя
чрез вътрешноведомствени нормативни актове е преодоляна. По-скоро настоящото проучване цели набавяне на информация, която
да бъде полезна при евентуално изграждане и разпространяване на нови здравословни модели на поведение и хранене сред
военнослужещите.
Keywords: АЛКОХОЛ, ЦИГАРИ, РИСК, СТАТУС, ЗДРАВЕ

1. Въведение
В периода от 14.12.2015 г. до 26.04.2016 г. е проведено
проучване
на хранителния статус на участници в
експедиционни операции. По-конкретно проучването обхваща
военнослужещи, намиращи се в процес на подготовка в НВУ
„Васил Левски” за участие в мисия в Афганистан,
военнослужещи по време на обучение в Професионален
сержантски колеж от НВУ „Васил Левски”, слушатели във ВА
„Г. С. Раковски”, военнослужещи от НВУ „Васил Левски”,
военнослужещи от военни формирования 14 390, 22 790 - гр.
Горна Оряховица и от The Crisis Management and Disaster
Response Centre of Excellence (CMDR COE) – гр. София. За тази
цел на същите са предоставени за попълване въпросници,
съдържащи 71 въпроса. Въпросите са свързани с персонална
информация за статуса им на военнослужещи в армията,
физически и здравословни данни, предпочитания и навици на
хранене, употреба на алкохол и цигари, физическа активност,
пиене на вода и течности, отделяни финансови средства за
храна и други. Участниците в проучването не са подбирани
целенасочено и участието им в анкетата е доброволно и
анонимно.
Под внимание следва да се има, че не всички въпроси са
попълнени от участниците, а на някои от въпросите отговорите
не са с достатъчна прецизност (например въпрос № 66, в който
следва да се посочи дневният грамаж на храните, които
консумират военнослужежите). Това не оказва съществено
влияние върху поставената цел пред проучването - да се
извърши оценка на храненето и хранителния статус на
военнослужещи, участващи в експедиционни операции.
Съществен аргумент в подкрепа на това се явява фактът, че
оценката на хранителния прием се извърши въз основата на
седмичните менюта за хранене от 2004 г., 2014 г. и 2015
година.

Друг съществен момент в хода на проучването е, че опитът
на различните военнослужещи в експедиционни операции
обхваща периода от 2003 г. до 2015 г. в Ирак, Афганистан,
Косово, Босна и Херцеговина. Общият брой на мисиите на
военносужещите, участници в проучването, е 77, като един
военнослужещ има участие в 5 мисии, един в 4, девет души - в
3 мисии, петнадесет души - в 2 и единадесет души - в 1. По
категории военнослужещи разпределението е следното:
единадесет - офицери, от които две - жени; двадесет сержанти, от които - една жена и шест войници, от които - една
жена. Деветнадесет от участниците в анкетата са с висше
образование, от тях - 4 са жени, а останалите 18 души
притежават средно образование. Възрастта на участниците е
между 27-47 години - за мъжете и 34-39 - за жените, като
основната част (двадесет и пет души) попадат във възрастовата
граница 37-41 години.
За оценката на хранителния статус са включени следните
общоприети показатели [6]: данни за повишаване или загуба на
тегло, темп на промените в теглото, промяна в апетита, минали
заболявания, установяване на приема на енергия, намален или
увеличен хранителен прием в сравнение с предшестващ
период, физическа активност, моментно здравословно
състояние, прием на течности.
Чрез проучването се осигурява информация и за основните
фактори на начина на живот, като: тютюнопушене, консумация
на алкохол и икономически възможности.
Оценка на хранителния статус на военнослужещите,
участници в проучването, е посредством метода на
антропометрията. Изборът на този метод е породен от
обстоятелството, че чрез него става възможно измерването на
анатомичните показатели, свързани с пол, телесно тегло (ТТ),
ръст, индекс на телесна маса (ИТМ), обиколка на талията,
обиколка на мишница (ОМ) и дебелина на кожна гънка на
трицепс (ДКГТ).

В проучването участват общо 37 души, от тях 33 - мъже и 4
- жени. Военните формирования, в които служат, са 12, като
една от участничките не подава информация. Останалите жени
военнослужещи са от различни военни формирования.

При оценката на хранителния прием е използван методът за
възстановяване по памет на хранителната консумация през
последната седмици и обичайни навици. Освен това,
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хранителният прием е изследван чрез зададени въпроси за
навиците, модела и честотата на хранене; честотата на
консумирани храни като тестени закуски, пакетирани храни,
пържена храна, богати на фибри храни, солени и мазни храни и
някои други храни (мляко, месо и месни, риба); оценка от 1-5
на различни видове подсладители, месо, риба, сирена и
кашкавали, колбаси, плодове, зеленчуци и хляб.

са причина за най-предотвратимите заболявания и смърт в
Европейския регион: сърдечно-съдовите заболявания, рак,
диабет и хронични заболявания на дихателните пътища.
Справянето с въпроси като тютюнопушене, начин на хранене,
консумация на алкохол и физическа активност означава също
решаване на техните социални детерминанти.
Изследването на навиците и количеството на употребени
алкохол и цигари от военнослужещите, участвали в
експедиционни операции показа следното.

Физическата активност е изследвана чрез въпроси за
седмичната честота на изпълнявани упражнения със средна и
висока интензивност.

На зададен въпрос: „Колко често пиете алкохол през
седмицата?„ бяха дадени следните отговори: 6% от мъжете
отговарят, че пият 3-5 пъти, 46% от тях - 1-2 пъти, 30% от тях не повече от веднъж и 18% - не пият; 25% от жените пият не
повече от веднъж и 75% заявяват, че не пият. Резултатите са
показани графично на Фигура 1.

Оценката на заболеваемостта, свързана с храненето, е
направена въз основа на отговори на въпроси за персонално
или в семейството заболяване от хипертония, хронични
незаразни болести (исхемична болест на сърцето, сърдечносъдови заболявания, диабет – тип 1, чернодробни заболявания,
затлъстяване, бъбречни заболявания, остеопорозни счупвания и
гуша), остри респираторни заболявания (възпаление на
дихателните пътища, ринит, фарингит, ларингит, бронхит,
пневмония, увеличени лимфни възли, конюктивит, секреция и
възпаление на носната лигавица) или получен инсулт.
Оценката на тютюнопушенето и алкохолната консумация е
посредством въпроси, свързани с честотата и количеството на
приетия алкохол и изпушените цигари. Във въпросника са
включени и въпроси, с които се определя времето, от което
военнослужещият е започнал да пуши и неговата готовност да
спре тютюнопушенето.
Оценката на икономическия фактор в храненето е свързан с
въпроси за сумите, които всеки има възможност да отделя за
храна и необходимостта за увеличение или не.

Фигура 1. Честота на потребление на алкохол от
анкетирани участници в експедиционни операции през
седмицата

2. Изследване консумацията на алкохол и
тютюнопушене

На въпрос: „Колко питиета общо (едно питие е равно на
бира - 190 ml или вино - 170 ml или концинтрат - 25 ml)
изпивате през седмицата?” анкетираните отговарят така: 3% от
мъжете пият по 13-20 на седмица, 9% от тях - по 5-12 питиета,
70% - по-малко от 4 на седмица и 18% не пият; 25% от жените
пият по по-малко от 4 питиета на седмица, а останалите 75% не
пият. Резултатите са показани графично на Фигура 2.

Макар и да носи със себе си редица удоволствия, според
Института за алкохолни изследвания [1] употребата на алкохол
увеличава риска от различни свързани с него социални и
здравни вреди, обикновено пропорционално на дозите, в които
се консумира – т.е., колкото повече алкохол се употребява,
толкова по-висок е и рискът. Според него, освен вещество,
предизвикващо зависимост, алкохолът е и причинител на около
60 различни вида заболявания и патологични състояния, в това
число физически травми, психични и поведенчески
разстройства,
гастроентерологични
проблеми,
ракови
заболявания, кардиоваскуларни заболявания, имунологични
проблеми, белодробни заболявания, скелетно-мускулни
заболявания, заболявания на репродуктивната система и
пренатални увреждания, в това число - повишен риск от
преждевременно
раждане
и
поднормено
тегло
на
новороденото. В малки количества употребата на алкохол
намалява риска от коронарна болест на сърцето, въпреки че все
още е спорно в каква точно степен се намалява рискът, както и
кое е нивото на консумация, при което е налице най-значимо
намаляване. В по-голямата си част намаляването на риска може
да се постигне със средно 10 г алкохол (едно питие),
консумирано през ден. Над 20 г (две питиета) всеки ден –
нивото на алкохолна употреба с най-нисък изчислен риск –
рискът от коронарна болест на сърцето се покачва.
Съществуват сведения, че, приеман в малки количества,
алкохолът би могъл да намали риска от съдова деменция,
камъни в жлъчката и диабет, въпреки че изследователите не са
единодушни по този въпрос. Алкохолът е изведен като здравна
детерминанта, посочва се, че той е отговорен за общо 7,4 % от
уврежданията и преждевременната смърт в Европейския съюз.

Фигура 2. Количество на потребление на алкохол от
анкетирани участници в експедиционни операции през
седмицата

В стратегическо изследване на СЗО [3] се посочва, че
здравните неравенства са свързани също с начина на живот,
включително тютюнопушенето и употребата на алкохол,
начина на хранене и физическа активност, както и с нарушения
на психичното здраве. Според авторите днес една група от
четири заболявания и техните поведенчески рискови фактори
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За изчисляване на чистия алкохол (етанол) в питиетата е
използвана таблица за “Алкохолно и енергийно съдържание на
някои видове алкохолни напитки” от Препоръки за
здравословно хранене на населението в България. Средното
съдържание на етанол в 190 ml бира е приблизително 8 гр, в
170 ml вино е приблизително 17 г и в 25 ml концентрат той е 8
грама.
Умереният прием на алкохол представлява
консумацията на не повече от 16 г чист етанол на ден, а за
жените това е приблизително количеството наполовина от
посоченото.
Относно употребата на цигари 48% от мъжете заявяват, че
пушат, 3% - не пушат от половин година, 9% не пушат от

повече от половин година и 40% - не никога не са пушили.
Резултатите са показани графично на Фигура 3.

ефективност се срещат
[7,8,9,10,11,12,13,14] .

По-голямата част от пушачите – 87% пушат по по-малко от
кутия на ден, а останалите 13% пушат по 1-2 кутии на ден.
Повече от 10 години тютюнопушене заявяват 75% от
пушачите, 6% от тях пушат между 5-10 години, а 19% от тях
пушат между 2-4 години. Всички от пушачите мъже желаят да
спрат да пушат, като 19% от тях желаят да спрат веднага, а 81%
от тях биха се отказали някой ден. По-голямата част от
пушачите – 94% заявяват, че пушат всеки ден, а 6% от тях не
пушат ежедневно.

3. Заключение

в

някои

научни

разработки

Около 49% от всички анкетирани посочват, че пушат. Този
резултат надхвърля средните данни за страната към 2001 и
2014 години. Необходимо е да се предприемат по-ефикасни
мерки
за
намаляване
на
тютюнопушенето
сред
военнослужещите.
Връзката между консумацията на алкохол, нивата на
кръвното налягане и разпространението на хипертония е
линейна. Редовната употреба на алкохол повишава кръвното
налягане при лекувани пациенти с хипертония. Въпреки че
умерената консумация не може да навреди, преминаването от
умерено към прекомерно пиене се свързва с повишаване на
кръвното налягане и с повишен риск от инсулт [4].
Приблизително 3% от анкетираните или тези, които са
посочили, че пият по 13-20 питиета на седмица, попадат под
риск да изпаднат в зависимост, да пострадат при инцидент с
моторни превозни средства, интоксикация и увеличаване на
риска от хронични заболявания. За основната част – 73% от
военнослужещите, които употребяват средно по едно питие
дневно и по-малко това би могло да доведе до намаляване на
стреса и по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания.
Немалка част от всички военнослужещи – 24%, не употребяват
алкохол.

Фигура 3. Употреба на цигари от анкетирани участници
в експедиционни операции

4. Литература

Относно употребата на цигари 50% от жените заявяват, че
пушат, 25% не пушат от повече от половин година и 25% не
никога не са пушили. Всички от пушачите – 100% пушат по помалко от кутия на ден. Повече от 10 години тютюнопушене
заявяват 50% от пушачите жени, а 50% от тях пушат между 510 години. Всички от пушачите жени – 100% желаят да спрат
да пушат някой ден. Всички от пушачите жени – 100%
заявяват, че пушат всеки ден.
Доклада за здравето на нацията в ХХI век извежда
тютюнопушенето като един от главните фактори на риска с
достатъчно неопровержими доказателства за тежки увреждания
на здравето. Изследователите отбелязват, че 50% от редовните
пушачи завършват живота си поради болести асоциирани с
тютюнопушенето, като при половината от тях умиранията
настъпват в средната възраст. Тютюнопушенето се свързва с
24% от смъртността на мъжете и 7% на жените в развитите
страни. Консумацията на тютюневи изделия у нас нараства.
Продължава да расте и честотата на тютюнопушенето. В
доклада се посочва, че по данни на Националния статистически
институт (НСИ) само за последните 5 г. относителният дял на
пушачите сред населението над 15 г. се е увеличил от 35.6%
(1996 г.) на 40.5% (2001 г.) и то предимно за сметка на редовно
пушещите – от 27.8% на 32.7%. По-силно нараства
тютюнопушенето сред жените – от 16.3% през 1996 г. на 22.8%
през 2001 година.
Данните на Национален статистически институт към 2014 г.
сочат, че 34,8% от населението пуши всекидневно или
понякога. Данните за мъже и жени са съответно 43,4% и 26,9%.
Употребата на алкохол се наблюдава сред 76,7 % от
населението, като 79,6% от мъжете и 55,1% от жените
употребяват алкохол [2].
Изследваните поведенчески фактори, влияещи на здравето
на индивида каквито са употребата на цигари и алкохол биха
могли да бъдат допълващ емпиричен материал при изследване
на хранителвия статус на специфична група от населението
каквато се явяват участниците в експедиционни операции.
Опити за преодоляване на негативните тенденции в основни
детерминанта на здравето чрез разработване на нови норми за
хранене, модели за предоставяне на услугата хранене във
второстепенни разпоредители с бюджетен кредит в
Министерство на отбраната и изследване икономическата
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FLEXIBILITY RELATED TO THE NUTRITION OF PARTICIPANTS IN
EXPEDITIONARY OPERATIONS
ЗАБОЛЕВАЕМОСТ, СВЪРЗАНА С ХРАНЕНЕТО НА УЧАСТНИЦИ В ЕКСПЕДИЦИОННИ
ОПЕРАЦИИ
Glushkov P. PhD.
National Military University „Vasil Levski“ – Veliko Tarnovo, Bulgaria
pavlin_glushkov@mail.com
Abstract: Разрастването на епидемията от хронични незаразни болести (ХНБ) увеличава тяхното негативно влияние върху
социално-икономическото развитие на обществата. Бедността, глобализацията, урбанизацията и стареенето на населението са
основните фактори, допринасящи за разпространението на тази епидемия. Продължава нарастването на честотата на
разпространение на рисковите за ХНБ фактори [3].
В Европейските страни и в България значим проблем на общественото здраве са редица заболявания, свързани с храненето –
свръхтегло и затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, хипертония, дислипидемия, диабет тип 2, някои видове рак, остеопороза
[5].
Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са една от основните причини за смърт и инвалидност на населението в развитите
страни. У нас въпреки тенденцията към намаляване на смъртността от болести на органите на кръвообращението през последните
години, стандартизираният показател за България остава значително по-висок в сравнение с този за Европейския съюз. Основните
фактори на риска за възникване на ССЗ са хипертония, диабет, тютюнопушене, високи кръвни нива на липиди, ниска физическа
активност, нездравословен модел на хранене, затлъстяване и обременена фамилна анамнеза [3].
Установените негативни тенденции и последици, свързани с ХНБ изискват да бъдат извършени специализирани изследвания
сред специфични групи от населението каквито са военнослужещите. В отговор на това беше планирано и извършено проучване на
заболеваемостта, свързана с храненето на участници в експедиционни операции.
Keywords: БОЛЕСТИ, ЕКСПЕДИЦИОННИ, НАСЛЕДСТВЕН, НЕЗДРАВОСЛОВНО, ХРАНЕНЕ ХРОНИЧНИ

Друг съществен момент в хода на проучването е, че опитът
на различните военнослужещи в експедиционни операции
обхваща периода от 2003 г. до 2015 г. в Ирак, Афганистан,
Косово, Босна и Херцеговина. Общият брой на мисиите на
военносужещите, участници в проучването, е 77, като един
военнослужещ има участие в 5 мисии, един в 4, девет души - в
3 мисии, петнадесет души - в 2 и единадесет души - в 1. По
категории военнослужещи разпределението е следното:
единадесет - офицери, от които две - жени; двадесет сержанти, от които - една жена и шест войници, от които - една
жена. Деветнадесет от участниците в анкетата са с висше
образование, от тях - 4 са жени, а останалите 18 души
притежават средно образование. Възрастта на участниците е
между 27-47 години - за мъжете и 34-39 - за жените, като
основната част (двадесет и пет души) попадат във възрастовата
граница 37-41 години.

1. Въведение
В периода от 14.12.2015 г. до 26.04.2016 г. е проведено
проучване
на хранителния статус на участници в
експедиционни операции. По-конкретно проучването обхваща
военнослужещи, намиращи се в процес на подготовка в НВУ
„Васил Левски” за участие в мисия в Афганистан,
военнослужещи по време на обучение в Професионален
сержантски колеж от НВУ „Васил Левски”, слушатели във ВА
„Г. С. Раковски”, военнослужещи от НВУ „Васил Левски”,
военнослужещи от военни формирования 14 390, 22 790 - гр.
Горна Оряховица и от The Crisis Management and Disaster
Response Centre of Excellence (CMDR COE) – гр. София. За тази
цел на същите са предоставени за попълване въпросници,
съдържащи 71 въпроса. Въпросите са свързани с персонална
информация за статуса им на военнослужещи в армията,
физически и здравословни данни, предпочитания и навици на
хранене, употреба на алкохол и цигари, физическа активност,
пиене на вода и течности, отделяни финансови средства за
храна и други. Участниците в проучването не са подбирани
целенасочено и участието им в анкетата е доброволно и
анонимно.

За оценката на хранителния статус са включени следните
общоприети показатели [4]: данни за повишаване или загуба на
тегло, темп на промените в теглото, промяна в апетита, минали
заболявания, установяване на приема на енергия, намален или
увеличен хранителен прием в сравнение с предшестващ
период, физическа активност, моментно здравословно
състояние, прием на течности.

Под внимание следва да се има, че не всички въпроси са
попълнени от участниците, а на някои от въпросите отговорите
не са с достатъчна прецизност (например въпрос № 66, в който
следва да се посочи дневният грамаж на храните, които
консумират военнослужежите). Това не оказва съществено
влияние върху поставената цел пред проучването - да се
извърши оценка на храненето и хранителния статус на
военнослужещи, участващи в експедиционни операции.
Съществен аргумент в подкрепа на това се явява фактът, че
оценката на хранителния прием се извърши въз основата на
седмичните менюта за хранене от 2004 г., 2014 г. и 2015
година.

Чрез проучването се осигурява информация и за основните
фактори на начина на живот, като: тютюнопушене, консумация
на алкохол и икономически възможности.
Оценка на хранителния статус на военнослужещите,
участници в проучването, е посредством метода на
антропометрията. Изборът на този метод е породен от
обстоятелството, че чрез него става възможно измерването на
анатомичните показатели, свързани с пол, телесно тегло (ТТ),
ръст, индекс на телесна маса (ИТМ), обиколка на талията,
обиколка на мишница (ОМ) и дебелина на кожна гънка на
трицепс (ДКГТ).

В проучването участват общо 37 души, от тях 33 - мъже и 4
- жени. Военните формирования, в които служат, са 12, като
една от участничките не подава информация. Останалите жени
военнослужещи са от различни военни формирования.

При оценката на хранителния прием е използван методът за
възстановяване по памет на хранителната консумация през
последната седмици и обичайни навици. Освен това,

374

Получиха се следните резултати за мъжете: 100% от тях
заявяват, че през последните 5 години не са страдали от
хипертония (високо кръвно налягане) и в момента не страдат;
91% от тях заявяват, че лекарите определят артериалното им
налягане като нормално, 6% - оптимално и 3% не дават
отговор; 97% заявяват, че не са получавали инсулт, а 3%
заявяват, че са получавали; 91% заявяват, че не страдат от
хронични незаразни болести (исхемична болест на сърцето,
сърдечно-съдови заболявания, диабет, тип 1, чернодробни
заболявания,
затлъстяване,
бъбречни
заболявания,
остеопорозни счупвания и гуша), 3% страдат от бъбречни
заболявания и 6% не дават отговор; 64% заявяват, че през
годината не страдат от остри респираторни заболявания и потежки (възпаление на дихателните пътища, ринит, фарингит,
ларингит, бронхит, пневмония, увеличени лимфни възли,
конюктивит, секреция и възпаление на носната лигавица) и
36% страдат от тях 1-2 пъти годишно. На въпросите, свързани с
наследствеността като рисков фактор при някои болести, 79%
от мъжете заявяват, че никой от роднините му (родители, баба,
дядо, брат или сестра) не е получавал сърдечна атака преди да
навърши 60 години, 9% от тях заявяват, че има такива и 12%
не знаят; 88% от мъжете заявяват, че никой от роднините им
(родители, баба, дядо, брат или сестра) не е получавал инсулт
преди да навърши 60 години, 9% от тях заявяват, че има такива
и 3% не знаят; 49% от мъжете заявяват, че никой от роднините
им (родители, баба, дядо, брат или сестра) не е страдал от
високо кръвно налягане преди да навърши 60 години, 30% от
тях заявяват, че има такива и 21% не знаят; 88% от мъжете
заявяват, че никой от роднините им (родители, баба, дядо, брат
или сестра) не страда от диабет и 12% заявяват, че има такива.

хранителният прием е изследван чрез зададени въпроси за
навиците, модела и честотата на хранене; честотата на
консумирани храни като тестени закуски, пакетирани храни,
пържена храна, богати на фибри храни, солени и мазни храни и
някои други храни (мляко, месо и месни, риба); оценка от 1-5
на различни видове подсладители, месо, риба, сирена и
кашкавали, колбаси, плодове, зеленчуци и хляб.
Физическата активност е изследвана чрез въпроси за
седмичната честота на изпълнявани упражнения със средна и
висока интензивност.
Оценката на заболеваемостта, свързана с храненето, е
направена въз основа на отговори на въпроси за персонално
или в семейството заболяване от хипертония, хронични
незаразни болести (исхемична болест на сърцето, сърдечносъдови заболявания, диабет – тип 1, чернодробни заболявания,
затлъстяване, бъбречни заболявания, остеопорозни счупвания и
гуша), остри респираторни заболявания (възпаление на
дихателните пътища, ринит, фарингит, ларингит, бронхит,
пневмония, увеличени лимфни възли, конюктивит, секреция и
възпаление на носната лигавица) или получен инсулт.
Оценката на тютюнопушенето и алкохолната консумация е
посредством въпроси, свързани с честотата и количеството на
приетия алкохол и изпушените цигари. Във въпросника са
включени и въпроси, с които се определя времето, от което
военнослужещият е започнал да пуши и неговата готовност да
спре тютюнопушенето.
Оценката на икономическия фактор в храненето е свързан с
въпроси за сумите, които всеки има възможност да отделя за
храна и необходимостта за увеличение или не.

Резултатите за жените са следните: 100% от тях заявяват, че
през последните 5 години не са страдали от хипертония (високо
кръвно налягане) и в момента не страдат; 100% от тях заявяват,
че лекарите определят артериалното им налягане като
нормално; 100% заявяват, че не са получавали инсулт; 75%
заявяват, че не страдат от хронични незаразни болести
(исхемична болест на сърцето, сърдечно-съдови заболявания,
диабет, тип 1, чернодробни заболявания, затлъстяване,
бъбречни заболявания, остеопорозни счупвания и гуша) и 25%
страдат от бъбречни заболявания; 75% заявяват, че през
годината не страдат от остри респираторни заболявания и потежки (възпаление на дихателните пътища, ринит, фарингит,
ларингит, бронхит, пневмония, увеличени лимфни възли,
конюктивит, секреция и възпаление на носната лигавица) и
25% страдат от тях 1-2 пъти годишно. На въпросите, свързани с
наследствеността като рисков фактор при някои болести 75%
от жените заявяват, че никой от роднините му (родители, баба,
дядо, брат или сестра) не е получавал сърдечна атака преди да
навърши 60 години и 25% от тях заявяват, че има такива; 100%
от жените заявяват, че никой от роднините им (родители, баба,
дядо, брат или сестра) не е получавал инсулт преди да навърши
60 години; 25% от жените заявяват, че никой от роднините им
(родители, баба, дядо, брат или сестра) не е страдал от високо
кръвно налягане преди да навърши 60 години и 75% от тях
заявяват, че има такива; 75% от жените заявяват, че никой от
роднините му (родители, баба, дядо, брат или сестра) не страда
от диабет и 25% заявяват, че има такива.

2. Заболеваемост, свързана с храненето
Наследствените фактори, социално-битовите условия,
начинът на живот и атмосферното замърсяване, наред със
съпътстващите рискови фактори от останалите компоненти на
околната среда, са от съществено значение за човешкото
здраве.
Според Доклада за здравето на нацията през ХХI век,
хроничните
болести
(болести
на
органите
на
кръвообращението, злокачествени новообразувания на белия
дроб, диабет и др.) са основната причина за умирания и
инвалидност в света през втората половина на миналия век,
сега заемат 59% в структурата на всички умирания. Те
обуславят 45.9% от глобалното бреме на болестите (по
Disability Adjusted Life Years - DALY's), болестно бреме, което
ще нараства и през следващите години. Половината от
умиранията от посочените болести са свързани със сърдечносъдовата система, а сред тях - от исхемичната болест на
сърцето (ИБС) и мозъчносъдовата болест (МСБ) са лидиращи.
Има много доказателства за общи фактори на риска,
асоциирани с посочените хронични болести: свързани с
поведението на хората-тютюнопушене, нездравословно
хранене, ниска физическа активност, злоупотреба с алкохол; с
биологията и физиологията на организма - възраст, пол,
наследственост, повишено кръвно налягане, повишен
холестерол в серума, диабет и др.; със социалноикономическите условия на развитие на обществата и др.

3. Заключение
На базата на представените обобщени резултати за двата
пола на повишен риск от заболяване от хронични незаразни
болести са подложени: 11% от военнослужещите, които
заявяват, че имат роднина (родители, баба, дядо, брат или
сестра), който е получавал сърдечна атака преди да навърши 60
години; 8% от тях които заявяват, че имат роднина (родители,
баба, дядо, брат или сестра), който е получавал инсулт преди да
навърши 60 години; 35% от тях, които заявяват, че имат
роднина (родители, баба, дядо, брат или сестра), който е
страдал от високо кръвно налягане преди да навърши 60
години и 13% от тях, които заявяват, че някой от роднините им

Национални и международни изследвания [1] потвърждават
също, че до 80% от случаите на ИБС, 90% на диабет тип 2 и ⅓
от случаите на рак могат да бъдат предотвратени, ако
храненето на населението стане здравословно, физическата му
активност се увеличи и се намали нивото на тютюнопушенето.
В тази връзка бяха зададени няколко въпроса, свързани с
това, дали анкетираните военнослужещи или техни роднини по
права линия страдат или са страдали от хронични незаразни
болести.
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(родители, баба, дядо, брат или сестра) страдат от диабет.
Поставените в риск от наследствения фактор следва да се
стремят към намаляне на въздействието от друг съществен
фактор, а именно да се предпазват от нездравословно хранене.
Според водещи учени в България нездравословният модел
на хранене, наднорменото тегло и затлъстяването допринасят в
голяма степен за развитието на хроничните заболявания, вкл.
сърдечно-съдови и ракови (двете основни причини за
смъртност в Европа) [2].

This article is related to project No BG05M2OP0012.009-0001 “ Support for the development of human
resources and capacity for science and research of National
Military University for its transformation into a
contemporary knowledge centre”. The project is
implemented with the financial support of the Operational
Programme „Science and education for intelligent growth“
2014 - 2020, co-financed by the European Union through the
European Structural and Investment Funds.

За една част от всички анкетирани (35%), които са заявили,
че страдат 1-2 пъти годишно от остри респираторни
заболявания и по-тежки (възпаление на дихателните пътища,
ринит, фарингит, ларингит, бронхит, пневмония, увеличени
лимфни възли, конюктивит, секреция и възпаление на носната
лигавица), следва да се търси като възможен фактор за това
нерационалното хранене.
С проблемите на рационалното и балансирано хранене във
въоръжените
сили
се
занимават
някои
учени
[6,7,8,9,10,11,12,13], които предлагат нови норми за хранене и
модели за усъвършенстване на логистични услуги, свързани с
храненето.
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Abstract: European environmental policy faces major challenges arising from the interaction between public production and nature.The
challenge for us, today's people, is to create material goods without disturbing eco-equilibrium. The main reasons for the emergence of
environmental policy is conditioned by objective factors, the most important of which are: climate change, resource depletion in the face of
rising global energy needs, price level dynamics, problems and environmental damage from the development of the classical technologies.
One of the possible solutions to this problem is the application of new sources of energy, such as renewable energy sources.
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European ecological policy faces major challenges arising from
the interaction between people's modern lifestyles, public
production and the continuous pollution of nature from various
sources. The biggest cause of pollution is production in all its
aspects. It takes place on a global scale, has a devastating impact on
nature, and so the environmental problem is born. According to G.
Mateev and Iv. Pavlov "modern ecology also intensively studies the
problems of human interaction and the biosphere. Today ecology in
biological terms is understood as a science of the environment and
causal relationships. "[1] A wider interpretation in this direction is
made by RA Novikov and AK Khiritsky [2], who conclude that the
contradiction "Man - society - nature" acquires a global character.
The result of this contradiction is also the environmental problems
associated with the formation of the ozone hole, acid rain,
greenhouse effect, radioactivity and others. Therefore, the challenge
for us, today's people, is to create material goods without disturbing
eco-equilibrium. The main reasons for the emergence of
environmental policy are: climate change, depletion of resources
against the backdrop of rising energy needs, the dynamics of price
levels of energy resources, problems and environmental damage
from the development of classical technologies.
In our opinion, one of the reasons of the ecological problem is
the development of the economies of the individual countries, the
constant pursuit of raising the living standards of the people, and
this inevitably leads to an increase of the harmful environmental
factors. By nature, this phenomenon is complicated and requires a
deep and comprehensive scientific understanding, but not only at
national and European scale. It was not a coincidence that European
and environmental policy was created. Its main framework is
formed by the following guidelines and documents[ 3]:

 Environmental Action Programs - in 2013 The Council and the
Parliament of Europe adopted the Seventh EU Environment
Action Program for 2020, entitled "Prosperity within our planet."
Building on several recent strategic initiatives (the Resource
Efficiency Roadmap, the Biodiversity Strategy for 2020 and the
Roadmap for moving to a competitive low carbon economy by
2050), it sets nine priority objectives and the most important ones
are: nature conservation, greater environmental sustainability,
sustainable resource-efficient and low-carbon growth, and the
fight against environmental risks to health. The program also
highlights the need for better implementation of EU
environmental law, the latest scientific achievements, investment
and the integration of environmental aspects into other policies.
 Horizontal strategy - this is the EU's most recent strategy for
smart, sustainable and inclusive growth "Europe 2020", which is a
priority for the development of the RES sector. Its promotion is
based on the cost-effectiveness principle of EU co-funded
programs for specific projects to increase European added value.
The Cohesion Fund for RES 2007 - 2013 is from two sources -

the European Regional Development Fund and the Cohesion
Fund.
 Environmental impact assessment and public participation the basis for such an assessment was the Aarhus Convention. It
was signed in 1998 by the EU under the aegis of the United
Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and later
ratified by it.
According to the Convention, "Public Participation in DecisionMaking" [4] is one of the three environmental rights that are
guaranteed to the public. Other two rights are : the right of access
to environmental information available to public authorities (for
example on the state of the environment or human health if
affected by the state of the environment) and the right of access to
justice when the other two rights were not respected.
 International cooperation on the environment - maintains
partnership agreements in the EU and cooperation strategies with
a number of countries and regions. Such is, for example, the
European Neighborhood Policy (with the Eastern and
Mediterranean countries). It is used as a means of solving
problems occurring at the external borders of the EU, incl. related
to the environment - water quality, waste management, air
pollution.
Environmental policy and efforts to combat climate change are
becoming increasingly important both in terms of energy to
reduce greenhouse gas emissions and to place greater
environmental responsibility on companies without compromises
their competitiveness. The basic principles on which it is based,
according to UNESCO's normative documents, are the following
[5]:
 Environmental protection and reproduction is a continuous,
timeless process. It is complemented and enriched at every stage
of the development of society;
 environmental policy is a strategic direction in the general policy
of the state;
 environmental protection and reproduction takes place in a variety
of forms of ownership;
 Conservation measures are complex in nature, using the latest
advances in science and technology;
 environmental policy uses for its purposes modern monitoring and
information systems;
 Environmental policy is the result of international cooperation in
the field of environmental protection.
Our conviction is that the implementation of the European energy
policy in relation to the wider use of renewable energy sources
(RES) or so-called "green energy" which according to the
European legislation is:
- Geothermal energy.
- Wind energy.
-Solar energy.
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- Biofuels.
- Co-generators.
By their very nature, RES is a resource for the production of
material goods from natural sources such as sun, wind, water and
natural waste, which carry the source directly into the energy
system product. They are multifunctional and are used both for
commercial production and for the individual household. The
main purpose of the RES sector is the production of nontraditional energy, whose main feature is the resilience of
resources, guaranteeing the country's security and reducing
dependency and import.
In ZEWE [10], the same term is also defined as "production sites"
for electricity, heat and cooling.The authors Bliznakov, Z.
Gargarov and N. Marinova define as renewable "these resources,
whose current scales can be sustained or even increased, despite
the constant or even growing consumption. These are resources
that are either virtually inexhaustible (sun, water, air) or
biologically reproducible (forests, game, plants) "[11]. For other
authors, "RES are existing environmental energy flows and have a
continuous and recurring character." [12] That is to say the
renewable energy sources are indigenous inexhaustible resources
and are a priority of national energy policy. Our belief that more
massive use will make it possible to tackle most of the existing
environmental problems for the countries of the European Union,
and that will certainly lead to better sustainability and stability for
European economies as well.
In this regard, the main ecological problems in our country can be
identified:
- Air pollution by increased emissions of sulfur dioxide, nitrogen
dioxide and dust, the largest source of these harmful substances
being energy production [6]According to a Eurobarometer survey
conducted in the member states of the European Union, "61% of
Bulgarian citizens are of the opinion that the air quality in the
country has deteriorated over the last 10 years" [7]. By air quality,
our country ranks at an average level in the European Union.
- Poor waste management. In the structure of generation of
industrial waste, the largest share belongs to the TPP and the
chemical industry.
- Industrial pollution, due to the lack of compliance with
environmental requirements years ago in the construction of a
large part of the enterprises.
- Other environmental problems are soil pollution, erosion,
weathering and the urban environment.
- They all have a negative impact on human health. These problems
are difficult for us to solve, because at present, the EU economy,
including Bulgaria, is still heavily dependent on fossil raw
materials and fuel imports, but this tendency is expected to
change in the coming years because: "The EU is a leader in
renewable energy technologies. It holds 40% of the world's
renewable energy patents and in 2012 almost half (44%) of the
world's renewable energy production capacity (excluding
hydroelectric power) is located in the EU. The EU's renewable
energy sector currently employs around 1.2 million people. "[8]
Evidence of positive changes is the increase in the share of
renewable energy in gross final energy consumption. According
to Eurostat [9], renewable energy production in the EU is based
primarily on biomass (46%) and water (16%), but also on
renewable sources such as solar and wind power. In this regard,
the most important conclusions are:
- The use of inexhaustible energy in the environment is necessary
to provide mankind with energy while preserving the ecological
equilibrium of the earth.
- Renewable energy mainly focuses on local stocks. Bulgaria has
all the necessary natural resources and can develop this type of
industry that enables local economic, social and infrastructure
problems to be solved, increases energy regions, creates new

high-tech productions and jobs. In this regard, the most important
conclusions are:
- The use of inexhaustible energy in the environment is necessary
to provide mankind with energy while preserving the ecological
equilibrium of the earth.
- Renewable energy mainly focuses on local stocks. Bulgaria has
all the necessary natural resources and can develop this type of
industry that enables local economic, social and infrastructure
problems to be solved, increases energy regions, creates new
high-tech productions and jobs.
- The European path of Bulgarian energy is closely related to
renewable energy, which is defined as a complementary energy.
Our country is implementing the EU 20/20/20 Program, which
foresees a 20% reduction in carbon production by 2020, 20% of
the electricity produced from renewable energy sources and ecotechnologies.
- - The legislative regulatory framework is a basic prerequisite for
the development of RES. Its disadvantage is frequent changes,
which are a prerequisite for destabilizing the sector. The
recommendations on the improvement of the regulatory
framework are mainly focused on SEWRC and ASWER and
generally refer to: : reducing unnecessary bureaucratic
procedures; improving independence; strengthening powers and
responsibilities and cooperation with foreign regulators at
European level.
- The aggressive policy of intensive sector development has led to
the fulfillment of the national mandatory target of a 16% share of
renewable energy (RES) in gross final energy consumption by
2020 by 2020. State protectionism linked to with compulsory
purchase of energy from NEK at preferential prices, has created a
number of problems such as the burgeoning construction of new
capacities, a lack of a clear concept of transmission and
distribution networks, a lack of vision of how and where
construction should be restricted. Additional problems have arisen
in the management of the electricity system, at the prices for the
end user, in the substations' capacities, in the distribution of costs
in the system, which negatively affects the competitiveness of the
economy
We believe that European policy to support the deployment of
renewable energy sources, despite rapid pace of development, will
continue to be a necessary and still long process, will continue to
be necessary and still a long process as there is no competitive
internal energy market in the EU. EU governments need to work
to phase out harmful and inefficient subsidies for fossil fuels that
encourage excessive consumption and harm the environment.
The pace of economic development on a global and national scale
and the dynamics of growing consumer awareness of clean
technologies and energy will continually increase.
The reasons for this are: global trends for wider application of clean
and renewable sources, the ever-decreasing global and national
reserves of non-renewable resources as well as significant
political support and increasing subsidies in this area, and the
benefits to the public are indisputable!
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Бедствие е значително нарушаване на нормалното
функциониране на обществото, предизвикано от природни
явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни
последици за живота или здравето на населението,
имуществото,
икономиката
и
за
околната
среда,
предотвратяването, овладяването и преодоляването на което
надхвърля капацитета на системата за обслужване на
обичайните дейности по защита на обществото. [1]

1. Въведение
В исторически план системата за управление на кризи се
изгражда на основата на традиционните силови ведомства –
Министерството
на
вътрешните
работи
(МВР)
и
Министерството на отбраната (МО).
Юридическа основа за участието на Въоръжените сили на
Република България за изпълнение на възложената мисия
„Принос към националната сигурност в мирно време” дават
следните нормативни документи:

Основанието за привличане на формирования от
Въоръжените сили за оказване на помощ на населението при
кризи е регламентирано в Закона за защита при бедствия.
Съгласно чл. 3 (1) е посочено, че „органите на изпълнителната
власт организират защита при бедствия в изпълнение на
възложените им функции с този закон и с другите нормативни
актове, регламентиращи тяхната дейност”. За изпълнението на
тази задача в чл. 3 (2) се създава единна спасителна система
(ЕСС): „действията на органите по ал. 1 се координират в
единна спасителна система за защита при бедствия”.

• Закон за защита при бедствия: чл. 20. (1) и чл. 23. (2);
• Закон за отбраната и Въоръжените сили на Република
България: чл. 26. т. 10 и чл. 56;
• Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на
Република България: глава 3;
• План за развитие на Въоръжените сили на Република
България.

Същността и дейността на ЕСС е изяснена в глава трета от
закона. Съгласно чл. 19. (1) „дейностите по защитата на
населението в случай на опасност или възникване на бедствия
са: предупреждение; изпълнение на неотложни мерки за
намаляване на въздействието; оповестяване; спасителни
операции; оказване на медицинска помощ при спешни
състояния; операции по издирване и спасяване; радиационна,
химическа и биологична защита при инциденти и аварии с
опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и
биологични оръжия; …. временно извеждане, евакуация,
укриване и предоставяне на индивидуални средства за защита;
извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
…. други операции, свързани със защитата”. В чл. 20. (1) е
посочено, че „дейностите по чл. 19 се изпълняват от единната
спасителна система, която включва структури на: 1.
министерства и ведомства; 2. общини; .... и 6. въоръжените
сили. (2) Звената, службите и другите оперативни структури по
ал. 1 са съставни части на единната спасителна система при
запазване на институционалната или организационната им
принадлежност и определените им функции или предмет на
дейност”.

Съгласно мисията Въоръжените сили следва да подпомагат
действията на другите национални институции, като
предоставят налични подготвени формирования в рамките на
съществуващите способности съгласно разработените планове.
Мисия Принос към националната сигурност в мирно време
включва изпълнението на следните задачи:
– наблюдение, контрол и защита на националната
територия, морските пространства и на въздушното
пространство;
– противовъздушната отбрана на стратегически обекти на
територията на страната;
– участие в борбата с тероризма, организираната
престъпност и трафика на хора, оръжие и наркотици;
– участие в операции по търсене и спасяване;
– поддръжка и защита на населението при бедствия, аварии
и катастрофи;
– принос към дейността на други държавни органи и
инстанции;

Самото привличане на формирования от въоръжените сили е
регламентирано в Чл. 23. (1) „другите съставни части на
единната спасителна система предоставят помощ при
поискване съгласно плановете за защита при бедствия. (2)
Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи с
разрешение на министъра на отбраната въз основа на искане от
съответния държавен орган (фиг. 1) съгласно плановете по
алинея 1”.

– подготовка на инфраструктурата за реагиране при кризи;
– участие в опазване на околната среда.

2. Анализ на Закона за защита при бедствия
Законът за защита при бедствия урежда обществените
отношения, свързани с осигуряването на защитата на живота и
здравето на населението, опазването на околната среда и
имуществото при бедствия.
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Законът определя следните основни задачи на
Оперативните центрове: да приемат и оценяват информацията
за възникнали бедствия; да уведомяват компетентните
съставни части на ЕСС и да координират по-нататъшната
дейност на основата на стандартни оперативни процедури; да
извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите
на изпълнителната власт, съставните части на ЕСС и
населението при бедствия; по искане на ръководителя на
операциите да организират включване на предвидените в
плановете за защита при бедствия съставни части на единната
спасителна система, както и на допълнителни сили и средства.
Управлението на дейностите по защитата на населението в
случай на опасност или възникване на бедствия се извършва от
ръководител на операциите. Това е регламентирано в чл. 31.:
„(1) Взаимодействието и координацията между частите на
единната спасителна система, участващи в изпълнението на
дейностите по чл. 19, ал. 1 в района на бедствието, се извършва
от ръководител на операциите. … (3) Ръководителят на
операциите се определя със заповедите по чл. 62а, ал. 7, чл. 64,
ал. 1, т. 13 или чл. 65, ал. 1, т. 8. (4) Ръководителят на
операциите организира и контролира изпълнението на
одобрените решения на щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 64, ал. 1,
т. 10 и чл. 65, ал. 1, т. 7. [1]

Фиг. 1. Ред за предоставяне на сили и средства от Въоръжените сили
за оказване на помощ на населението при бедствия

В своята дейност, привлечените формирования от
Въоръжените сили се ръководят от следните основни принципи
на защитата при бедствия:

Според чл. 32. Ръководителят на операциите при
провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи (СНАВР) има право да: забрани или
ограничи влизането на лица в района на бедствието; нареди
временно извеждане на лица от района на бедствието; ….
създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на
участващите екипи от единната спасителна система; раздели
района на бедствието на сектори или на участъци, да определи
техни ръководители, да им възлага задачи, както и да
разпределя сили и средства за тях.

– право на защита на всяко лице;
– предимство на спасяването на човешкия живот пред
останалите дейности по защитата;
– публичност на информацията за рисковете от бедствия и
за дейностите на органите на изпълнителната власт по
защитата при бедствия;
– приоритет на превантивните мерки при осигуряване на
защитата;

Съгласно чл. 62а за изпълнение на Националния план за
защита при бедствия със заповед на министър-председателя на
Република България се създава национален щаб с поименно
определени ръководител и членове: министри, заместникминистри, ръководители на ведомства или техни заместници и
други, представляващи институции, които имат задължения за
изпълнението на Националния план за защита при бедствия.

– отговорност за изпълнението на мерките за защита;
– поетапно предоставяне на сили и ресурси за защита.
Защитата при бедствия се извършва на национално,
областно и общинско ниво.

Дейността на Националния щаб се обслужва логистично,
комуникационно и административно от Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, както
и от компетентните с оглед характера на бедствието
министерства, ведомства и институции.

Планирането на защитата при бедствия е регламентирано в
чл. 9.: „(1) планирането на защитата при бедствия се извършва
на общинско, областно и национално ниво. (2) Плановете за
защита при бедствия се изготвят по части за всяка от
опасностите, специфични за съответната територия, като
частите за земетресение, наводнение и ядрена или радиационна
авария са задължителни. (3) С плановете за защита при
бедствия задължително се определят: опасностите и рисковете
от бедствия; мерките за предотвратяване или намаляване на
риска от бедствия; мерките за защита на населението;
разпределението на задълженията и отговорните органи и лица
за изпълнение на предвидените мерки; средствата и ресурсите,
необходими за изпълнение на дейностите; начина на
взаимодействие между съставните части на единната
спасителна система; реда за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт, на
съставните части на единната спасителна система и
населението при опасност или възникване на бедствия; ….(18)
плановете за защита при бедствия …. се разработват по начин,
осигуряващ преминаване на управлението при бедствия от
общинско на областно и съответно на национално ниво”. [1]

За подпомагане дейността на националния щаб се създават
работни групи от експерти, чийто поименен състав е
предварително определен и въведен в групи за оповестяване в
Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и
населението при бедствия. При необходимост ръководителят
на националния щаб със заповед може да привлича и други
експерти.
Съгласно закона в правомощията на Националния щаб е да
извършва анализ и оценка на обстановката при бедствие; да
взема решения за необходимия обем и ресурсно осигуряване на
спасителните и неотложни аварийно възстановителни работи за
предотвратяване,
ограничаване
и
ликвидиране
на
последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото
население; да организира и координира действията на
министрите, ръководителите на ведомствата, областните
управители и кметовете на общини, на които са възложени
функции за защита при бедствия; да осъществява контрол по
изпълнението на задачите и мерките за овладяване на
бедствието; да информира чрез медиите населението за
развитието на бедствието, за предприеманите действия за
неговото ограничаване и овладяване и за необходимите
предпазни мерки и действия; да докладва на министър-

Координация и ръководство на спасителните и
неотложните аварийно-възстановителни работи в района на
бедствието са описани в Раздел III на закона. В чл. 29 е
записано, че: „координацията на съставните части на единната
спасителна система се осъществява чрез оперативните
центрове на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението” – МВР.
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председателя, президента на Република България и на
председателя на Народното събрание за хода на провежданите
защитни мероприятия.

3. Анализ на Закона за отбраната
Въоръжените сили на Република България

Законът урежда обществените отношения, свързани с
отбраната и с Въоръжените сили на Република България.
Отбраната на страната е система от политически,
икономически, военни, социални и други дейности за
осигуряване на стабилна среда на сигурност.

Министър-председателят на Република България е
натоварен с отговорността със своя заповед да определи
ръководител на операциите.
Защитата при бедствия се организира и ръководи
съответно: от Областният управител – в областта и Кметът на
община – на територията на общината. По силата на
правомощията им, те създават със заповед областен/ общински
щаб за изпълнение на областния/общинския план за защита при
бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл.
63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, т. 10.

Съгласно чл. 6. (1) „Отбраната осигурява: създаване,
поддържане и използване на необходимите ресурси на страната
за формиране и поддържане на стабилна среда за сигурност; (2)
Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез: .. 9. поддържане и
използване на въоръжените сили при бедствия; 10. участие в
овладяването и/или преодоляването на последиците от
бедствия”. [2]

Органите на изпълнителната власт планират и провеждат
мерки за защита на населението при бедствия като организират
и координират:
– анализа, оценката и прогнозата за характера
последствията от най-често проявяващите се бедствия;

и

При изясняване организацията на отбраната са посочени
органите за нейното ръководство. Министърът на отбраната
ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика
в областта на отбраната на страната. От направеният анализ на
реда за използване на въоръжените сили за оказване помощ на
населението се вижда, че в правомощията на Министърът на
отбраната е да: „чл. 26. т. 10. разрешава участието на военни
формирования при овладяване и/или преодоляване на
последиците от бедствия въз основа на постъпило искане от
съответния държавен орган съгласно плановете за провеждане
на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи”.

и

– разработването и актуализирането на планове за защита
при бедствия;
– провеждането на мероприятия за усвояване на плановете;
– поддържането на непрекъснато денонощно дежурство;
– формирането и поддържането на сили и средства за
провеждане на СНАВР във възникналите огнища на поражения
(заразяване) на територията на страната;

Самото участие на Въоръжените сили на Република
България в изпълнението на мисия Принос към националната
сигурност в мирно време е регламентирано в чл. 56., съгласно
който: „В мирно време въоръжените сили изпълняват задачи
по: поддържане на боеспособността, боеготовността и
способността за развръщане в съответствие с рисковете и
заплахите; …. участие в инициативи и контролни дейности за
укрепване и разширяване на доверието и сътрудничеството в
областта на отбраната; поддържане на готовност и оказване на
хуманитарна помощ и спасителни действия на територията и в
морските пространства на страната и извън нея в съответствие
с националното законодателство и международните договори,
по които Република България е страна, по решение на
съответния държавен орган; подготовка и обучение на
формирования за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи за овладяване и/или
преодоляване на бедствия; участие в превантивната и
непосредствената защита на населението и провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по
ред, определен в Закона за защита при бедствия”.

– създаването на организация за действие и взаимодействие
между органите за управление и силите за провеждане на
мероприятия по защитата на населението и извършване на
СНАВР;
– поддържането в добро състояние на общинските и
местните пътища;
– защитата на водоизточниците, поддържане на готовност
при недостиг на питейна вода за осигуряване на допълнителни
пунктове за снабдяване с вода и включване във
водоснабдителната система на допълнителни водоизточници;
– осигуряването в министерствата, ведомствата и в техните
структури на финансови и материални средства за
комплектуване, обучение и поддръжка в постоянна готовност
на органите за управление и силите за реагиране при бедствия;
– дейностите по осигуряване производството и доставката
на основни строителни материали за нуждите на неотложните
аварийно-възстановителни работи;

4. Анализ на Бялата книга за отбраната и
Въоръжените сили на Република България

– участието на дружества със строително-монтажна и
пътностроителна дейност във възстановителните работи и по
осигуряването и поддържане на пътища;

Армията е гарант за запазване на суверенитета и
националната територия. Като инструмент на политиката,
ролята на Въоръжените сили е да допринасят за осъществяване
на националните интереси. Именно поради тези причини,
обществения интерес към проблемите по отбраната на страната
е незатихващ процес.

– организирането на експертни и проектантски екипи за
участие в работата по планиране на защитата и инженерното
осигуряване на спасителните и аварийните дейности;
– информирането на населението за възможните бедствия
на територията на страната, както и за правилата за действие и
поведение при възникването им.

Оценките и изводите за рискове и заплахи, засягащи
България показват, че военният фактор запазва значението си.
Военностратегическата среда ще продължи да се развива и ще
бъде повлияна от трудно предвидими и динамични
политически, социални, технологични и военни процеси.
Конфликтите ще бъдат по-сложни, непредсказуеми и потрудни за управление. От това следва, че е необходим обстоен
преглед и развитие на политиката, организацията,
оперативните концепции и преди всичко на способностите на
Въоръжените сили и на тяхната командна структура.

Предвидена е част от Плана, в която е извършено
разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за
изпълнение на мерките за защита на населението. В нея е
посочено, че Министърът на отбраната:
– поддържа в готовност формирования за участие в СНАВР
при бедствия и оказване на помощ на населението;
– с формированията изпълнява задачи по превантивната и
непосредствената защита на населението и провеждането на
спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи.
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Способност
е
възможността
за
изпълнение
на
действие/действия за постигане на определена цел/цели или
желан краен резултат, при определени условия и в
съответствие с приетите стандарти. Военната способност е
съвкупност от следните елементи: доктрини и концепции;
организационна структура; подготовка; материални средства;
личен състав; командване и управление; инфраструктура и
оперативна съвместимост. Всеки елемент може да има повече
от една способност и всяка способност може да се предоставя
от повече от един структурен елемент. [3]

способности на Въоръжените сили на Република България 2020
параметри за развитие и основни насоки за изграждане на
отбранителните способности на Въоръжените сили до 2020 г.
Планът за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. е
разработен на основание чл. 62 от Закона за отбраната и
Въоръжените сили на Република България и в изпълнение на т.
9.2 от Програмата за развитие на отбранителните
способностите на Въоръжените сили на Република България
2020, приета с Решение на 43-ото Народно събрание (ДВ, бр. 93
от 2015 г.). Планът се приема от Министерския съвет на
основание чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за отбраната и
Въоръжените сили на Република България. [4]

Направените в хода на прегледа анализи обосновават
запазване на съществуващата роля и възлагане за изпълнение
от Въоръжените сили на следните мисии и задачи:

6. Изводи

Отбрана – обхваща задачите, свързани с гарантирането на
националния суверенитет и независимост, защита на
териториалната цялост на страната и на страните-членки на
НАТО в условията на чл. 5 от Северноатлантическия договор.

1. От направените изследвания се вижда, че е направено
необходимото за осигуряване на законови основания за
привличане на формирования от Въоръжените сили на
Република България в защитата на населението при бедствия.

Подкрепа на международния мир и сигурност – включва
изпълнение на международни и коалиционни ангажименти за
участие в операции на НАТО и Европейския съюз в отговор на
кризи, предотвратяване на конфликти, за борба с тероризма,
участие в мисии на ООН, ОССЕ и други коалиционни формати,
дейности по контрол на въоръженията, неразпространение на
оръжия за масово унищожение, техните носители и
материалите за тяхното производство, международно военно
сътрудничество, предоставяне на хуманитарна помощ,
укрепване на доверието и сигурността.

2. За постигане на по-голяма ефективност при изпълнение
на мисията Принос към националната сигурност в мирно време
и на поставените задачи е препоръчително да се разработят
нормативни документи, регламентиращи индивидуалните
права и задължения на привличаните за участие в спасителните
мероприятия военнослужещи и цивилни служители.
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Принос към националната сигурност в мирно време –
включва поддържане на способности за ранно предупреждение
за потенциални рискове и заплахи; дейности по контрола на
въздушното и морското пространство; операции по сдържане и
неутрализиране на терористични, екстремистки и престъпни
групи; защита на стратегически обекти; защита и подпомагане
на населението при природни бедствия, аварии и екологични
катастрофи; неутрализиране на невзривени боеприпаси;
оказване на хуманитарна помощ; съдействие за контрола на
миграцията; спасителни и евакуационни дейности; помощ, при
необходимост, на други държавни органи, организации и
местните власти за предотвратяване и преодоляване на
последствията от терористични атаки, природни бедствия,
екологични
и
индустриални
катастрофи
и
опасно
разпространение на инфекциозни заболявания.

5. Анализ на Плана за развитие
Въоръжените сили на Република България

[2] Закон за отбраната и въоръжените сили на Република
България. Обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.
103 от 28 Декември 2017 г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018 г.
[3] Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на
Република България.
[4] План за развитие на Въоръжените сили на Република
България.

на

С цел намиране на приемлив баланс между наличните
ресурси и развитието на необходимите способности за
изпълнение на мисиите и задачите на въоръжените сили,
отчитайки промените в стратегическата среда за сигурност и
приоритетите в средносрочен план по придобиване на нови
способности и модернизация на ВС, през 2014 г. беше
извършен „Преглед на отбранителните способности и
възможностите на въоръжените сили да изпълняват задачите,
произтичащи от трите мисии”.
При извършването на прегледа бяха отчетени: динамичният
и бързо променящ се характер на стратегическата среда на
сигурност, както и приближаването на зони на нестабилност до
нашите граници; поетият политически ангажимент на срещата
на върха на НАТО в Уелс за постепенно увеличаване на
разходите за отбрана; необходимите способности за
гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на
страната в рамките на колективната отбрана на НАТО,
изпълнение на ангажиментите към НАТО и ЕС и принос към
националната сигурност в мирно време.
Планът за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. е
резултат от извършения преглед и е разработен в съответствие
със заложените в Програмата за развитие на отбранителните
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КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ФОРМИРОВАНИЯТА ЗА ЯХБЗ И Е ПРИ
УЧАСТИЕТО ИМ В ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
CRITERIA FOR EFFECTIVENESS OF CBRN UNITS IN THEIR PARTICIPATION IN OPERATIONS
FOR PROTECTION OF POPULATION
Гл. ас. д-р Димитров Б. К.
Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, България
borisslav_nvu@abv.bg
Abstract: The CBRN units of the Bulgarian Armed Forces execute their mission through simultaneous and interactive performance of
multiple tasks. The use of high requirements goes to prove their effectiveness.
Keywords: CBRN, EFFECTIVENESS, CRITERION

функциониране на системата; разработване на целева стратегия
(структура на операцията) за постигане на целта; изграждане на
структура, която да поддържа целевата стратегия (или избор
между няколко възможни структури).

1. Въведение
Анализа на досегашното участие на формированията за
ЯХБЗ и Е от Българската армия в операции по мисия „Принос
към националната сигурност в мирно време” показва, че до
момента липсват разработени или отделно изведени критерии
за оценка на действията им. В доктриналните документи се
разглежда съдържанието на изпълняваните задачи, разкриват
се основните принципи на които се подчиняват действията на
участващите
формирования,
направена
е
подробна
класификация на кризите, но никъде не са посочени критериите
и показателите, по които да се оценява ефективността на
привличаните войскови формирования. Голямото разнообразие
на мероприятията по ЯХБЗ и Е в операциите от подобен род
дава основание да се потърси класифицирането им по критерии
на основата на показатели, свързани със спецификата на ЯХБЗ
и Е и особеностите при осъществяването им в различни
ситуации.

Съгласно
теорията
на
управлението
може
да
диференцираме две основни задачи на планирането:
оперативна (стратегическа), свързана с избор на цел на
функциониране, и тактическа, свързана с конкретната дейност
за постигане на целта.
Системният
подход
разглежда
вариантността
на
планирането по смисъла, че една цел може да се поддържа от
няколко целеви стратегии, а една целева стратегия – от няколко
структури.
Изборът на критерии за сравняване на ефективността на
действията на формированията за ЯХБЗ и Е е от първостепенно
значение. Предлагаме критериите да се разработват с
отчитането на факторите задачи, указания от ръководителя на
операциите (старшия командир), принципи на използване на
силите и други. Това налага ситуационен подход при
разработването им. В същото време, този ситуационен подход
прави разработването на единна методика за избор на критерии
за сравняване на ефективността на действията практически
невъзможно. Точно затова е необходимо да се разработи
методология за построяване на конкретни ситуационни методи
за избор на критерии за сравняване на ефективността на ЯХБЗ
при различните варианти за действие на формированията за
ЯХБЗ и Е. Основната идея е определянето на критерии от
командира, по предложение на щаба, да се подпомогне с
теоретична база, отчитаща досегашната практика на ЯХБ
защита на въоръжените сили и съвременните научни теории.

2. Критерии за ефективност
При планирането на действията на формированията за
ЯХБЗ и Е е необходимо да се отчетат възможностите им да
изпълняват задачи, свързани със ЯХБЗ в зоната на операцията.
За да можем да определим ефективността на действията им,
когато това се отнася до осигуряване на ЯХБЗ в зоната за
отговорност в зависимост от зададената степен на защита, вида
на зоната и характера на бедствието е необходимо да се
опитаме да изведем определени зависимости за действията на
формированията за ЯХБЗ и Е при природни и антропогенни
бедствия.
Проблематиката на сравняването на ефективността
предполага да се даде отговор на няколко въпроса: На каква
основа следва да се сравнява ефективността на
формированията за ЯХБЗ и Е и какъв да е признакът, по който
да се различават помежду си? Как да се подберат критериите за
оценка на различните действия? Как да се извърши коректното
сравняване на изпълнението на задачите?

Целесъобразно е разработването на критерии за сравняване
на ефективността на действията на формированията за ЯХБЗ и
Е в операции по защита на населението при бедствия да се
извършва на два етапа: избор на критерии и определяне на
теглови коефициенти на критериите.
Изборът на критериите е от особена важност. Той следва да
се извършва с отчитането на редица фактори. Първият е
същността на процеса на сравняване ефективността на
действията по защита на населението и привличаните
формирования от ЯХБ събития. Сравняването ще ни даде
възможност за оценка на пригодността на различните варианти
за действие на формированията за ЯХБЗ и Е за постигане на
зададената цел по избраните критерии. В този смисъл
критериите за сравняване са показатели, оценяващи
адекватността на използване на силите за постигане целите на
дейността. В досегашната практика за това се ползваше
показателят за ефективност, чиято количествена мярка е
критерият за ефективност. Изборът на показател за
ефективност се извършва с отчитане на принципа за най-пълно
възможно съответствие между избрания показател и целта на
водените действия. Възниква въпросът, може ли за нуждите на

Подходящо е повдигнатите въпроси да се разгледат именно
в тази последователност. Значителна помощ при решаването на
тези проблеми може да се потърси в системния подход.
Процеса на планирането на ЯХБЗ в зоната за отговорност
протича в следната последователност: избира се цел на
операцията и свързаните с нея етапи на организиране на ЯХБЗ;
целта се разлага на съставни задачи, които се свързват с прекия
и/или непрекия подход към защитата на формированията. Като
краен етап се определят необходимите сили, тяхната
организация и построение.
От гледна точка на теорията на системите процесът на
планиране на мероприятията от комплекса за ЯХБЗ и Е при
изграждане на изкуствена система протича в следната
последователност:
определяне
(избор)
на
цел
на
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За нуждите на изследването, се въвеждат следните
показатели:

оценката на ефективността на формированията за ЯХБЗ и Е да
се ползват в качеството на критерии за сравняване утвърдените
в практиката на въоръжените сили показатели за ефективност.
Те могат да бъдат ползвани, но са недостатъчни.

Показател
за
ефикасност,
оценяващ
качеството
резултатност на операцията, т. е. полученият целеви ефект от
провеждането и. За негова количествена мяра, когато е
възможно, може да се ползва критерият за ефикасност,
отразяващ отношението на постигнатия към зададения
резултат.

За нуждите на предложената методология са необходими
два критерия:
– първият критерий да оценява резултата от действията по
защита на населението и на привличаните формирования от
подразделенията за ЯХБЗ и Е чрез отчитането на факторите:
размери на зоните на операцията и на отговорност,
разположение на силите, характеристики на поразяващите
фактори, възможности за предизвикване на ЯХБОА и други, до
момента на възникване на бедствие или предизвикване на
ЯХБОА;
– вторият критерий да оценява ЯХБЗ на населението и
формированията при възникване на природно бедствие или
ЯХБОА – осигуреност с индивидуални и колективни ТС-ЯХБЗ,
тактически и технически характеристики на специалните
машини и прибори и други.

3. Показатели за ефективност

Показател
за
ефективност,
оценяващ
качеството
ресурсоемкост на операцията, т. е. разхода на ресурси за
постигане на целевия ефект. За негова количествена мяра,
когато е възможно, може да се ползва критерият за
ефективност, отразяващ отношението на разходваните ресурси
към оптимално необходимите (в редица случаи отпуснатите) за
постигане на зададения резултат.
Показател за оперативност, оценяващ качеството
оперативност на операцията. За негова количествена мяра,
когато е възможно, може да се използва критерият за
оперативност, отразяващ отношението на времето, необходимо
за провеждане на операцията към наличното (заповядано)
време.
Критериите за ефикасност, ефективност и оперативност се
препоръчва от предложената методология да се ползват като
критерии за сравняване на ефективността на формированията
за ЯХБЗ и Е при действия в операции по оказване на помощ на
населението при бедствия, доколкото те дават оценка на найсъществените въпроси при сравняване на различни
алтернативи: какво ще постигнем, с какви разходи и в какъв
срок.

Необходимостта показателите за ефективност да се
разглеждат по-подробно се налага и по други причини.
Съгласно теорията на системите качеството на изхода на
операциите се оценява с показатели за качеството на
операцията, към които спадат резултатност, ресурсоемкост и
оперативност. Под резултатност се разбира полученият целеви
ефект при функциониране на системата. Ресурсоемкостта
характеризира разхода на всички видове ресурси (без
времевия), използвани за получаване на този целеви ефект.
Оперативността определя времевия ресурс, необходим за
постигане целта на операцията. Тук се налага съществено
преразглеждане на формулировката на ползваните в
досегашната практика критерии за ефективност. Под влияние
на посочените съображения е очевидна необходимостта от
оценка на ефективността на формированията за ЯХБЗ и Е с
трикомпонентен критерий за качество, отчитащ тяхната
резултатност, ресурсоемкост и оперативност. Същевременно
теорията на бойната ефективност дефинира категорията
ефективност като „степен на приспособеност на операцията
към постигане на поставените задачи” [1].

Сравняването на ефективността се извършва на фона на
конкретна обстановка и това налага да се формулират и други
критерии.
Тъй като е построена на основата на системния подход и
като се има предвид, че критериите за сравняване на практика
са показатели за оценка на съществени свойства на системата,
една от препоръките е да се ползват за критерии някои важни
системни свойства. Тези свойства биват общосистемни –
цялостност, устойчивост, наблюдаемост, управляемост,
динамичност, работоспособност и др.; структурни – състав,
свързаност, организация, сложност, пространствени параметри,
централизираност и др.; функционални – резултатност,
оперативност, ресурсоемкост, мобилност, готовност и др.
Например в практиката на войските за ЯХБЗ и Е се отчитат
свойствата устойчивост и простота на управлението,
маневреност
на
подразделенията,
изграждане
на
комуникационно-информационна система, своевременност и
достоверност на информацията за ядрената, химическата и
биологическата обстановка, пълнота на специалната и
санитарна обработка и т. н., които кореспондират с посочените
свойства.

Традиционно категорията ефективност се определя като
свойство на средствата, ползвани за постигане на целта, като
най-подходящо е определението „оцененото количествено или
качествено съотношение между получените резултати от
дейността и извършените разходи на труд, материали и т. н.”.
Казано с други думи, категорията ефективност кореспондира с
разхода на ресурси, използвани за получаване на целевия
ефект, т. е. ресурсоемкостта.
Свойството ефикасен се определя като „който оказва
въздействие, води до желания резултат, успешен, резултатен,
ефектен” [2], т. е. ефикасността по-скоро кореспондира с
резултата (целевия ефект). На тази база може да се направи
аналогия между резултатността и ефикасността.

Именно подборът на тези допълнителни критерии е
творческият акт на щаба при планирането и изпълнението на
ЯХБЗ в зоната на бедствието. Тук могат да бъдат включени
критерии, отразяващи резултатите от разузнаването за наличие
на токсични и радиоактивни вещества и обекти, съхраняващи
промишлени токсични химически вещества или източници на
йонизиращи лъчения, осигуреност със специални вещества и
разтвори и други критерии, почиващи на основни принципи на
военното изкуство, препоръчваният в редица случаи критерий
изненада или критерии, отчитащи различни оперативни
осигурявания.

Понятията ефективност и ефикасност са близки по
съдържание и понякога дори се използват като синоними или
не съвсем точно като определение на даден процес. В известна
степен това зависи и от източниците, от които се заимстват
тези понятия.
На базата на тези определения следва извода, че
ефективността е по-общо понятие от ефикасността и тя може
да се определя дори и в случаите когато нямаме информация
как работи системата т. е. имаме данни само на входа и на
изхода на системата.

При всички случаи обаче тези критерии трябва да бъдат
избирани безпристрастно, като се изхожда от необходимостта
показателите да оценяват ефективността на действията.

Във всички източници оперативността неизменно се
свързва със „своевременното и бързо осъществяване на нещо”.

Друго съображение при избора на критерии е свързано с
техния брой. Доколкото критериите следва най-пълно да
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оценяват ефективността на формированията за ЯХБЗ и Е, като
че ли е подходящо те да са колкото може повече. От друга
страна следва броят им да се ограничи, за да се облекчи
определянето на теглови коефициенти.

4. Изводи
1. Предложените критерии за оценка ефективността на
действията на формированията за ЯХБЗ и Е при участието им в
операции по защита на населението при бедствия ще даде база
за сравняване на резултатите от планирането и
осъществяването на мероприятията по ЯХБЗ и Е и ще спомогне
за повишаване ЯХБ защитата на населението и привличаните
за оказване на помощ формирования от въздействието на
бедствията.

Заключителният етап на разработването на критерии е
изборът на теглови коефициенти и е от особена важност,
защото именно те отразяват каква част от мотивацията при
избор измежду различни алтернативи се дължи на конкретен
критерий.
За нуждите на настоящето изследване се приема подхода,
използван при определяне на бойната ефективност, а именно,
че ефективността на дейността на формированията за ЯХБЗ и Е
при участието им в операции по защита на населението при
бедствия се измерва със степента (процента) на постигане на
предварително зададената цел. Критерият за ефективност е
численият израз за степента на достигане на поставената цел.

2. Показателите за ефективност ще осигурят възможност за
извършването на реална оценка на ефективността на ЯХБЗ на
населението при бедствия от формированията за ЯХБЗ и Е на
Българската армия.
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обслужване 4 [6]. Тези стандарти са подкрепени с повече от 50
ръководства осигуряващи реда на тяхното изпълнение;

1. Въведение
Десетки милиони полети се извършват всяка година около
земното кълбо, за да превозят милиарди хора от една точка до
друга. Главна роля в глобалната икономика се отрежда на
индустрията на въздухоплаването. Нарастването на въздушния
трафик над цяла Европа и концепцията на Евроконтрол за
единно европейско небе (Single European Sky) налага все посилното интегриране на гражданските и военни системи и
органи за управление на въздушното движение в единна
система. Обединяването на системите води до необходимостта
те да проследяват както пътнически и транспортни самолети,
така и военни летателни апарати, включително и изтребители.
Това несъмнено прави актуални разработки, свързани с
изследване ефективността на обработката на радарна и полетна
информация.

•
Проследяване и наблюдение на аеронавигационите
структури. ICAO ръководи осъществяването на Стандартите,
препоръките и процедурите чрез Програмата за универсален
одит и надзор на безопасността. Организацията е разработила и
подходящи инструменти за събиране и анализ на широка
област от авиационни данни, което позволява да се
идентифицират съществуващите потенциални опасности;
•
Осъществяване
на
поставените
цели
за
аеронавигационните програми и програмите за безопасност;
•
Ефективен отговор на нарушаването на авиационната
система, в следствие на природни бедствия, конфликти или
други причини. [4, 7];
•
Ефективно използване на системите за управление на
въздушното движение и изследване на алгоритмите за
обработка на информацията [1, 2].

Авиокомпаниите по цял свят се стремят да удовлетворяват
нуждите на населението и бизнеса, но с нарастването на
въздушния трафик все по-голяма става нуждата от
инструменти за осигуряване на безопасността и ефективното
използване на въздушното пространство. Въпреки, че
развитието на технологиите води до усъвършенстване на
използваната техника в авиацията като цяло, радара остава
основно средство за откриване и следене на цели. Но от друга
страна неговото самостоятелно приложение за наблюдение и
контрол на въздушното пространство е неефективно. Чрез
въвеждане на допълнителни радари, разположени на различни
позиции в системите за обработка на радарна и полетна
информация се цели да се увеличи зоната на действие на
системата, нейната точност, надеждност и ефективност.

С всички тези изключително координирани дейности, ICAO
цели осъществяване на практически изпълними рамки за
подобряване на безопасността, капацитета и ефективността във
всички сектори на въздушната транспортна система. Този
подход показва, че цялостното постигане на безопасност и
ефективност на въздушния трафик продължава да играе
основна роля в глобалните социални и икономически
приоритети.

2. Изисквания по безопасност
Авиационната безопасност е в ядрото на основните цели на
ICAO. Организацията непрекъснато се стреми към подобряване
на безопасността на въздухоплаването, в тясна връзка с всички
заинтересовани страни като същевременно се поддържа високо
ниво на капацитета на използването на въздушното
пространство и ефективно използване на системите за контрол
и управление на въздушното пространство [1, 2, 4, 5]. Това се
постига чрез:
•
Разработване на глобални стратегии, съдържащи се в
Глобалния план за авиационна безопасност (Global Aviation
Safety Plan, GASP) и Глобалния план за въздушна навигация.
(Global Air Navigation Plan, GANP) [4];
•
Развитие и поддържане на стандарти, препоръки и
процедури, приложими за гражданските авиационни дейности,
включени в Анекс 16 и Процедури по аеронавигационно
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Многостранните техники MLAT и ADS-B са успешно
разгърнати за наблюдение на летището без да се налагат
промени във инфраструктурата на летището или оборудването
на въздухоплавателните средства. Разгърната е независима
система за наблюдение, която използва сигнали, предавани от
транспондерите на въздухоплавателното средство за
изчисляване на координатите и някои основни параметри за
полета на въздухоплавателното средство. Такова оборудване е
осъществимо с незначителни разходи по разставянето му и с
използването на съществуващите системи за обзор и
метеорологични радари. [8,9]
Глобалният план за авиационна безопасност (GASP)
подкрепя развитието и непрекъснатото подобряване на
авиационната безопасност. GASP се придържа към подхода и
философията на Глобалния план за въздушна навигация
(GANP) описан детайлно в документ на ICAO [5]. Двата
документа представят координацията и съвместната работа при
международни, регионални и национални инициативи, с които
се цели доставянето на синхронизирана, безопасна и ефективна
международна система за гражданска авиация

Действащият глобален план за авиационна безопасност
(GASP 2017-2019) е въведен през 2016 г. [4, 5, 8] Той включва
обновена глобална пътна карта за безопасност на
въздухоплаването, разработена да поддържа интегриран
подход за изпълнение. Въпреки цялостно подобряване на
технологията, радарните системи все още са уязвими за
няколко проблема като странични/лъжливи измервания от
облаци, птици и други обекти като „лъжливи” маркери. Поради
тези причини системите не се справят адекватно с нарастване
броя на целите в сектора на наблюдение [2,3]. Друг проблем, на
който трябва да се наблегне при обединяването на системите е,
че те трябва да проследяват и бързо маневрени военни
самолети.

3. Периоди и етапи за изпълнение на GASP
За подобряване на безопасността на въздухоплаването
ICAO обособява целите, които институциите трябва постигнат,
в Глобалният план за авиационна безопасност GASP 2017-2019.
Затова е необходимо Регионалните групи по авиационна
безопасност RASG и Регионалните организации за надзор на
безопасността да вземат активно участие в синхронизация и
координацията на всички дейности за разрешаване на
проблемите по авиационна безопасност на регионално ниво,
включително използването на Глобална пътна карта за
безопасност на въздухоплаването от отделни държави или
група държави.
На фиг. 2 са описани целите на GASP и сроковете за
осъществяване им. Тези цели определят стъпките по които
държавите трябва да извървят на база идеята, че те трябва да
установят ефективна система за надзор преди да осъществят
Държавната програма за безопасност на въздухоплаването.
Очакванията са, че всички държави ще продължават да
развиват стандартите и препоръките, за да постигнат целите и
приоритетите, изложени в GASP.

При разработването на Глобална пътна карта за
безопасност на въздухоплаването ICAO основава група от
компетентни органи и експерти като се разглеждат найефективните методи и средства за действие както при
стандартни случаи, така и инициативи на екипажите на ВС и
органите за управление, осигурили безопасност при особени
ситуации. При регулярното осъществяване на одити,
Световната програма за одит на надзора на безопасността
установява невъзможност за ефективен надзор на
авиационните операции от страна на държавите, което засяга
глобалната безопасност. GASP осигурява стратегия за
постигане на подобрение.

Краткосрочните цели, поставени в GASP 2014-2016 със
срок до 2017 г. са постигнати на 60% като е осигурен
необходимия минимум за системите за надзор на безопасността
на отделните държави и е в процес на работа осъществяването
на държавни програми по безопасност. Поставен е и минимум
за ефективно изпълнение на поне 60% от осем критични
елементи. [4, 7, 8]

Като допълнение към целите на GASP, ICAO осигурява
идентификация на категории ситуации в етапите на изпълнение
на полет от дадено въздухоплавателно средство, при които има
високо ниво на риск от инциденти, описани на фиг. 1. [4, 7, 9].

При движение в района
на полосата (RS)

Загуба на контрол по
време на полет (LOC-I)

Средносрочен план
(до 2022 год.)

Дългосрочен план
(до 2028 год.)

Ефективен надзор на
безопасността

Осъществяване на SSP

Управление на
предвидимия риск

RASG и др. механизми
за споделяне на
информация

Програмите за управление
на надзора и
безопасността

Ефективност на
изпълнение на SSP
>60%

При контролиран полет
над терена (CFIT)

- катастрофи

Краткосрочен план
(до 2017 год.)

- фатални инциденти

Всички държави 60%
ефективност относно
критичните елементи

- инциденти и предпоставки

Фиг.. 1 Категории с висок риск от инциденти (2010-2015г.).

Всички държави да
изпълнят SSP

Всички държави да
изградят иновативни
системи за надзор на
безопасността и
предсказване на риска

Фиг.. 2 Цели и периоди за осъществяване на GASP.

Тези категории са определени въз основа на подробен
анализ на данните от инцидентите, първоначално за периода
2006-2011 г. След този период регионалните групи по
авиационна безопасност (Regional aviation safety groups, RASG)
установяват, че тези приоритети са актуални и в процеса на
разработка на GASP 2017-2019.

В средносрочен план до 2022 г., целта е да се постигне
осъществяване на Държавна програма по безопасност (SSP). В
допълнение регионалните групи по авиационна безопасност
продължават цялостния процес по изграждането на
регионалните програми за управление на надзора и
безопасността. На регионално ниво се координира и SSP между
отделните държави.

Ситуациите при движение на въздухоплавателните
средства по полосата се определят от ICAO като една от
основните категории с висок риск от инцидент. Тази категория
обхваща случаи на неправилен контакт с полосата, удар на
птица, удар със земята, сблъскване с препятствие, излизане от
полосата и други. Това води до въвеждането на системата за
контрол на трафика по земята и до изследване на алгоритмите
за обработката на радарна и полетна информация в системите
за управление на въздушното движение [1, 2, 3,4].

Дългосрочните цели на GASP призовават държавите да
изградят практики по безопасно управление в рамките на SSP,
за да се разработят нови системи за надзор, включително
управление на предсказване на рискови ситуации. Анализите
по безопасността би следвало да се интегрират във всички
аспекти на бъдещите авиационни системи и да се използват за
моделиране на рискови ситуации преди изпълнението на
операционните промени. Инициативите по безопасност на
втория етап са насочени към държави, при които липсва или е в
процес на изпълнение SSP. При тях ефективното изпълнение на
критичните елементи е 60% и се преминава към изпълнение на
SSP на базата на осемте критични елемента. А при третия етап
инициативите по безопасност са насочени към държави,
ефективно изпълнили SSP. [4, 7, 9]

Другите две основни категории, които ICAO определя като
високо-рискови са Загуба на контрол по време на полет (LOC-I)
и Контролиран полет над терена (CFIT) [6]. Тези две категории
инциденти са малко на брой за година, но по своята същност са
пагубни и заемат голяма част от общия брой катастрофи с
жертви.
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4. Заключение
В световен мащаб, от особено значение е подобряването и
поддържането на основните практики по безопасността,
препоръчани от ICAO. Едни от най-натоварените зони, в които
се осъществяват полети са районите на летищата. От друга
страна, поради спецификата на задачите, които се изпълняват,
в районите на авиационните бази действат само военните
системи. При постоянното нарастване на въздушния трафик,
задържането на самолетите на земята и закъснението на
полетите ще става все по-голяма пречка, освен ако има
промени в структурата и оборудването на текущите системи за
контрол на въздушното пространство.
За разработването, развитието и прогреса на обмяната на
информация по безопасността главна роля имат държавните
програми за безопасност SSP и препоръките на ICAO и
Евроконтрол. В много случаи инициативите по безопасност са
взаимосвързани и е необходимо комплексното им разглеждане
и осъществяване.
ЛИТЕРАТУРА
1. Пенев П. „Възможности за повишаване на ефективността
на системите за управление на въздушното движение в района
на авиационна база“, Шеста международна научна
конференция „Решения и технологии за интелигентната
отбрана” провеждана в рамките на десета международна
изложба за отбранителна техника „Хемус 2012” г. гр. Пловдив.
2. Пенев П. „Изследване ефективността на системите за
полетна и радарна информация в авиационна база“, дисертация
за присъждане на образователна и научна степен „доктор“,
Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2012.
3. Пенев П., „Система за управление и контрол на
наземното движение – концепция и развитие“, списание CIO
(Chief Information Officer) издателство „Ай Си Ти Медиа”,
София, 2011 г.
4. International Civil Aviation Organization, Doc 10004.,
„2017-2019 GASP”, Second edition, 2016.
5. International Civil Aviation Organization, Doc 9750.,
„GANP for CNS/ATM Systems”, Second edition, 2002.
6. International Civil Aviation Organization, Doc 8168, PANSOPS, vol. I, Flight Procedures.
7. http://www.mtitc.government.bg (march, 2018).
8. http://www.eurocontrol.int (march, 2018).
9. http://www.icao.int (march, 2018).

389

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ГРЕШКАТА НА БОМБОПУСКАНЕ
DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF PROBABILITY ERROR BOMBING
Stoykov S. PhD, Assoc. Prof. Atanasov M.
Аviation faculty - Vаsil Levski National Military University, Bulgaria
sostoykov@nvu.bg

Abstract: Definition of initial conditions areas for bombing during swoop and exiting swoop. Probability characteristics of error bombing
are calculated.
Keywords: AIRCRAFT AIMING SYSTEM, ERROR OF BOMBING

ВЪВЕДЕНИЕ
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Интерес представлява определянето на точността
на бомбопускане от пикиране с използване на авиационна
прицелна система (АПС) на въоръжение във ВВС.
Грешката на попадение на бомбата при
бомбопускане е сума от случайната и систематичната
грешка. Следствие на това е необходимо да се използва
критерий, който да отчита тези съставляващи. Като такъв се
използва втория начален момент на грешката на
бомбопускане [2]:
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При бомбопускане от пикиране с ъгъл λ= - 100, с
увеличаването на скоростта Vп на бомбопускане
необходимият ъгъл на място Eп на целта намалява, а с
нарастването на височината се увеличава по абсолютна
стойност (табл. 1). При използване на визирна глава С-17 ВГ
бомбопускането се извършва с помощта на един от двата
метода – индикация точката на падане (ИТП) или индикация
момента на пускане (ИМП) [1]. В табл. 1 с наклонен шрифт
са дадени необходимите ъгли на бомбопускане за метода
ИМП, а с нормален шрифт – метода ИТП.
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От таблица 2 и фиг. 1 се вижда, че с промяната на
скоростта на бомбопускане Vп, средноквадратичното
отклонение на грешката σΔх по оста Х се променя
незначително, а с нарастване на височината на
бомбопускане, σΔх нараства от 18 до 36 [m].
В табл. 2 с наклонен шрифт са показани
средноквадратичните отклонения σΔх на грешката на
бомбопускане за метода ИМП, а с нормален шрифт – σΔх за
метода ИТП.
Таблица 2

λ= - 100
200

220

H [m]

Таблица 1
λ=-100
|Eп|
Vп=180 200
[degr]
[m/s]
15.2 13.4
Нп=600[m]
900
19.1 16.6
1200
22.1 19.5
1500
24.6 22.1
1800
27.1 24.3

260
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800
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1200
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1600
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Фиг. 1 Зависимост на σΔх от Vп и Нп.при
бомбопускане от λ= - 100.
Математическото очакване на грешката M[Δх] на
бомбопускане е в границите от 14 до 36,75 [m] (табл. 3, фиг.
2). Най-големи стойности се получават при използването на
метода ИМП. Стойностите на M[Δх] са близки с тези на σΔх.
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Таблица 3

Таблица 4
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Фиг. 2 Зависимост на М[Δx] от Vп и Нп.при
бомбопускане от λ= - 100.
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Фиг. 3 Зависимост на α2х от Vп и Нп.при
бомбопускане от λ= - 100.

С нарастването на височината на бомбопускане,
втория начален момент α2Δх на грешката Δх (табл. 4, фиг. 3)
се увеличава т.е. точността на бомбопускане намалява. При
използване на метода ИТП с нарастване на скоростта
точността на бомбопускане намалява. С нарастването на
скоростта (метода ИМП) точността на бомбопускане
нараства. Това се обяснява с намаляването на времето за
интегриране на уравненията определящи момента на
пускане.

При бомбопускането от λ= -200 областта от
условия, при които се използва метода ИМП намалява
спрямо областта на метода ИТП (табл. 5, фиг. 4).
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Таблица 5
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С увеличаването на скоростта Vп и височината Нп,
втория начален момент на грешката α2х нараства за метода
ИТП (табл.6 и фиг.4).
При метода ИМП с увеличаването на скоростта,
точността на бомбопускане се увеличава.
Таблица 6
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Точността на бомбопускане се увеличава с
нарастването на скоростта и намаляването на височината
(табл. 8, фиг. 5), като най-голяма стойност на α2x се получава
за Нп=600 m и Vп=260 m/s. най-голямо влияние върху
точността на бомбопускане оказва височината Нп.
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Таблица 8
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Таблица 7
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Фиг. 4 Зависимост на α2х от Vп и Нп.при
бомбопускане от λ= - 200.
Точността на бомбопускане е най-голяма за
граничните скорости, при които се сменя метода на
бомбопускане (табл.6 и фиг.4).
При бомбопускане с ъгъл на пикиране λ= - 300 при
скорости Vп=180 – 260 [m/s] и височини Нп=600 – 1800 [m]
се използва само един метод - ИТП. С нарастването на
скоростта необходимия ъгъл на прицелване |Eп| намалява, а с
увеличаването на височината същия нараства (табл. 7).
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λ= - 300
200
220

V=180
[m/s]
150.51
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Могат да се направят следните изводи:
1. С увеличаване на ъгъла на пикиране областта на
използване на метода ИТП се увеличава, а областта на
метода ИМП намалява.
2. С нарастването на скоростта точността на
бомбопускане се увеличава при метода ИМП, тъй като
намалява времето за интегриране на уравненията
определящи момента на пускане.
3. Точността на бомбопускане е най-голяма за
скоростите, при които се сменя метода за бомбопускане
(ИТП, ИМП).
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Фиг. 5 Промяна на α2х в зависимост от Vп и Нп.при
бомбопускане от λ= - 300.
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА СИМУЛАЦИЯТА НА СПЕЦИФИЧНИЯ КОЕФИЦИЕНТ
НА ПОГЛЪЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ
SOME ASPECTS OF THE SPECIFIC ABSORPTION RATE SIMULATION
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СПЕЦИФИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ
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Land Forces Faculty - “Vasil Levski” National Military University, Veliko Turnovo, Bulgaria
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Abstract: Some aspects of electromagnetic field impact on man expressed through the specific absorption rate are presented and studied.
The influence of the intensity and frequency of the electromagnetic field is indicated.
Keywords: SPECIFIC ABSORPTION RATE, HUMAN BODY, RADIOFREQUENCY

1. Въведение
Развитието на комуникационните технологии през последните три десетиления, доведоха до създаване на богато разнообразие от разпростаняващи се електромагнитни вълни (ЕМВ,
ЕМПоле). Последните са нейонизиращо лъчение и следователно е считано за безопасни или поне за сравнително безопасно в сравнение с йонизиращото. За живите организми то е нов
елемент в заобикалящата ни среда, непознат досега. Живите
организми не са били подложени на въздействието на такива
честоти. Освен това използваната медицинска апаратура
работи основно с нейонизиращи лъчения. Настоящата статия е
обзорен поглед в тази насока. Разгледани са в рамките на
предоставения обем въздействието върху живите организми и
органите им, величините, които ги описват
описват, засегнати са
основни хигиенни норми, симулационен софтуер на
взаимодействието между ЕМП и тъкани.

2. Дозиметрия на нейонизиращо лъчение
По-нискоенергетичното лъчение в сравнение с йонизиращото като видимата светлина, меките ултравиолетови (UV),
инфрачервените лъчи (IR), микровълните (300 MHz – 300 GHz),
радиочестотни (RF) сигнали (под 300 MHz), а къщо и
постоянният (dc) ток, при които hf < ∆Emin, (енергия на найслабите молекулни връзки, hf ≈ 10 eV - минимална енергия на
кванта, която предизвика йонизация), не се наблюдават
директни йонизационни ефекти [1]. Тоест сигналите
използвани в съвременните комуникации са нейонизиращо
лъчение. Основно въздействие на нейонизиращите ЕМВ е топлинното. Освен това действието на сигналите с ниски честоти
се свързва и с възбуждане на слаби индуцирани токове в проводящи среди, включително в биологичните тъкани. При RF
сигнали тези токове са слаби, извън клетките и предизвикват
основно нетоплинни ефекти (електростимулация), а при
микровълните – водят до загряване на тъканите (топлинен
ефект). При IR, видимата светлина и меките UV освен
нагряване, се наблюдава и възбуждане на електронните
обвивки на атомите и молекулите, и следователно –
фотохимични реакции.
Плътността на потока на мощността S (SAR - Specific
Absorption Rate) в дадена посока през единица площ е
количестото енергия поглъщана от човешкото тяло изложено
на облъчване от радиочестотна електромагнитна енергия –
специфичен коефициент на поглъщане на ЕМ енергия. Тя е
количеството енергия погълната от обем тъкан (от човешкото
тяло), измерва се във W/kg или mW/g- дозиметрия на
нейонизиращите лъчения. Изчислява се чрез изразът:
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където:
σ – специфична електрическа проводимост на тъканите на
човек за определена честота на изследване (S/m);
E – интензитет на електрическото поле (V/m);
ρ - средна плътност на тъканите за определената честота
(kg/m);
S – абсорбираната енергия (W/kg).
Освен това използва се и изразът
изразът:

където:
C e средната топлоемкост на тъканите на човек в J/(kg.K);
dT/dt е изменението на средната температура с времето.
Плътността на потока на мощността S показва нивото на
сигнала в дадена точка, но не отчита в каква тъкан попада този
сигнал и колко се нагрява тя. Затова се въвежда нова физическа
величина, специфична абсорбирана мощност Pabs:

Електрическата проводимост на тъканите на човек,
интензитета на електрическото поле и средната плътност на
тъканите са заменени с техните стойностти за определен
човешки орган - локално. Също така:

е средната топлоемкост на тъканите на човек за определен
орган [10,4,5].

Върху SAR влияят:
− Различните видове радиоуслуги (безжичните телефони cellular cell phone networks, PCS - Personal Communications
Service за Северна Америка и Южна Азия, LMR - Land
Mobile Radio, WLAN - wireless local area networks) и др.;
− Различните видове модулации;
− Физическата ориентация на човек (held-to-ear, held-to face,
belt-clip, lap-held, etc), до ухото
ухото, срещу лицето, на колана, в
скута и т.н.;
− Ниво на мощността на радиочесттония спектър (W или
mW);
− Промени в положението на антената на телефона и на
предавателя спрямо човек.

3. Хигиенни норми на нейонизиращото лъчение

Таблица 3.
№

При работа на няколко излъчвателя, работещи в различни
честотни обхвати в границите на населените територии в
България е в сила условието:

1.
2.
3.
4.
5.

f,
[Hz]
400
900
1800
2450
5200

εr
57,13
55,03
53,55
52,73
49,28

Мускули
σ, [S/m] d, [mm]
0,80
52
0,94
42
1,34
29
1,74
22
4,27
8,8

εr
5,58
5,46
5,35
5,28
5,01

Мазнини
σ, [S/m] d, [mm]
0,041
310
0,051
244
0,078
158
0,105
116
0,255
47

Колоните са честота f, относителна диелектрична константа
където:
Е1, Е2,......Еn са интензитетите на електрическото поле,
създавани от отделните излъчватели в различни честотни
обхвати или сумарните интензитети на излъчватели от един и
същ честотен обхват при честота на излъчване под 0,3 GHz;
ЕН1, ЕН2,......ЕНn - пределно допустимите нива за съответния
обхват; Sсум. е сумарната плътност на мощността на
излъчвателите с работна честота над 0,3 GHz [2]. Това условия
е най-вече в сила за градските среди, където съществуват
множество излъчватели над 0,3 GHz.
В таблица 1 са дадени пределно допустими нива на напрегнатостта и на плътността на енергийния поток на ЕМП в
населена територия в България съгласно [2]:
Таблица 1.
Честотния обхват, в
Пределно
№
който работи
допустимо ниво
излъчвателят
1.
от 30 до 300 kHz
25 V/m
2.
от 0,3 до 3 MHz
15 V/m
3.
от 3 до 30 MHz
10 V/m
4.
от 30 до 300 MHz
3 V/m

εr, специфична проводимост σ и дълбочина на проникване d.
Малките стойности на диелектричната проницаемост и
големите стойности на специфичната проводимост определят и
по-малки дълбочини на проникване за мускули и мазнини.
Освен това отделните органите имат различни проводимости,
относителни диелектрични константи
константи, плътности, специфични
топлинни коефициенти и коефициенти на проводимости. Това
определя различното въздействие
въздействие, като дълбчина на
проникване, нагряване и индуцирани токове.

Основен механизъм за биологично въздействие на
микровълните е топлинният – нагряване на биологичните
тъкани под действие на погълната ЕМ енергия. Наличието на
други, нетоплинни механизми предизвикват интерес. Не може
да се направи рязка граница между тези механизми и на дозите
на облъчване с нейонизиращо лъчение
лъчение, което ги предизвикват.

Пределно допустимите норми са честотно-зависими.
За стойности над 300 MHz, дължините на вълните са под 1 m,
сравниими с размерите на човек и органите му, съответно и
въздействие върху тях.

Условно тъканите се разделят на две групи: 1) с високо
съдържание на вода - кръв, лимфа, черен дроб, бъбреци,
мускули, сиво и бяло мозъчно вещество,
вещество очна ретина и др.;2) с
ниско съдържание на вода .- подкожие, сухожилия, кости,
мазнини и др. Физичините характеристики на двете групи по
отношение на проникването на ЕМВ са различни. Стойностите
на проводимостта за високо-водосъдържащите тъкани са около
порядък по-високи, отколкото тъканите за ниско съдържание
на вода. Съответно първите са по податливи на микровълново
нагряване. Дълбочината на проникване на сигнала в тъканите е
δ∼1/√f. При ниски честоти лъчението практически не затихва в
тялото, а честоти над 1 GHz дълбочината на проникване е от
няколко cm до няколко mm.

В следващата таблица 2 са дадени стойностите на
хигиенно-защитните дози на България [2] и други страни
[4,5,11,12,13,14]. Показателно е, че в България те са много
ниски с около 1-2 порядъка, в САЩ са 1mW/cm2.

Човешкото тяло или негови части (глава и др.) са диелектрични резонатори. За възрастните хора резонансно
нагряване на цялото тяло е в честотен обхват 80-100 MHz. За
децата резонансните честоти са 160-200 MHz.

5.

от 0,3 до 30 GHz

10 µW/cm2

Нетоплинните ефекти причинени от индуцираните токове
се свързват с електромагнитни явления на атомно-молекулярно
ниво водещи до клетъчни такива и последвани от медицински
и биологични явления: влияние върху потока на Ca++ йони в
мозъчната тъкан (промяна
промяна в ритъма на електроенцефалограмата, забавени реакции, влияние върху функционирането на
паметта, възприятия, обучение и др.), промяна в имунната
система, неврологични ефекти, промяна в поведението, връзка
между RF-облъчването и действието на някои лекарства и
химични съединения, ефекти върху ДНК (разрушаване на ДНК
молекули) и др.

Таблица 2.
№

Държава

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

България
САЩ
Русия
Европейски съюз
Япони
Китай
Австралия

Пределно допустимо
ниво, [mW/cm2]
0,01
1
0.01
1
0.02
0.02
0.02

Приетите в света хигиенно-защитни норми за облъчване на
хора с нейонизиращо лъчение в Западна Европа и САЩ се
основават само на осигуреното предпазване на човека от
топлинните ефекти под действие на микровълни (прегряване на
тялото с над 10С). В повечето от държавите хигиенните норми
са определени само на базата на топлинния механизъм. USA
FCC (Federal Communication Commission - www.fcc.gov), IEEE
C95 (www.ieee.org), Canada Safety Code 6 (www.hc-sc.gc.ca/rpb),
ICNIRP Reference Levels 1998 (International Commission on NonIonizing Radiation Protection - www.icnirp.org), World Healt
Organization (www.who.int/en/) и др. организации определят
пределно допустими норми. В някои страни има честотнозависими норми (България), затова изискванията за пределно
допустимите норми са по-високи.
На следващата таблица 3 са дадени дълбочината на проникване в мускулите и мазнините в зависимост от RF – EMF.
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Честотата на излъчване на WiFi 5180 MHz, каквито вече се
ползват в градски мрежи има дължина на вълната 5.8 см, което
е почти приблизителните размери на репродуктивните органи.
Поради естеството на своята работа
работа, те са чувствителни към
външни въздействия. Дискутираните ЕМВ не са йонизиращо
лъйчение и не могат да предизвикат директна йонизация,
водеща до химично разкъсване на атомните връзки в
молекулите, а от там и до биохимично влияние и биологични
резултати върху попадналия орган
орган. Но от друга страна те са в
състояние да предизвикват слаби индуцирани токове, влияещи
на узряването на половите клетки
клетки. Широко разпространетата
основна честота на WiFi с 2.4 GHz има дължина на вълната
12.5см. В тоя порядък и малко по-големи са размерите на
вътрешните органи на възрастен човек, на мозъка е
приблизително 17 см (https://bio.wikireading.ru/20402). От друга
страна на малките деца размерите на органите са по-малки

съобразно техният -ръст. Затова и проникването в тях, в мозъка
им е по-дълбоко. Поради бързите им изменения в организма, те
са по-чувствителни.
При дължина на вълната (полувълната) 10 и повече пъти
по-голяма от обекта с който взаимодейства, то слаба е
промяната на напрегнатостта (интензитета) на полето в обекта.
Обратно при сравними размери и по-големи на обекта по
отношение на полувълната, напрегнатостта на полето е
значителна в обекта (мени се бързо или сравнително бързо),
съответно и влиянието на полето и създаваните индуцирани
токове е значително.
От обществена гледна точка е необходимо да се установи
проникването на GSM сигнал в човешката глава при разговор.
Има два подхода към определяне на SAR в цялото тяло на
човек и в отделни негови органи. Най-елементарният модел на
човешка глава е структура с 4 различни тъкани (кожа, скули,
кости, мозък). Нарастването на температурата е най-силно
близо до повърхнинния слой кожа и скули зад ухото.
Препоръчително е да се прилага “принципът на предпазливостта” – по-далеч от базова станция, по-малко разговори и поголямо разстояние от телефона при разговор.

4. SAR софтуер
SAR се изследва: експериментално чрез измерване на
погълнатата енергия в човешкото тяло с живи хора, което се
извършва рядко. При подобни измервания се определят
предимно повърхнинни ефекти върху тялото на човек. Затова
се използват биологично еквивалентни фантоми (на глава, ръка
и др.). Измерва се локалното електрично поле Elocal с помощта
на сензори във вътрешността на фантома или локалното
изменение на температурата dT/dt с помощта на миниатюрни
термични датчици. Друга възможност за определяне на SAR е
измерване по модели на човешки тъкани и органи чрез
компютърни симулации (https://www.remcom.com/biomedicalapplications). Симулира се разпределението на специфичната
абсорбирана мощност с помощта на електромагнитни
симулатори [3,6,7,8,9]. Трудността се състои в предварително
познаване на явленията заложени в използваният софтуер.
Анализът на модели на тялото на човек е трудна теоретична
задача. В основата на този анализ са уравненията на Максуел.
Използват се модели и техники валидна за определени
честотни диапазони и други параметри с определена точност.
Комбинации от тях се прилагат за получаване на SAR като
функция на честотата и времето. Основни методи на които се
основават моделите и техниките са:
−
−
−
−
−
−

метод на разширени гранични условия (EBCM);
итеративен метод на разширени гранични условия
(IEBCM);
метод на моментите (MOM);
метод на крайните елементи (FEM);
градиентно-спрегната-бърза Фурие трансформация на
(CGFFT);
метод на крайните разлики във времевата област (FDTD).

MEFiSTo-2D Classic (www.faustcorp.com/, Multi-purpose
Electromagnetic Fields Simulation Tool, 2D – стойностите на
полето зависят от две размерности) използва метода на
крайните разлики във времевата област (Finite Difference Time
Domain) и метода на предавателна матрица (transmission-line
matrix method - TLM). Последният е пространстевен и времево
дискретен метод за изчисления на електромагнитното поле.
Основан е на аналогията на между ЕМП и мрежа от линии. С
него се симулират тримерни електромагнитни структури,
заедно с FDTD са от най-използваните. MEFiSTo ползва до три
сензора в областта на измерване, задаване на съпротивлението
(проводимостта) на средата, честотния интервал на облъчване
[9].
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MedFDTD (https://osdn.net/) е създаден в Бритън Шанс,
Изследователски център за биомедицинска фотоника, Китай.
Основан е също на метода на крайните разлики във времевата
област. Симулира електромагнитно излъчване, изчислява SAR,
повишаване на температурата, интензитета на излъчване на
антената.
SEMCAD (https://www.speag.com – симулационна платформа за електромагнитна съвместимост) предоставя пълна 3D
електромагнитна симулация. Подходящ е за симулации на
ЕМП от широк диапазон от всички честоти: постоянен ток,
много ниски честоти, микровълни и до светлина. Така работи с
много приложения: оценка на безопасността, EM интерференция и съвместимост, проектиране и оптимизация на антени, 5G,
безжичен трансфер на енергия, дозиметрия, оптика, високопроизводителни изчисления, проектиране на микровълнови и мм
вълнови вълноводни устройства. Използва облачни технологии.
EM PHANTOMS (https://www.speag.com) създава физически модели на човешкото тяло, възпроизвеждат ефекта на
тялото върху електромагнитното излъчване в широк диапазон
от честоти. Прилага се за:
− сертифициране на мобилни телефони съгласно стандартите
за сертифициране на Cellular Telecommunications Industry
Association;
− тестове на мобилни телефони при действителни мрежови
условия;
− оценка на носими устройства като слухови апарати,
Bluetooth слушалки, умни очила, интелигентни часовници,
интелигентно облекло;
− GPS тестове, използващи фантоми с реалистични движения
на ръцете и краката - ходене и джогинг;
− оценка на ефективността на медицински устройства с
предаватели в тялото, безжични физиологични датчици и
устройства за фитнес наблюдение;
− използване на пълни фантоми (цялото тяло) и частични.
EASY6/MRI (https://www.speag.com) е самостоятелна измервателна система за многоканални SAR, електрически,
магнитни и температурни оценки с до 10 сонди. Измерва от
MHz до 10 GHz с висока пространствена разделителна способност и всеки измервателен канал се обработва поотделно.
Аналогична система е и DASY6 (https://www.speag.com).
RF_Tools е съвкупност от MATLAB приложения
(https://research.med.psu.edu – PennState College of Medicine),
разработени за определяне на електрическите свойства на
тъканите и физиологични разтвори за симулации на радиочестотно поле. Генерира електрически проводимости и диелектрични проницаемости от 45 различни биологични тъкани и
физиологични разтвори, с честота на ЕМП от 10Hz до 20GHz.
PSUdoMRI (https://research.med.psu.edu) е симулатор за магнитно-резонансо томография (Magnetic resonance imaging MRI), разработен за прогнозиране влиянието на разпределението на ЕМП (постоянен ток, градиетни полета и радиочестотни
полета) върху изображенията. Изчислява разпределението на
SAR за произволни последователности на импулси и разпределения на ЕМП.
Elmer (https://www.csc.fi/web/elmer) е пълнофункционален
математически пакет, ориентиран към математическо моделиране на физических процеси чрез метода конечных элементов
(FEM, finite elements method), електромагнитен симулатор,
решава задачи от топлопредаването, електродинамиката и др.
области на физиката, задаване на начални и гранични условия.
Разпространява се под условията на Open Source.
Представеният софтуер работи под управление на
операционни системи WINDOWS , LINUX, а някои от тях и в
среда на OS X, MAC OS X. Написани са обикновено на C++, но
в процеса на работа ползват и Phyton.

5. Заключение
Числовото моделиране е широко разпространено днес,
също и за електромагнитните полета и за биологични
приложения. Когато са въведени прецизно и точно законите на
които се подчиняват изследванията явления, чисовото
моделиране е много по-бързо, на значително по-ниска цена и
безопасно. Точността за измерване на SAR зависи от
количеството и точността на входа, размера на въведените
клетки във FDTD. В статията са представени основните
зависимостия на дозиметрия на нейонизиращо лъчение,
хигиенните му норми за България и други страни, а също така
и софтуер за измерване на SAR.
Като се има предвид, че ние обикновено сме в затворени
пространства, то едно бъдещо такова моделиране е, когато
обектът на изследване се намира в затворено пространство и
изледване на влиянието на отражението, стоящите вълни,
наличието на резонанс.
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