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ПРОГРАМА, РАЗРАБОТЕНА В ПРОГРАМНА
СРЕДА NI VISION BUILDER AI, ЗА
ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ
БИСКВИТИ
ХРИСТИНА АНДРЕЕВА1, ВЛАДИМИРА ГАНЧОВСКА2, ИВАНКА КРЪСТЕВА3
Ейсик депо 1, УХТ-Пловдив 2, ЕВУИМ-Пловдив3
hristinaandreeva@abv.bg 1, mironka@abv.bg 2, weriga@abv.bg 3
Резюме: Предложен е компютърен метод за окачествяване на обикновени бисквити
на база на изображения във видимата област на спектъра. Използвана е
програмната среда NI Vision Builder AI за реализиране на алгоритъм, основаващ се
на външния вид и форма на бисквитите. Представена е диаграма на състоянията с
разклонения, включващи основни критерии за качество на инспектирания продукт.
Ключови думи: класификация, бисквити, машинно зрение

PROGRAM DEVELOPED IN NI VISION
BUILDER AI FOR GRADING OF PLAIN
BISCUITS
HRISTINA ANDREEVA1, VLADIMIRA GANCHOVSKA2, IVANKA KRASTEVA3
Asic Depot 1, UFT-Plovdiv 2, EHSEM - Plovdiv 3
hristinaandreeva@abv.bg 1, mironka@abv.bg 2, weriga@abv.bg 3
Abstract: Proposed is a computer method for quality control of plain biscuits based on
images in the visible region of the spectrum. Used a programming environment NI Vision
Builder AI to implement an algorithm based on outer surface and shape of the biscuits.
Presented is a state diagram of branching, including the main criteria for the quality of the
inspected product.
Key words: classification, biscuits, machine vision

1. Въведение
Засилената през последните години
конкуренция в областта на сладкарските
продукти, в съчетание с променящите се
очаквания на потребителите (все по-високи),
особено по отношение на здравето и качеството,
продължава да влияе силно върху пазарната
тенденция. Осигуряването на качество и
контрол се превръща във все по-важна цел в
сладкарското
производство.
Целта
на
индустрията за производство на качествени
продукти и справяне с конкуренцията на
утрешния ден се постига с прилагане на найсъвременните технологии и методи за анализ.
В настоящата статия са представени
алгоритъм и програма за окачествяване на
обикновени бисквити.

2. Материали и методи
За провеждане на експерименталната
работа са закупени обикновени бисквити от
търговската мрежа. Използвана е разработена
система за машинно зрение, включваща цифрова
камера с интерфейс за връзка с компютърната
система, външно регулируемо осветление и
платформа за позициониране на изследвания
продукт [1, 2].
Като признаци за състоянието на
качеството на обикновените бисквити са приети
формата (целостта), декорацията на лицевата
част и гърба на бисквитата. Алгоритъмът
предвижда работа в два режима: on-line (реално
време), при който изображенията се получават
директно от камерата и off-line, при който се
зарежда
изображение
от
предварително
създадена база данни. За реализиране на
алгоритъма е използвана програмната среда NI
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Vision Builder AI [3,4]. Съставена е диаграма на
състоянията (фиг. 1), която е с дървовидна
структура и дефинира процеса на инспекция
(окачествяване) чрез поредица от състояния и
преходи между тях. Всяко състояние от
инспекцията съдържа определен набор от
стъпки.

Фиг. 1. Диаграма на състоянията
В първото състояние от създадената
диаграма се прави проверка за цялост на
бисквитата на базата на сравнение със зададен
шаблон. В началото се избира режима за
получаване на първично изображение (on-line
или off-line). Стъпките, изпълнявани от
програмата, в това състояние, в режим off-line са
показани на фиг. 2.

обект с еталонен обект (шаблон-изображение на
идеален обект). Пикселите на изображението се
маркират като дефект, ако интензитетът им не
съответства на съответния пиксел в шаблон.
След сравнение на изображението с шаблона се
получава процента на дефектите спрямо
еталона. В програмата е зададено, отклонение от
дефинирания праг поради отклонения в размера
на инспектираните бисквити спрямо шаблона, в
резултат на: неправилно изпичане; промяна в
качеството на използваните суровини в
рецептурата;
минимално
напукване
или
счупване на бисквитата.
Ако отклонението е по-голямо от
зададения праг, то последната стъпка в това
състояние на диаграмата получава изход
„Грешка“ (False). Зададено е при получаване на
такъв резултат да се извършва преход към
състояние „Извеждане на съобщение“.
Генерира се извеждане на текст върху
изображението на дисплея „Бисквитата е
счупена!“ и се преминава към край на
инспекцията.
Ако отклонението в последната стъпка
на състоянието „Проверка за цялост на
бисквитата“ е по-малко от зададения праг, то
резултатът има стойност „Вярно“ (True) и се
прави преход към състоянието „Проверка за
наличие на дупки“. На фиг. 3 е представена
последователността от стъпки в програмата,
които се извършват в това състояние.

Фиг. 2. Стъпки от програмата за „Проверка
за цялост на бисквита“
След
въвеждане
на
първичното
(оригинално) изображение се осъществява
пространствено калибриране на изображението
за работа в реални мерни единици (в случая
mm). В следващата стъпка (Extract Color Planes)
изображението се преобразува в черно-бяло с
нюанси на сивото.
Обработва
се
полученото
сиво
изображение с използване на функцията
Threshold за разделяне на пикселите в
изображението. Прагът за сегментиране на
изображението се определя с въвеждане на
минимални и максимални прагови стойности.
Пикселите, които не попадат в границата между
минималните и максималните стойности
приемат стойност 0, а тези, които попадат в този
обхват приемат стойност 1.
Следващата стъпка (Detect Defects), е
проверка за цялост на бисквитата. Проверката се
осъществява чрез сравнение на инспектирания

Фиг. 3. Стъпки от програмата за „Проверка
за наличие на дупки“
Първата стъпка от инспекцията в това
състояние е откриване на най-левия ръб на
бисквитата. Във функцията Find Straight Edge, се
задават опции за разпознаване на първия ръб
при преход в областта на интерес от тъмна към
светла зона в изображението. Следващата
стъпка е дефиниране на координатна система,
обвързана с открития ръб на бисквитата. Тези
две стъпки са подготовка за формиране на
четири области на интерес, обхващащи четирите
реда с дупки (фиг. 4). Координатната система се
задава, така че ако бисквитата е завъртяна под
ъгъл, то се завърта и координатната система. По
този начин се поставят правилно областите на
интерес и се преброяват коректно дупките.
Приема се, че бисквитата трябва да има 24
дупки, за да премине успешно инспекцията.
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Фиг. 4. Поставяне на координатна система и
дефиниране на четири области на интерес
С въвеждане на функцията Detect Objects
се определя броя на дупките за всеки ред и
съответствието му със зададения брой. При
наличие на несъответствие се формира решение
(статус) „Грешка“ (Fail).
В
алгоритъма
е
прието
при
несъответствие на броя на дупките на поне една
област на интерес, цялата инспекция на това
състояние да бъде неуспешна (статус Fail). Това
е осъществено с помощта на функция логическо
„И“ между статуса на функциите за определяне
на броя на обектите (дупките) (фиг. 5).

изображението, се преминава към състояние
„Инспекция на лицева част“, а в противен
случай – в състояние „Инспекция на гръб“.
При състоянието „Инспекция на гръб“ се
извежда съобщение за формираното решение
„Бисквитата е обърната с гръб!“. Това е важна
информация при подреждане на бисквитите при
пакетиране.
В състоянието „Инспекция на лицева
част“ се прави инспекция на украсителната
контурна линия (очертана с правоъгълник на
фиг. 6). На фиг. 6 с кръг е отбелязано нарушение
(липса) на контурната линия. Инспекцията се
осъществява с помощта на четири стъпки,
разпознаващи и отброяващи ясно очертаните
украсителни линии.

Фиг. 6. Очертаване на украсителната
контурна линия и на нарушена част от нея

Фиг. 5. Формиране на решение и определяне на
следващо състояние
При статус Fail се преминава към
състояние „Съобщение за липса на дупки“, при
което се извеждат номера на реда и броя на
липсващите дупки в него. След изпълнение на
това състояние се преминава към край на
инспекцията.
При статус Pass (съответствие на броя на
дупките за всички области на интерес) на
състояние „Проверка за наличие на дупки“ се
преминава към състояние „Проверка за
лице/гръб”. При избрания вид бисквити за
инспекция от лицевата страна е наличен фирмен
надпис, който е използван като шаблон. В
програмата са включени опции, при които
фирмения шаблонен надпис може да бъде
разпознаван при произволно разположение на
обектите в зоната на наблюдение. Ако
шаблонният надпис бъде открит върху

За определяне статуса на състоянието е
използвана
функцията
логическо
„И“.
Програмата завършва с изписване на съобщение
в зависимост от статуса на логическата функция
„И“. При статус False на екрана се изписва
съобщение „Неясно очертана контурна линия!“,
а при статус True – „Отговаря на критериите на
инспекцията!“.
След завършване на инспекцията в
състояние „Инспекция на лицева част“ следва
преход в състояние „Край“.
3. Резултати и обсъждане
Така създадената програма е тествана с
бисквитите от 10 отделни пакета от различни
партиди.
На фиг. 7 са представени резултати от
изпълнението на програмата, за случаи на
преминаване в състояние „Извеждане на
съобщение“ за счупена бисквита.

Фиг. 7. Резултати за счупена бисквита
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На фиг. 8 е показан резултат при наличие
на липсващи дупки.

Фиг. 8. Резултат за наличие на липсващи дупки

обикновени бисквити в програмната среда NI
Vision Builder AI. Резултатите от теста са
представени на фиг. 12. Показани са времето за
изпълнение на всяка отделна стъпка и общото
време за изпълнение на програмата от
получаването на изображението до формиране
на решение за качеството на обикновени
бисквити. Установено е, че времето от
получаването на първичното изображение до
извеждане на съобщение показващо качеството
на бисквитата е под 200 ms.

На фиг. 9 е представен резултат от
изпълнението на програмата при достигане на
състояние „Инспекция на гръб“.

Фиг. 9. Резултат за бисквита обърната с гръб
На фиг. 10 е показан пример за бисквита,
която е преминала успешно всички етапи на
инспекцията, но има нарушение в украсителната
контурна линия.

Фиг. 10. Бисквита с нарушение в
украсителната контурна линия
На фиг. 11 са резултати на бисквити
отговарящи на всички зададени критерии на
инспекцията.

Фиг. 11. Резултати получени от състоянието
„Инспекция на лицева част“

Фиг. 12. Определяне на бързодействието на
програмата за окачествяване на обикновени
бисквити
4. Заключение
Представената в статията програма е
тествана и е доказана работоспособността ѝ
както и възможността да се използва при
окачествяване на бисквити в реално време
(време за една инспекция по-малко от 200 ms).
Класификаторът може да бъде обучен, по
предложената процедура, и за други видове
бисквити. В зависимост от външни белези и
форма на друг вид бисквити могат да бъдат
добавени или премахнати разклонения в
предложената диаграма на състоянията.
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НЕОБХОДИМА Е ДЪРЖАВНА И
ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ
МИЛЕНА АСЕНОВА
БДЖ, Пътнически превози
masenova@abv.bg
Резюме: За да бъдат Българските железници оперативно съвместими с
останалите железопътни администрации на държавите-членове на Европейската
Общност, се изпълнява oперативна програма за реконструкция и модернизация на
нашите главни железопътни линии. За реализацията на проектите за програмата
са осигурени значителни инвестиции. Бюджетните средства за пътнически превози
са съвсем недостатъчни. По тази причина се намалява броят на влаковете
превозващи пътници и на включените в тях вагони. Удължава се времепътуването
на влаковете.За да бъдат избегнати тези негативни последици, се налага подкрепа.
Българските железници да получат действена държавна и широка обществена
подкрепа.
Ключови
думи:
оперативна
времепътуване, инвестиции

програма,

реконструкция,

модернизация,

IT IS NECESSARY A STATE AND PUBLIC
SUPPORT FOR THE BULGARIAN RAILWAYS
MILENA ASENOVA
Bulgarian Railways – BDZ, Passenger Carrying
masenova@abv.bg
Abstract: In order the Bulgarian Railways to be operative compatible with others railway
administrations of the countries-members of the European Community, at present an
operative programme for reconstruction and modernization of ours main railway lines is
accomplishing. For carrying out of the projects of the programme a considerable
investments are provided. The budgetary resources for the passenger transportation are
quite insufficient. This is the reason of decreasing of number of passenger trains and
wagons included in them. The travelling time is prolonged. In order to avoid these negative
consequences, it is indispensable the Bulgarian Railways to receive an efficient state and
wide public support.
Key words: operative programme, reconstruction, modernization, travelling time,
investments

1. Въведение
В оперативната програма “Транспорт и
транспортна инфраструктура” се предвижда
реконструкция и модернизация за повишаване
на скоростите на движение на влаковете по
главните железопътни линии, по които се очаква
значително
нарастване
на
обема
на
пътническите и товарни превози.
Вече се изпълнява реконструкцията на
железопътната линия София – Пловдив – Бургас
и изграждане на ново трасе на железопътната
линия Пловдив – Свиленград до границата с

Турция. Нашата общественост своевременно се
информира за хода на строителните работи по
тези и други обекти от публикациите в сп.
“Железопътен
транспорт”,
вестник
“Железничар” и информационни материали
поместени в други издания.
Наред с успешната реализация на
проектите, възникват сериозни проблеми, които
затрудняват
нормалната
експлоатационна
работа. Характерен пример е централната гара
София, чието приемно здание се обновява
изцяло, а гаровите коловози са полупразни. От
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тях заминават намален брой бързи влакове,
съставени само от 4 вагона и пътнически, които
возят по два и дори по един вагон.
Поради това, че форумът се провежда в
Пловдив, в доклада се засягат и анализират
проблеми, свързани предимно с организацията
на движение на пътничските влакове минаващи
през железопътен възел Пловдив.

2. Брой, скорости и времепътуване
На Фиг. 1 е показана схематична карта
на мрежата на БДЖ. В системата на
международните транспортни коридори са
включени линиите Драгоман – София – Пловдив
- Свиленград,
Пловдив – Бургас, София –
Мездра – Видин и София – Радомир –
Благоевград – Кулата.

Фиг. 1. Схема на главните железопътни линии
В доклада съсредоточаваме вниманието
си на показателите
характеризиращи
пътническото движение по железопътната линия
София – Пловдив – Бургас.
На Фиг. 2 е представено графически
изменението на броя на влаковете превозващи
пътници между София и Пловдив през
различните периоди на общественото развитие

на нашата страна. След 1950 г. започва период
на интензивно промишлено, гражданско, и
транспортно строителство. Бързо нараства
обемът на превозваните товари и на
пътникопотоците и съответно се увеличава
броят на влаковете превозващи пътници.
Кулминацията на пътническото движение е
достигната в периода 1980 – 1990.

Фиг. 2. Влакове превозващи пътници между София и Пловдив

6

YOUTH FORUMS „SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATIONS, BUSINESS” 2015

След този период, в нашата страна
започнаха
политически
и
икономически
промени, в резултат на които намаля обемът на
произвежданата и превозваната продукция.
Намаля
обемът на ежедневно
пътуващите работници и специалисти за
изпълнение на делови задачи. Редица норматвни
документи осигуряват почти пълно предимство
на автомобилния транспорт. И сега се върти
магическият кръг. Ръководители на БДЖ
обясняват, че броят на пътническите влакове
намалява поради намаления пътникопоток.
В действителност главната причина
поради която пътниците се пренасочват към
автобусите е малката честота на влаковете и

големите интервали между тях.
Важен
показател
за
пътническия
железопътен транспорт е ходовата скорост на
влаковете. Чрез определянето й се отчита и
времето за спиране в междинни гари.
Максималната скорост за движение на бързите
влакове по реконструираните железопътни
линии е 160 км/час. При това положение,
ходовата скорост по железопътната линия
София – Пловдив при 5 спирания в междинни
гари може да надмине 100 км/час.
На фиг. 3 се вижда изменението на тази
скорост през различните периоди, както е
възможно още да се прецени и перспективата за
нейното нарастване.

Фиг. 3. Участъкови скорости по железопътна линия София - Пловдив
Най-съществен критерий, според който
пътуващите избират вида транспорт, който ще
ползват е времепътуването.
На фиг. 4 е показано с графика
времепътуването на бързите влакове от София
до по-големите гари по линията до Бургас.
Горната линия в диаграмата показва
часовете за пътуване по сегашното разписание.
То е завишено още повече поради това, че
между гарите Септември и Пловдив линията
работи
като
единична
и
се
налагат
допълнителни престои за срещи в междинните
гари. Средната линия в графиката е очертана

според реално възможно разписание, което
може да влезе в сила през близките години, след
като се завърши рехабилитацията на линията по
сегашните трасета, където
това е възможно.
Тогава бързите влакове ще пътуват от София до
Пловдив за по-малко от 2 часа, а до Бургас, под
5 часа.
След завършване на реконструкцията по
цялата линия, включително и на нови трасета в
най трудните участъци около Вакарел, Сестримо
и Чирпан, проектното времепътуване от София
до Пловдив ще се намали на 1,2 часа а до
Бургас на 4 часа.
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Фиг. 4. Времепътуване на бързите влакове по железопътната линия София – Пловдив – Бургас

3. Предложения за подобрения в
разписанието на влаковете
За
да
има
ефект
намаленото
времепътуване в резултат на провежданите
реконструктивни мероприятия по оперативната
програма
“Транспорт
и
транспортна
инфраструктура”, трябва да се направят
съответните подобрения в разписанието за
движението на влаковете. Освен увеличаването
на скоростите, трябва да се приеме схема въз
основа на която да се състави графическо
разписание.
Водещите
железопътни
администрации на Германия, Швейцария,
Австрия, Италия, Белгия, Холандия и др.
прилагат т.н. “Тактов график”. Според него
бързите влакове през деня се движат с интервал
между тях - един час. Подобен график е
целесъобразно да бъде
въведен по нашите
главни железопътни линии: София – Пловдив и
София - Горна Оряховица. За нашите условия,
възможности и пътникопотоци, интервалите да
бъдат по 1 и 2 часа. Целесъобразно е от София в
направление Пловдив да заминават бързи
блакове в 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30 15.30,
16.30, 17.30, 18.30 и 19.30 часа. Четири от тези
влакове ще продължат до Бургас, един до Варна,
три до Свиленград и два ще приключват
движението си в Пловдив. По традиция, два от
тези влакове ще бъдат ускорени или експресни,
“Слънчев бряг” и “Пловдив”. Те ще спират само
в гарите Септември и Пазарджик. Другите бързи
влакове, освен в тези две гари ще спират и в
Ихтиман, Костенец и Стамболийски. Ще имат
връзки с регионалните влакове излизащи от
Пловдив във всички направления.

През Пловдив ще минават и два чифта
международни експресни влакове за и от
Истанбул, през деня и през нощта. В София те
ще правят връзки за Белград, Будапеща, през
Видин
и
за
Солун.
Движението
на
международните влакове, няма да бъде свързано
с тактов график, по който ще се движат бързите
влакове във вътрешно съобщение.
4. Предложения за подобряване
организацията на строителството
Организацията на строителството е
важен
елемент
при
реализацията
на
инвестиционните проекти, особено когато се
извършва на съществуващи железопътни линии,
които са в експлоатация. Българските строители
имат дългогодишен опит, когато в далечното
минало при трудни теренни условия са строели
Презбалканската железопътна линия, Русе –
Горна
Оряховица
–
Стара
Загора,
Подбалканската линия София – Карлово –
Сливен – Зимница и много други обекти. В поново време, при удвояване на железопътната
линия: София Пловдив и София – Мездра –
Горна Оряховица – Варна са правени сложни
превключвания на трасето през време на
„прозорци” в графика за движение на влаковете
с продължителност 4 – 6 часа.
През миналата година и сега продължава
рехабилитацията на трасетата на различни
отсечки по железопътна линия София – Пловдив
– Бургас. Въпреки че в участъците Септември –
Пловдив, Михайлово – Стара Загора и Зимница
– Бургас линията е двойна а някои междугария
между Стара Загора и Ямбол са удвоени,
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месеци наред се прекъсва движението и
пътниците
се
превозват
с
автобуси.
Времепътуванията са удължени, а някои влакове
пристигат със закъснение, дори спрямо
коригираното разписание.
Реконструктивните меропри-ятия по
Оперативната програма ще се реализират над 10
години.
Съществува
сериозна
опасност
организацията на строителните работи да
продължава по същия начин и голяма част от
пътникопотока
да
се
пренасочи
към
втомобилния
транспорт.
Възмоно
е
значителните капиталовложения да останат без
икономически ефект.
Целесъобразно
е
пловдивската
общественост,
общинските
власти,
професионалните и обществени организации, в
това число Научно-техническите съюзи, да

упражнят своето влияние върху инвеститорите
от НКЖИ и ръководителите на строителните
организации. Необходимо е да се изработи
проект за организация на строителството без
прекъсване движението но влаковете.
5. Заключение
За изпълнение на програмата за
реконструкция и модернизация на Българските
държавни железници са осигурени значителни
средства. В проектирането и строителството са
включени
организации разполагащи с добри
специалисти и с необходимата техническа
съоръженост. За да има програмата практически
резултати е необходимо решително подобряване
на пътническите превози, което може да се
осъществи само с действена държавна и широка
обществена подкрепа.
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ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОДИАЛИЗАТА ВЪРХУ
НЯКОИ ПАРАМЕТРИ ОТ ФИЗИКОХИМИЧНИЯ
СЪСТАВ И ОРГАНОЛЕПТИЧНИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИНA
ас. д-р инж. ИВАН БАКЪРДЖИЙСКИ*, доц. д-р инж. НАДЕЖДА БЛАГОЕВА*, доц. д-р инж. ХРИСТО СПАСОВ*, маг. инж. ИВАЙЛА БАЖЛЕКОВА**, маг. инж. ДЕСИСЛАВА ХИТОВА**
Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, ** Винпром Пещера АД
ivanbak81@yahoo.com, blagoeva1@yahoo.com,
Резюме: Изследвано е влиянието на електродиализата и предшестващата я филтрация върху съставa и характеристиките на винa. Установено е, че обработката
води до различна промяна в съдържанието на титруеми киселини; намаляване
концентрациите на летливи киселини, общ и свободен серен диоксид, екстрактни
вещества и рН. Несъществени са промените на алкохолното съдържание,
редуциращите захари, протеините и общите феноли. Установените разлики в
органолептиката са незначителни и не се свързват с нарушаване на баланса в
пробите.
Ключови думи: електродиализа, физикохимичен състав на виното, органолептични
характеристики на виното

INFLUENCE OF ELECTRODIALYSIS ON SOME
PHYSICAL, CHEMICAL PARAMETERS AND
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS OF WINE
IVAN BAKARDZHIYSKI*, NADEJDA BLAGOEVA*, HRISTO SPASOV*, IVAILA BAJLEKOVA**,
DESISLAVA HITOVA**
*University of food techlogies, ** Vinprom Peshtera SA
ivanbak81@yahoo.com, blagoeva1@yahoo.com,
Abstract: The influence of electrodialysis and predfiltration on some wine composition
parameters and organoleptic characteristics was investigated. It has been found that the
treatment leads to a different changes in the content of titratable acids; reducing the
concentrations of volatile acidity, total and free sulfur dioxide, total extract and pH. The
changes of alcohol content, reducing sugars, proteins and total phenols and the differences
in organoleptic characteristics are negligible. The wine taste balance is preserved after
electrodialysis.
Key words: electrodialysis, wine physical and chemical composition, wine organoleptic
characteristics

1. Въведение
След алкохолна ферментация виното
представлява преситен разтвор на соли на винената киселина, които при определени условия
могат да излязат от разтворено състояние и да
причинят кристално (физично, тартаратно) помътняване [1]. Ако това се случи на етап готов
продукт, виното ще загуби бистротата си, респ.
търговския си вид. Ето кое налага неговото стабилизиране срещу това помътняване да бъде
една от задължителните обработки.

Това стабилизиране може да бъде постигнато по различни начини: чрез естествените
зимни студове; чрез използване на изкуствен
студ по периодични или непрекъснати методи с
или без внасяне на кристали контактен калиев
битартарат; чрез внасяне на метавинена киселина, арабска гума, карбоксиметилцелулоза, манопротеини; чрез подлагане на виното на електродиализа; чрез използване на йонообменни смоли
и др. [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]. Всеки от изброените методи има своите предимства и недостатъци
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по отношение на лекота за реализация, себестойност, необходимост от сложна и скъпоструваща техника, продължителност на ефекта на стабилизация, законови ограничения за прилагане в
промишлени мащаби и др.
Изследванията на Moutonet et al. и
Ribereau-Gayon et al. [3]; [7], относно приложението на електродиализата като метод за стабилизация на вината срещу кристални помътнявания, дадоха възможност през последните две
десетилетия тя успешно да се внедри в практиката.
Електродиализата е метод за стабилизиране на виното срещу кристални помътнявания,
причинени от солите на винената киселина с
помощта на йонселективни мембрани и поле от
постоянен електричен ток. При това виното частично се дейонизира, поради извеждане от състава му основно на част от калиевите и битартаратни йони.
В световната научна литература има
данни, че при постигане на стабилизиращ ефект
са отчетени: 17 % степен на дейонизиране, 8 %
намаление на титруемата киселинност и в същото време намаление и на рН с 0,09 единици и
слабо понижаване на летливата киселинност. От
състава на титруемата киселинност, намаление с
над 30 % е отчетено само при винената киселина. От катионите най-съществено се пониважа
съдържанието на калий – с над 24 %, а тези на
калция и натрия почти не се променят. Алкохолното съдържание също е намаляло, макар и
съвсем слабо (с 0,1 % об.) [3]; [7].
Според други изследвания [8], електродиализаната обработка е довела до намаляване
съдържанието на калий в обработеното вино с
над 30 %. Oбработката е повлияла на свободния
и общия серен диоксид, при които е отчетено
понижение съответно с около 16 и 17 % [8]. При
показателите алкохол, относителна плътност,
рН, титруема и летлива киселинност измененията са или в рамките на грешката на опита, или
изобщо не са отчетени такива.
Липсват научни изследвания от български изследователи върху изменението на физикохимичния състав на български вина.

бели сортови вина (Просеко, реколта 2013 и
Шардоне, реколта 2012), едно бяло купажно
вино (със сортов състав: Совиньон Блан, Шардоне и Вионие, реколта 2013) и едно червено
сортово вино (Пти вердо, реколта 2013).
Вината предварително са стабилизирани
срещу колоидни помътнявания, след което са
подложени на обработка в инсталация за електродиализа производство на фирмата Juclas, с
производителност 15 hl/h, предшествана от
предфилтрация през мембранен свещов филтър
с размер на порите 1 µm [9].
Получени са 10 варианта – 4 контроли, 2
след филтрация /Просеко и Шардоне/ и 4 след
електродиализа.
Всички опитни проби са подложени на
анализи по следните показатели и методи: алкохолно съдържание; титруема киселинност; летлива киселинност; рН; съдържание на общ и
свободен серен диоксид; общ екстракт [10];
общи фенолни съединения [11]; общо количество протеини [12].
Червеното вино Пти Вердо е подложено
на спектрален анализ във видимата зона на
електромагнитния спектър за изследване на
цветните му характеристики. Изчислени са показателите: интензитет на цвета; нюанс на цвета;
процентно участие на трите дължини на вълната
в общия цвят на виното; dА [11].
Всички варианти са реализирани и анализирани в трикратни повторения и в настоящото изследване са поместени средните стойности
на получените резултати.
Вариантите,
обработени
с
електродиализа са оценени органолептично от
шестчленна комисия. Приложени са триъгълни
тестове [13], в които участват пробите от всички
сортове по двойки – контрола /сдвоена/ и след
електродиализа /единична проба/. Цели се да се
установи има ли различна проба между трите
представени за дегустация и коя е тя; в кое направление се изразява установеното различие –
цвят, аромат, вкус; да се прецени дали евентуално установената различна проба е предпочетена.
Обработката и интерпретацията на резултатите е
извършена статистически и според [14].

2. Цел на изследването
Изследване влиянието на електродиализата върху някои параметри от физикохимичния
състав на виното и органолептичните му характеристики.

4. Резултати и обсъждане
Измененията на алкохолното съдържание и концентрацията на редуциращи захари в
пробите подложени на електродиализа може да
се проследят на фиг. 1 и 2.
Алкохолното съдържание в подложените
на електродиализа вина се изменя в границите
от 0,01 до 0,05 %об. спрямо съответните им контроли, което няма практическо значение. Подо-

3. Използвани материали, схема на опитите и аналитични методи
Експериментите са проведени през месец
ноември 2014 г. Обект на изследването са две
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Фиг. 1. Изменение на алкохолното съдържание

Просеко’13 Шардоне’12
след филтър

Купаж’13
след ЕД

Пти
Вердо’13

Липсата на съществено изменение на
горните два параметъра се обяснява с принципната невъзможност за отделяне на вещества,
намиращи се под формата на цели (недисоциирани) молекули. Намаление извън грешката на
анализа би могло да се обясни с това, че молекулата на етанола може да се разглежда като
дипол с частичен заряд и миграция в условията
на постоянно електрично поле.
По-съществени са измененията на титруемите киселини, видни от фигура 3.
Отчетено е намаление на титруемата киселинност с 0,17-0,32 g/dm3. Най-голямо то е
при бялото купажно вино, надхвърлящо 5 %.
По всяка вероятност това намаление се
дължи на извеждане основно на калиеви и послабо на битартаратни йони от виното. Именно
тези йони влизат в състава на калиевия битартарат (КНТ), който е основният носител на титруемата киселинност в нормалния рН диапазон на
виното [4]. Те са и в основния фокус на електродиализата, тъй като са главната причина за появата на кристалните помътнявания [3].

5.59

5.46

5.74

Изключение от наблюдаваната тенденция има само при червеното вино Пти Вердо,
където вместо намаление е отчетено съвсем слабо повишение. Не е изключено това повишение
да се дължи на грешка в анализа.
Летливата киселинност също е повлияна
от обработката на виното с електродиализа. Във
всички обработени проби е установено занижаване на летливите киселини с (фиг. 4): 0,04
g/dm3 при вината от сортовете Просеко и Шардоне и 0,07 g/dm3 при купажното бяло вино и
червеното от Пти Вердо.

Летливи киселини, g/dm

Фиг. 2. Изменение на редуциращите захари
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Фиг. 3. Изменение на титруемите киселини
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бни са наблюденията и по отношение на редуциращите захари.
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0.1
0.0

Просеко’13 Шардоне’12
контрола

след филтър

Купаж’13
след ЕД

Пти
Вердо’13

Фиг. 4. Изменение на летливите киселини
Нейното процентно намаление спрямо
контролните проби /9-18 %/ надхвърля това на
титруемата киселинност. Тази степен на намаление е по-голяма от цитираните в научната
литература, вероятно поради по-ниските изходни стойности в контролните проби.
Извеждането на компоненти от киселинния състав на виното би следвало да доведе до
покачване рН на вината. Настоящите изследвания, които са в съгласие с предишни проучвания
по този въпрос, показват точно обратното. Действителната киселинност на изследваните вина се
повиши, респ. рН е намаляло с от 0,09 до 0,17
рН единици, равняващи се на от около 3-6 %
(фиг. 5). Отстраняването на част от КНТ от виното вероятно е довело до промяна в баланса на
формите на свързване на винената киселина с
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Фиг. 7. Изменение на общия серен диоксид
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В третираните проби е установено намаление в концентрациите на свободен и общ серен диоксид спрямо контролните проби, съответно с 6-7 mg/dm3 и 10-13 mg/dm3 (фиг.6 и фиг.7).

32

след филтър
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Изменението на протеините (фиг.8) и на
общите фенолни съединения (фиг.9) е незначително.

Фиг. 5. Изменение на рН
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изтегляне на равновесието към свободната недисоциирана киселина, която е и главният компонент, обуславящ рН на виното.
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контрола

след филтър
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Фиг. 8. Изменение на протеините
Просеко’13 Шардоне’12
контрола

след филтър

Купаж’13
след ЕД

Пти
Вердо’13

Фиг. 6. Изменение на свободния серен диоксид
Това намаление се равнява съответно на
17-25 % и 6-22 %. Може би тези наблюдения поскоро се дължат на косвения ефект на окислението му от кислорода на въздуха, отколкото до
пряко влияние на обработката.
В подкрепа на това предположение са и
данните за изменението на тези показатели след
предварителната филтрация преди постъпване в
клетките на електродиализата. Вижда се, че намалението след предфилтрацията е по-голямо от
това след електродиализата, т.е. едва ли става
въпрос за миграция на серния диоксид (или съединенията му) през диализиращите мембрани.
Тези наблюдения са особено важни за практиката и показват, че трябва да се съблюдава нивото
на свободния серен диоксид преди виното да
бъде подложено на обработката, тъй като по
времето й, неговото ниво спада и опасността от
окисление е съвсем реална.

Фиг. 9. Изменение на общите феноли
От поместените фигури се вижда, че то е
по-голямо след предварителната филтрация,
отколкото след електродиализата. Вероятно тук
по-скоро става въпрос за задържане от мембраната на по-високомолекулни комплекси с участието на протеини и фенолни съединения, отколкото на намаление по време на електродиализата. Впечатление прави по-голямото намаление на ОФС при виното от Пти Вердо. За съжаление не разполагаме с данни за изменението на
тези вещества преди виното да навлезе в клетките за електродиализа, т.е след предварителната
микрофилтрация. По-вероятна причина за този
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резултат изглежда да е вече цитираната по-горе,
отколкото да става въпрос за миграция през
йонселективните мембрани.
Общият екстракт намалява във всички
проби след електродиализа спрямо контролата: с
около 1 g/dm3 в Шардоне; около 1,5 g/dm3 в
Просеко и Пти Вердо и с около 2,5 g/dm3 в Купажа.

Фиг. 11. Стойности на светлинната абсорбция
при 420, 520 и 620 nm на виното Пти Вердо

5
0
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Фиг. 10. Изменение на общия екстракт
В пробите от Просеко и Шардоне след
филтрация беше установено по-силно намаление
на екстракта, съответно с 1,45 и 0,8 g/dm3, а след
електродиализа с още около 0,2 g/dm3. Това дава
основание да се предположи, че е напълно възможно изменението на коментирания показател
и при купажното вино и при това от Пти Вердо
да има подобен характер. Тези наблюдения вероятно са в резултат на задържане на високомолекулни комплекси при мембранната филтрация
и отделяне на част от киселинния състав по време на електродиализата.
Предвид приложимостта на обработката
за червени вина и значението на цвета за качеството им, беше проведен спектрален анализ, даващ информация за промяната на цветните характеристики.
Отчетен е спад в светлинната абсорбция
и при трите дължини на вълната със 7, 5 и 10 %
съответно за А420, А520 и А620 (фиг. 11). Това
съвсем очаквано се отрази и на общия интензитет на цвета (IC`) под формата на намаление с
малко над 6 % (фиг. 12).
Наблюдавано е намаление и в стойността
на нюанса на цвета (Т), заключаващо се в намаляване на усещането за жълокафявата компонента и засилване на червените пигменти в цвета. В подкрепа на тези резултати са стойностите
на дяловото участие на трите дължини на вълната, респ. трите основни нюанса в червения цвят
(фиг. 13).

Фиг. 12. Изменение на интензитета (IC`) и
нюанса (Т) на цвета на виното Пти Вердо

Фиг. 13. Изменение на цветните
характеристики на виното Пти Вердо
Участието на жълтокафявата и синята
компонента на цвета намалява, а това на червената се увеличава. Успоредно с това се увеличава и стойността на показателя dA, показващ
промяна и в начина на възприемане на червения
цвят на виното, който става по-жив и искрящ.
Вероятно тези наблюдения се дължат на
промяната в рН, коментирана по-горе. Дори
слабо понижение на рН е способно да рефлектира в увеличение на йонизацията на свободните
антоциани. Така те ще изглеждат още почервени на фона на намалението на усещането
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за жълто-кафяв нюанс в общия цвят на червеното вино.
Виното е продукт за пряка консумация и
в този смисъл органолептичната му оценка е от
първостепенна важност, макар и тя да е строго
субективна. Резултатите от триъгълните тестове
са поместени в таблица 1.
Таблица 1.
Схема на опитните варианти
Сорт,
Реколта
Просеко, 2013
Шардоне, 2012
Купаж, 2013
Пти Вердо, 2013

Брой дегустаРезултат от триътори разпознагълния тест, с 95
ли различната
% вероятност
проба
2 от 6
0 от 6
3 от 6
2 от 6

Идентични проби
Идентични проби
Идентични проби
Идентични проби

Оценката на различната /обработената с
електродиализа/ проба, спрямо контролната е
както следва:
Просеко, 2013 – Леко намалени интензитет и плодовост в аромата; не са намерени
разлики в цвета и вкуса. Разликата е оценена
като незначителна и е запазен балансът в пробата.
Купаж, 2013 – По-блед цвят, леко намален интензитет, без промяна на нюанса в аромата, с лека загуба на сочност във вкуса. Установена е разлика, но е запазен балансът в пробата.
Пти Вердо, 2013 – По жив, по-искрящ
цвят, леко намален ароматичен интензитет, малко по-слаба структура. Установена е разлика,
но е запазен балансът в пробата.
5. Заключение
При условията на проведения експеримент е установено, че обработката с електродиализа води до различна промяна в съдържанието
на титруеми киселини при белите и червеното
вино; намаляване концентрациите на летливи
киселини, общ и свободен серен диоксид, екстрактни вещества и стойността на рН. Незначителни са промените на алкохолното съдържание,
редуциращите захари, протеините и общите
феноли. При червеното вино нараства участието
на червената компонента в цвета.
Установените разлики в органолептиката
или са незначителни, или там където са покатегорично намерени, не се свързват с нарушаване на баланса в пробите.

ЛИТЕРАТУРА
1. Янков, А. (1992). Технология на винопроизводството, Земиздат, София, 1992.
2. Маринов, М. Технология на виното и високоалкохолните напитки, Земиздат, София,
1990.
3. Ribereau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A.,
Dubourdieu, D. Handbook of enology. Volume
2: The chemistry of wine stabilization and
treatments 2nd Edition, John Wiley and Sons
Ltd., Chichester, England, 2006.
4. Zoecklein, B., Fugelsang, K., Gump, B., Nury,
F. Wine analysis and production, Chapman &
Hall, New York, 1995.
5. Boulton, R., Singleton, V., Bisson, L., Kunkee,
R. Principles and Practices of Winemaking,
Kluver, Academic/Plenum Publishers, New
York, 1999.
6. Jackson, R. Wine Science. Principles and
Applications 3rd Edition, Elsevier, San Diego,
California, USA, 2008.
7. Moutounet M., Escudier, J.-L., Saint-Pierre, В.
Les Acquisitions R´ecentes dans les Traitements
Physiques du Vin, (ed. B. Donèche), Tec. et
Doc., Lavoisier, Paris, 1994.
8. Forsyth, K. Comparison between electrodialysis
and cold treatment as a method to produce
potassium tartrate stable wine, Awri Report, 30
October, 2010.
9. www.vason.com.
10. Иванов, Тр., Геров, Ст., Янков, Ат., Бамбалов, Г., Тончев, Т., Начков, Др., Маринов, М.
Практикум по винарска технология, Христо
Г. Данов, Пловдив, 1979.
11. Чобанова, Д. Ръководство за упражнения по
Енология, Академ. издат. на УХТ, Пловдив,
2007.
12. Owusu-Apenten, R. Food protein analysis:
quantitative effects on processing, Marcel
Dekker, New York, 2002.
13. Проданова, Н. Дегустацията или как да
опознаем виното, Икономедия, София, 2008,
стр. 115-118
14. Meilgaard, M. C. Sensory Evaluation
Techniques, CRS Press, Inc. Boca Raton, 1991,
p. 338.

15

YOUTH FORUMS „SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATIONS, BUSINESS” 2015

СЪВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ НА
ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ ВЪРХУ МОНОЛИТНА
ОСНОВА
АС.ИНЖ.ЦВЕТАН БЛАГОЕВ
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
e-mail: ceco_z@abv.bg
Резюме: Съвременните тенденции за нарастване на скоростта на движение,
експлоатационното натоварване и интензивността на движение на влаковете
затрудняват поддържането и ремонтите на железния път, а необходимостта от
тези мероприятия значително нараства. Поради необходимостта от повече
ремонтни дейности и намаленото време за извършването им железопътните
администрации започват да търсят решение на проблема с въвеждане в
експлоатация един значително по-корав и устойчив на деформации железен път –
път на монолитна основа или безбаластов железен път. Този тип горно строене
удовлетворява съвременните изисквания, поради по-голямата си устойчивост в
двете ( вертикална и хоризонтална ) равнини, с което работите по поддържане на
железния път намаляват до 5 пъти в сравнение с конвенционалния железен път.
Ключови думи: безбаластов железен път, път на монолитна основа, железен път,
стоманобетонни траверси

МODERN BALLASTLESS TRACK
ASSISTANT PROFESSOR ENG. TSVETAN BLAGOEV
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING AND GEODESY
e-mail: ceco_z@abv.bg

Abstract: Modern trends for increased speed, operating load and intensity of trains makes
difficult the maintenance of the track while the necessity of maintenance and repair work
increases. The necessity for more repairs and maintenance works and decreased time for
their completion, leads railway administrations to search and to bring into operation
suitable solutions for the railway track with significantly higher stiffness – ballastless track.
This type of substructure satisfies the present requirements because of the higher stability
in vertical and horizontal directions, and as a result the maintenance reduces by up to 5
times compared to conventional ballasted railway track.
Key words: ballastless track, slab track, railway track, concrete sleeper

Технологичният прогрес и изследователската
работа в областта на горното строене на
железния път(ГС) довели до въвеждането на нов
вид ГС – безбаластов железен път или път на
монолитна основа. Тази система се появила за
пръв път през 60те години на XX век в Япония.
Нарастването на експлоатационното
натоварване на железния път и интензивността
на
движението
значително
затрудняват
Текущото поддържане и Капиталните ремонти,

докато необходимостта от тях нараства.
Например в Холандия нощните прозорци за
извършване на ремонтни работи са не повече от
5 часа , а в Южна Кореа за 435 километровото
високоскоростно трасе между градовете Seoul и
Busan са предвидени само 1 час и 30 минути за
среднощни ремонтни работи.[6] Железопътните
администрации
започват
да
търсят
конструктивно решение със значително помалки като обем работи по поддържането на
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железния
път.
Именно
безбаластовата
конструкция на железния път (монолитна или от
сгобяеми елементи) осигурява това изисквание.
Поради голямата нужда от по-малка поддръжка
този тип ГС бързо се развива и в различните
държави
се
разработват,
изпитват
и
усъвършенстват
множество
типове
конструкции, като най-голям напредък в това
направление имат Япония, Германия, Австрия,
Холандия, Франция и др.
Както конвенционалния железен път с баластова
призма, така и пътят върху монолитна основа
имат своите предимства и недостатъци, но
поради по-високата си цена вторият не е успял
да се внедри масово за главните жп линии по
различните железопътни администрации в
самото начало и за това резултатите за
дълговечността му не са много.
Съпоставка между двата вида ГС – с
баластова призма и безбаластов железен път:
Главният проблем на пътя върху баластова
призма е влошаването на качествата на баласта
по време на експоатацията. Баластът се състои
от трошен камък, който с течение на времето се
стрива, уплътнява се от фини частици и води до
проблеми с еластичността и дениращите си
функции. Чрез поддържането на ГС се цели
избягване на гореспоменатите проблеми, както и
възстановяване на геометрията на пътя.
В конвенционалния железен път релсите
биват поддържани от траверси на всеки 60-80
см(фиг.1) и всеки траверс може да причини
отклонение от проектната геометрия. При
случая с път на монолитна основа (фиг.2) се
вижда, че местата за скрепленията са фиксирани
и този порблем липсва.

Фиг.1 – Железен път с баластова призма

Фиг.2-Безбаластов железен път

Ясно е, че безбаластовият железен път
осигурява далеч по-голяма странична и
надлъжна стабилност. Освен това отклоненията
от проектната геометрия на коловоза са много
по-малки, а при добре изпълнен детайл на
основата на безбаластвата конструкция и
вероятността да се получат такива е много помалка. Следователно този тип конструкция ще
подобри значчително комфорта на пътуване и
ще намали разходите за поддръжка. [2.]
Съществено за пътя на монолитна основа:
-Корава конструкция (изисква влагане на
допълнителна еластичнос).
-Изследване на земната основа (з.о.) до
6м дълбочина на всеки 50м.
-Земните работи достигат до 2,5 м при
стандартно земно платно и до 4м при глинести
почви.
-Уплътняването на основата е с найвисоко качество.
-Сторителният допуск е ±2мм.
-Изисква водонепропусклив слой –
300мм.
-Допълнителните разходи за изпълнение
са 2-2,5 пъти.
-Очакван срок на служба – 50-60 години
-Не се препоръчва в силно земетръсни
райони
-Не е възможно изменение в геометрията
 Фиксирано междурелсие
 Фиксирана геометрия в план (R).
Основни аспекти за конвенционалния бaластов
железен път:
-Неравномерни слягания, както и скрити
пропадания на траверсите.
-Дефекти в слаби места на пътя –
настави, криви с малки радиуси.
-Стриване на баласта под места с
неравности – дефектирали релси, заварки,
изолирани настави, походи към мостове.
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-Поддръжка на пътя(ремонт) след 30-60
млн.бр.т. или след слягане на пътя с около 20мм.
-Пресяване, промиване и допълване на
баластовата призма след 10г.
-Цялостан подмяна на Г.С. след 30
години. [3]
Предимства на железен път с баластова
призма:
1.Сравнително ниска конструктивна цена.
2.Относително висока еластичност на ГС като
конструкция.
3.Баластовата призма представлява среда, чрез
която могат да се извършват корекции по ос и
ниво на сравнителна ниска цена.
4.Висока абсорбация на шума.
5.Съвместна работа на много елементи от
конструкцията, което води до намаляване на
напреженията от ГРР до основната площадка на
земното платно до 10 000 пъти.
Предимства на железен път с баластова
призма:
1.Сравнително ниска конструктивна цена.
2.Относително висока еластичност на ГС като
конструкция.
3.Баластовата призма представлява среда, чрез
която могат да се извършват корекции по ос и
ниво на сравнителна ниска цена.
4.Висока абсорбация на шума.
5.Съвместна работа на много елементи от
конструкцията, което води до намаляване на
напреженията от ГРР до основната площадка на
земното платно до 10 000 пъти.
В сравнение с безбаластовия път, баластовият
има следните недостатъци:
1. Тенденцията на коловоза да „плува“ в двете –
надлъжна и странична посоки след определен
експлоатационен период.
2.Ограничено непогасено странично ускорени в
криви, причинено от ограниченото странично
съпротивление на баласта.
3.Раздробените(Разпрашените)
частици
от
баласта нанасят щети както на релсите, така и на
колелата на подвижния състав.
4.Намалена
пропускливост
поради
замърсяването, износването и проникването на
фини частици от земното платно.
5.Сравнително тежка и висока конструкция на
ГС, изискваща по-мощни констрикции за
мостове и виадукти.
6.Интензивността
на
образуване
на
деформациии на ГС е тясно обвързана с
качествата на отделните му елементи и начинът,
по който са свързани като конструкция, както и
с геометрията на пъря, хомогенноста на

почвените слоеве и носещата способност на
разделителния пласт.
7.При случаите , когато баластовото легло
продължава върху конструкция-та на мостове
(или тунели) трябва да бъде осигурена
допълнителна еластичност, която може да се
постигне чрез:
-Полагане на баластова подложка –
между призмата и горния ръб на конструкцията
на моста.
-Повишаване на еластичността на
релсовото скрепление, чрез влагане на
допълнителни
еластични
подложки.
8.Поддръжката на този тип ГС трябва да бъде
регулярна поради неизбежното износване на
елементите му.

Безбаластовият железен път от своя страна
има следните премиства:
1.В сравнение с конвенционалния баластов
железен път, безбаластовият се предпочита
главно зарадаи силно намалените работи по
поддържане, както и заради по-голямата
стабилност на коловоза.
2.Разпределя натоварването на по-голяма площ,
което води до по-малки и равномерни
деформации
във
вертикалната
равнина
(слягания).
3.Този тип ГС също се нуждае от поддържане,
но работи като подбиване, пресяване, промиване
и допълване на баластовата призма не са нужни.
4.Стойността за Текущото поддържане е равна
на 20 до 30% от тази при баластов път.
5.Срокът на служва нараства значително, има
възможност за напълно премахване след
изтичането на срока.
6.Почти постоянна достъпност до експлоатация
на линията, без почти никаки притеснения за
местните жители поради оскъдните работи по
коловоза през нощта.
7.Няма съпротивителни сили на баласта при
преминаване на високоскорстни влакове.
8.Безусловно използване на електромагнетични
спирачки на колелата.
9.Излишъкът и недостигът на надвишение при
смесен тип движение (товарни и пътнически
превози) не води до промяна на геометрията на
железния път.
10.Малки корекции до 26мм във вертикалната и
до 5мм в хоризонталната равнина са възможни
за неутрализиране на малки деформации.
11.Намаляване на конструктивната височина и
тегло.
Други причини за внедряването на този
тип ГС могат да бъдат:
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-Липсата на подходящ материал за
баласт.
-Позволяването на достъпа на ППС.
-Предпазване от прахово замърсяване
върху околната среда, породено от стритите
частици на баластовата призма.
Недостатъци на пътя върху монолитна
основа:
1.По-високата цена – 2 до 3 пъти по висока от
баластовия железен път.
2.По-голяма
прецизност
при
полагане
(изливане) от автоматизирани машини.
3.Висококвалифициран експертен надзор.
4.По-голямо шумово замърсяване
5.По-големи промени в позицията в план и в
профил(надвишение) могат да бъдат направени
със значителни по обем и трудност работи.
6.В случай на дерайлиране възстановителните
работи ще отнемат много повече време и
усилия.
7.Изисква се преход от баластов към
безбаластов релсов път, който трябва да се
конструира внимателно и с отчитане на
съответните изсиквания за преход в коравините
на ГС.
Приложението на железния път на
монолитна основа изисква по-стриктни мерки
относно подготовката на з.о и основните
пластове над нея. Долното строене трябва да е
хомогенно и способно да поеме съответните
експлоатационни товари без значителни
слягания. Окончателната по-висока цена е
ограничила широкото разпространение на този
тип ГС за главни линии до сега, въпреки че
страни като Япония , Кореа, Германия,
Холандия, Китай и т.н. имат изградени стотици
километри железни пътища на монолитна
основа и отчитат факта, че текущото
поддържане на този тип ГС е минимално. [1.],
[2.], [3.], [7.]
Основни видове конструктивни решения в
различните жп администрации по света:
По отношение на подпирането на
релсите, безбаластовият железен път се дели на
2 основни вида:
1.Железен път с дискретно опиране (фиг.3)
2.Железен път с непрекъснато опиране –
Embeded rail structure (ERS) Холандия (фиг.4)
По отношение на полагането ти биват:
1.Изляти на място конструкции

2.Предварително изготвени в заводски условия
стоманобетонни плочи, котио биват полагани на
място без мокри процеси(или с минимални)

Фиг.3

Фиг.4

1.Моноблокови или двублокови траверси
върху бетонова конструкция.
Конструкции
на
стоманобетонни
траверси върху бетонова основа се изпозват
главно за новостроящите се високоскоростни
линии в Германия. Най – общо ГС представлява
стоманобетонови траверси замонолитени в
бетонова основа или поставени директно върху
стоманобетоново пътно платно (легло). Найотличаващият се пример е систамата “Rheda”,
която ще бъде разгледана по-подробно в
настоящата публикация.
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въведена в експлоатация за първи път през 2000,
като част от високоскоростната жп линия между
Лайбциг и Халле, а след това била внедрена и в
Испания, Холандия ,Тайван, Япония, Китай и
др. До 2009г. били изградени приблизително
1000км жп линии изцяло с гореспоменатата
конструкция като експлоатационната скорост е
от порядъка на 350km/h.

Фиг.5

На фиг. 5 е показана конструкцията “Low
vibration track” (Stedef system), изпозвана главно
в тунелите във Франция за високоскоростните
лини TGV, като тази система се изпозва масово
за метрополитени в множество държави. Гумен
ботуш или еластична обшивка под траверсата
осигурява добра еластичност на конструкцията,
като осигурява добра шумо и виброзащита. [2]
Rheda system
Системата
“Rheda”
е
претърпяла
сериозно развитие в продължителен период от
време след първото и приложение през 1970г.
Това е първата система с вбетонирани
моноблокови стоманобетонни траверси
в
стоманобетонно корито.
Върху предварително излято бетоново
корито траверсите се позиционират от горе
(„top-down“ метод), като чрез шпиндели се
контролира положението в надлъжна и
странична посока.(фиг.6)

Фиг.6

Тази конструкция може да бъде модифицирана
да работи и като корава плоча ако се постави
достатъчно армировка в стоманобетонното
корито или в долната част на плочата, за да бъде
способна да премоства слабите места в з.о.
Следващата модификация на този тип система e
“Rheda 2000”(фиг.7)
като тя представлява
подобрен вариант на познатата от 1994г. “Rheda
Sengeberg”-фиг.6. Системата „Rheda 2000” била

Фиг.7

Показаната на фиг.7 конструкция на ГС изисква
зрдава, неподдаваема основа, тъй като
армировката е поставена в средата на сечението
на плочата и има за цел да ограничи
образуването на пукнатини и за поемане на
страничните сили (лъкатушни и центробежни), а
не да работи като корава плоча. Монтажът и тук
се извършва по познатият „top-down” метод,
само че тук за референтна повърхност се
изпозват горният и вътрешният ръб на
релсите(фиг.10), което осигурява достигането на
желаната геометрия с доста голяма прецизност.
Този похват неутрализира неизбежните допуски
на останалите елементи от конструкцията.
Освен това скрепленията позволяват корекции
по ос и ниво, за да компенсират неизбежните
деформации на ГС с течение на времето.
За да засили монолитнността на плочата
“Rheda 2000” преминава от моноблокова в
двублокова траверса, като отделните блокове са
свързани с напречни прътови ферми от
армировъчна стомана.(фиг.8) Тук армировката е
конструирана по този начин, за да подобри
връзката между траверсите и излятата под тях
стоманобетонна плоча. Това решение в
последствие гарантира дълготрайност на
конструкцията, както и безпроблемно поемане
на
високи
статични
и
динамични
експлоатационни товари от високоскоростния
железопътен
трафик.
Освен
това
конструктивната височина на Г.С. е намалена с
приблизително 16см в сравнение със стария тип
конструкция (моноблокови траверси)-фиг.9.
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Фиг.8
Фиг.11

Фиг.12

Фиг.9

Фиг.13

Фиг.10
Благодарение на дългогодишни изследвания и
подобрения на системата от RAIL.ONE са
разработили множество системи “Rheda 2000” –
ГС на железен път върху земно платно – фиг.11,
конструкции върху мостова констрикция
(фиг.12) и тунели (фиг.13), както и система за
преход между път с баластова призма и такъв
върху монолитна основа(фиг.14 и фиг.16), което
е от изключителна важност, тъй като ако
преходът не е достатъчно плавен, то ще има
голям скок в коравините на конструкциите и
това ще бъде критична точка от железния път, в
която геометрията на пътя ще се разстройва
интензивно.

Фиг.14

Фиг.15
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Конструкцията, обект на сегашната тема е
избрана, тъй като е подходяща за приложение в
нашите условия, като се модифицират
блоковите траверси, които се произвеждат в
България и прилагат в софийския метрополитен.
Освен това този детайл на ГС е подходящ за
мостови връхни конструкции с комбинирано
действие, като излятия под траверсите бетон
може да участва едновременно в поемане на
усилията от подвижния състав и в работата на
главните мостови носачи.(фиг.16) [9]

Фиг.16
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PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE AND ADOLESCENTS
IN ESTABLISHING AND STRENGTHENING DEMOCRATIC
PRINCIPLES IN SOLVING TRAFFIC SAFETY PROBLEMS
MAGDALINA DERMENDJIEVA, DIPL.ING.
Association ‘BI-BIT National Club’
E-mail: bi_bit@abv.bg

Summary: This report presents the motivation and forms of participation of young people in the promotion of
democratic principles in solving the problems of traffic and dramatically reducing the number of accidents
through prevention, nurturing a culture of road users and the introduction of modern interactive forms of
learning
Keywords: young people, traffic, safety and traffic safety culture

The main topic that unites us today is safety
and culture in traffic. A subject important and
significant, which can be viewed from
different angles, an issue that unites many
institutions, local authorities, the Interior
Ministry, and public organizations.
'BI-BIT National Club' Association is a public
organization that has focused its activity and
specificity on road safety of children and
youth. In this field for 24 years we have
accumulated a lot of experience with many
conclusions and findings.
The 'BI-BIT National Club' for road safety,
development and protection of children and
youth is an NGO. Since 1991 we work on the
issues of road safety of children and youth and
on fostering traffic safety culture and
responsible behavior on the road. The Club
works in the interest of general public. We are
a corporate member of the Scientific and
Technical Union of Transport, the International
Association
'Transport
infrastructure,
information and nanotechnologies'; the Public
Center for Prevention and the Council on Road
Safety of Children in Sofia Municipality. We
have successfully implemented different
projects at local and national level. We have
conducted numerous events, initiatives and
campaigns.
Our Club has created the first school and
student patrols in the capital and the
country.

We communicate with children, young people,
parents, teachers and school boards on a daily
basis. The goals and objectives we set are
based on years of experience and study of the
best domestic and European practices. The key
priorities in our work are education and
creation of skills in road safety. Our main
target group are the young - the children, the
adolescents and the youth. Our activities are of
social benefit.
The lack of skills to implement the lessons
learned is an extremely serious problem in our
society. That is why we focus on practical
exercises and correcting deficiencies in
training.
In the past few years we have been working
hard and will continue on creating a
nationwide system to effectively support
education and training in road safety through
the construction of specialized informational
and training website, a Newsletter and a
network of schools and youth centers
coordinated by the head Road Safety Center at
'BI-BIT National Club' in Sofia.
Thus we could use the enormous interest of
youngsters and adolescents in computers and
modern IT tools and technologies.
We were one of the first organizations that
supported and signed on 12 September 2007
the European Road Safety Charter. On 22
February 2011 we resubscribed to the Charter
aimed at halving the number of fatalities in
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traffic by 2020, and we renewed our
commitments for the next four years.
We aim to continue our work related to
building skills for road safety. We envisage to
set youth patrols and new school patrols
formations. Their tasks are related to: helping
young children in crossing the streets; raising
awareness of the importance of maintaining
sidewalks clean in wintertime; consulting
traffic offenders who park their cars irregularly
and endanger the safety of road traffic in cities;
application of interactive learning for road
safety in accordance with appicable laws and
regulations.
We plan to hold seminars for teachers, students
and youth patrols themed 'Innovative
methods of education on traffic safety'. We
are in the preparation and will distribute
specialized brochures on road safety, as well as
thematic tests, leaflets, a questionnaire for
traffic situations in certain regions, and will
conduct practical exercises for road safety in
real life situations.
In our work on ensuring traffic safety we
maintain contacts with European counterpart
organizations.
In our practice we have reached the conclusion
that most of the children, students and young
people do not avail of the necessary knowledge
and practical experience in traffic safety and
lack the requisite discipline and concentration.
Youngsters do not always comply with the
Law on Road Traffic and safety traffic rules. In
our opinion the key reason is the incomplete
knowledge they receive as early as
kindergarten, and later in school, and in
driving classes. These findings are confirmed
by official statistics.
Unfortunately, very often motorists as well as
adult cyclists who ride on the sidewalk
opposite the traffic, give children and
adolescents the bad example of lack of traffic
discipline. Motorists drive and park in
pedestrian zones, sidewalks including, and
violate the speed limits..
We receive interesting feedback about the
conditions of roads and for safe traffic from
our questionnaire completed by our traffic
patrols and parents featuring: improper
stopping and parking on sidewalks or near
crosswalks, narrow and dangerous sidewalks,
disregard of traffic lights, missing crosswalks

marking and inadequate lighting, road holes, as
well as motorist behavior - speeding, stopping
at insufficient distance from the crosswalk at
pedestrians notification for crossing, etc. In our
view these are the main causes for many
accidents and an example of the
underestimation of the application of rules in
all aspects of life, especially in traffic.
The conclusions and findings, some of which
already mentiond, are the reason for 'BI-BIT
National Club' to put emphasis on:
- Preventive work with children and
students, young people, teachers, parents and
families;
- Participation of students and young
people in the Student and Youth Patrols in
traffic safety;
- Study and
European experience;

application

of

the

- Implementation and continuous
expansion of various forms of action and
interaction in order to increase the knowledge
of children and adolescents, to expand their
practical experience and form traffic safety
culture; and
- Expansion of the relationship and
interaction with state authorities and
institutions.
The main form of interaction with the state
bodies and institutions, local authorities, nongovernmental organizations, companies and all
other stakeholders is the implementation of
joint thematic projects.
Their aim is to educate and train young people
who are real road users, to foster traffic safety
culture in them, and protect them from
unwanted accidents with fatal consequences;
create conditions for the transfer of experience
from elder to younger, provoke more interest
among youngsters on road safety through
interactive learning, the use of current IT
technology, fun computer games and
demonstrations of knowledge and skills.
The projects are aimed at creating a basis for
building a network of student and youth
clubs on traffic safety using up-to-date IT
technologies and entertaining interactive
training. In the form of games and interactive
entertainment young people can really
immerse themselves in traffic, to monitor
dangerous situations; they are trained to

24

YOUTH FORUMS „SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATIONS, BUSINESS” 2015

respond quickly and adequately in crisis
situations, learn traffic rules, increase their
ability to respond through practical training
and experience.
For the city of Sofia our projects are with Sofia
Municipality, certain district municipalities,
schools, the Council for Trafiic Safety for
Children in Sofia, together with the Regional
Inspectorate for Sofia at the Ministry of
Education and science, and with the
participation of the Traffic Police.
An interesting example in this direction is the
realized project 'With Love to Life' with Sofia
Municipality, 'Triaditza' District. For four
months we implemented the project focusing
on activities related to practical exercises and
correcting deficiencies in training, through
various forms of extra-curricular activities
such as: completion of competitive tests with
traffic situations by 1,750 students; driving
maneuvers field exercises on road safety with
bicycles, roller skates, scooters, skateboards
with the participation of 80 students from 1st
to 7th grade.
In 2014 and 2015 in the project were involved
24 schools from 6 districts of Sofia
Municipality, with more than 36,000 students
participating.
In implementation of the projects mentioned
for the first time in the country was held a
Qualification
course
'Computer-based
training on road safety in kindergartens'
employing the interactive software product
'Bibitko' containing eight games for children
aged 4 to 8, developed by a team of 'BI-BIT
National Club' and 'Education' Civil Society.
In the course participated teachers-innovators
of 56 kindergartens and schools, who received
certificates upon the successful completion of
the course.
We are plannig to hold competitions with
school and youth patrols related to specific
tasks and situations, as well as exercises in
skillful and safe in bicycle driving in real
traffic.
Along with the previous I will mention only a
part of what we do as a durable trend and can
unite all of us who are stakeholders in traffic
safety.
On the basis of our experience and the study of
other countries’ expertise and achievements we
have developed a Handbook ‘In the traffic on

our own’ for students from 1st to 8th grades,
published by RIVA Publishing House, and
approved by the Ministry of Education and
Science. Both teachers and students are keenly
interested in working with the Handbook.
The Club’s activities with children and
students are in their free time. We provide
additional training through: a testing game 'My
safe way to school' for students up to grade 4;
competitive tests for checking what has been
learned in 'Skills and safety in bicycle
driving' for students from 5th to 8th grade,
and practical exercises with bicycles, roller
skates, scooters, skateboards, etc. in manuever
driving field testing: zebra crossing,
roundabout manouevers, notifying overtaking,
slalom skateboarding, parking, 'STOP' sign,
etc.
In extracurricular activities we have a good
practice in the organization of recreational and
competitive, educational and awareness
programs for children and students. Along with
raising awareness of children and students, our
goal is to create conditions and forms to
stimulate them to wish to supplement their
knowledge and be active participants in safe
traffic.
Such an educational form are the 'Student
patrols' and 'Youth patrols' as voluntary
formations from 10 to 15 students over 11
years old and adolescents, with supervisors experts in traffic safety, that interact with
school committees, local authorities and
media, when making decisions in traffic
situations and on issues related to schools and
kindergartens. As a result of this training,
besides increased knowledge and confidence,
patrols know they are doing something useful
for them and for others, which strengthens
their personal responsibility. We have clearly
stated their intention to liaise with the local
administration and propose solutions to
emerging problems and to participate in the
discussion, implementation and monitoring of
the performance.
A factor that has most contributed to that is the
attitude of local authorities to the role of the
Student and Youth Patrols in traffic safety as
an active aide in their work to solve traffic
problems.
The Club organizes seminars and practical
exercises in real conditions on the street
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involving officers from 'Traffic Police' in the
respective town or district, and open lessons on
topics such as: 'Traffic safety in open roads';
'Behaviour of pedestrians and cyclists near
railroad crossings and when passing
through them' for students from 7th and 8th
grade, with experts from the Ministry of
Transport, the National Company 'Railway
Infrastructure' and 'Railways' Holding.
For us is important the interaction with parents
and families - for their awareness and for their
more active communication with the children
about their behavior in the streets and the
safest way to kindergarten and school, and for
the need to respect the rules of traffic.
For this purpose we issued the leaflets 'For you
parents, 'For the safety of children’ - to train
them from a young age to get used to traffic'
and 'Securing children in the car.
Unfortunately, it is difficult to find financing
for reprint.
'BI-BIT National Club' is wide open for
cooperation. We can find a motive and a
specific topic related to traffic safety for
liasing with you.
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
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ХОРОЛОГИЯ НА СЕКЦИЯ RANUNCULUS, РОД
RANUNCULUS L., (RANUNCULACEAE JUSS)
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Резюме: Целта на изследването е инвертаризация и ревизия на наличните
хербарийни колекции от секция Ranunculus, род Ranunculus L. в националните
хербариуми на Аграрен университет – Пловдив и Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания – БАН и актуализиране на информацията, касаеща
хорологията на таксоните от секцията. На базата на направените изследвания
може да се направи изводът, че голяма част от видовете от секция Ranunculus, род
Ranunculus L. имат широко географско разпространение, което ги прави
обикновенни за отделни части от страната или за цялата страна Въпреки
повсеместното разпространение на видовете в последните години те не са били
обект на задълбочени хорологични изследвания.
Ключови думи: хорология, род Ranunculus L., секция Ranunculus

CHOROLOGY OF SECTION RANUNCULUS,
GENUS RANUNCULUS L. (RANUNCULACEAE
JUSS.)
GEORGI DOCHEV1, IVAN ZHALNOV1, MARGARITA DOCHEVA2
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Agricultural University, Mendeleev, 12, 4000 Plovdiv Bulgaria
Tobacco and Tobacco Products Institute, Markovo 4108, Plovdiv, Bulgaria
Е-mail: georgi_agro@abv.bg

Abstract: The aim of this study was to inventory and to revision the existing herbarium
collections of section Ranunculus, genus Ranunculus L. in National herbarium of the
Agricultural University - Plovdiv and in the Institute of Biodiversity and Ecosystem
Research - BAS and to update the information concerning chorology of the taxons in the
section Ranunculus. Based on the research it can be concluded that the majority of species
of section Ranunculus, genus Ranunculus L. have a wide geographical spread, making
them ordinary individual parts of the country or in the country Despite the ubiquity of the
species in recent years they have not been the subject of much chorological research.
Key words: chorology, genus Ranunculus L., section Ranunculus

1. Въведение
За пръв път семейство Ranunculaceae
Juss. (Лютикови) е било описано от Линей [1].
Проучванията след Линей довеждат до различни
класификации на семейството въз основа на
различни
признаци.
Съвременната
класификация на семейсво Ranunculaceae Juss.
(Лютикови) включва 59 рода и около 2500 вида,
като най-големият род в семейството е род
Ranunculus L. (Лютиче) [2].

Представителите на род Ranunculus L. се
срещат се във всички континенти - влажни зони,
алпийски условия при различна надморска
височина. Като цяло може да се отбележи, че
предпочитат умерените и студени региони в
северното полукълбо. Видовият състав на род
Ranunculus L. е най-голям в сравнение с
останалите родове от семейството. Това се
дължи на широката пластичност по отношение
на
различни
еколо-географски
фактори.
Повечето автори в световната флора описват
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В България по последни данни са
установени 43 вида лютичета от род Ranunculus
L., разпределени в няколко секции. Една от найзначимите секции в България е секция
Ranunculus. В нея се включват 15 вида - R.
repens L., R. polyanthemos L., R. bulbosus L., R.
hayekii Dцrfl., R. acris L., R. oreophilus L., R.
montanus Will., R. sprunerianus L., R. sardous
Crant., R. lanuginosus L., R. pseudomontanus
Schu.,. R. sartorianus Boiss. & Held., R. serbicus
Vi., R. strigulosus Schu., R. velutinus L. [5].
Целта на изследването е инвертаризация
и ревизия на наличните хербарийни колекции от
секция Ranunculus в националните хербариуми в
Аграрен университет – Пловдив, Институт по
биоразнообразие и екосистемни изследвания –
БАН (SOA, SO) и актуализиране на
информацията,
касаеща
хорологията
на
таксоните от секции Ranunculus на базата на
достъпните литературни източници, наличните
сборове в българските хербариуми.
2. Материал и методи
Представените хорологични данни са
сбор от обобщаването на ревизирани видове от
секция Ranunculus, собствен събран материал и
лични наблюдения. Анализирани са над 450
хорологични източника от картотеката на
Института по биоразнообразие при БАН (SO) и
Аграрен университет – Пловдив (SOA).

12 – Славянка (Сл);
13 – Долината на р. Места (М);
14 – Пирин (14.1 – северен, 14.2 – южен) (П);
15 – Рила (Р);
16 – Средна гора (16.1 – западна, 16.2 – източна)
(Ср);
17 – Родопи (17.1 – западни, 17.2 – средни, 17.3
– източни) (Рд);
18 – Тракийска низина (Тн);
19 – Тунджанска хълмиста равнина (Тхр);
20 – Странджа планина (Сж )
3. Резултати и обсъждане
Направена е успоредна инвертаризация
на български хербарни сборове на видовете от
род Ranunculus L. секция Ranunculus. Броят
хербарни образци на видовете от рода
надвишават 450. Най-активен период на
събиране е между 1901 г. и 1940 г. както и от
1980 г. до 2000 г. Най-слабо проучени са
видовете от род Ranunculus L. от 1941 г. до 1960
г. и след 2001 г, когато броят на събраните
образци е по-малък от 40. Резултатите са
представени в Фиг. 1.
120

Б р о й х е р б ар и и н и о б р а зц и

около 200 вида в рода, които са групирани в
секции с раличен брой видове в зависимост от
авторските виждания [3, 4].
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Хорологичните
данни за
общото
разпространение на видове в страната са
отбелязани по райони според схемата на
флористично райониране в България [6]. В хода
на изследването са използвани следните
съкращения:
1 –Черноморско крайбрежие: 1.1 – северно, 1.2 –
южно - (Чк);
2 – Североизточна България (СиБ);
3 – Дунавска равнина (Др);
4 – Предбалкан (4.1 – западен, 4.2 – източен)
(Пб);
5 – Стара планина (5.1 – западна, 5.2 – средна,
5.3 – източна) (Сп);
6 – Софийски район (Сф);
7 – Знеполски район (Зн);
8 – Витошки район (В);
9 – Западни гранични планини (Згп);
10 – Струмска долина; (10.1 – северна, 10.2 –
южна) (Сд);
11 – Беласица (Б);

Период на събиране

Фиг.1. Разпределение на хербарните
сборове в род Ranunculus L., секция Ranunculus
на базата на депозираните хербарни образци в
SO и SOA - образци с неизвестна дата на
събиране.
През инвентаризационния период на активно
събиране на материали от род Ranunculus L.
секция Ranunculus се наблюдава неравномерна
проученост на територията на страната. Найчесто използвани места за ботанизиране са били
Дунавска равнина, Предбалкан и Рила. По-слабо
проучени като цяло за българската флора е
секция Ranunculus в следните райони: Стара
планина, Софийски район, Витошки район,
Струмска долинад Черноморско крайбрежие,
Тхр. Най-слабо проучени са Североизточна
България, Знеполски район, Западни гранични
планини, Славянка, Тунджанска хълмиста
равнина и Странджа планина. (Фиг. 2).
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Фиг. 2. Степен на проученост на
видовете от секция Ranunculus, род Ranunculus
L. по флористични райони на базата на
депозираните хербарни образци в SO, SO. ? –
образци
без
придружаваща
географска
информация.
Различията по отношение на сезонната
динамика определят видовете от род Ranunculus
L. като мезофилни, при оптимална температура
на развитие 190С – 240С и висока относителна
влажност. Периода на активната вегетация
започва в средата на май и продължава до края
на август и началото на септември, което
определеля краткия ефемероидния цикъл на
развитие [7]. Най-голямо разнообразие от
видове от рода се наблюдава през месеците май
и юни. Липсват хербарни образци за периода
ноември – декември. Графично обобщените
данни са представени на Фиг. 3.

По
отношение
на
вертикалното
разпределение (Фиг. 4) на видовият състав в
страната най-голямо разнообразие се наблюдава
в низините, предпланинските ливади и пасища,
покрай културни агрофитозинози, рудерални
места покрай населените места и др. Видовете
от род Ranunculus се числят като по мезофилни
преставители, вследствие на този факт те са и
ливадни заплевелители [5]. Най-голямо е
видовото
разнообразие
в
низините
и
предпланинските райони, по малък брой
таксони са разпространени в предпланинските и
планинските райони (Фиг. 4).
Популациите с по-голяма плътност се
срещат в открити местообитания (планински
склонове, ливади) низините покрай водни
басейни, места на които се наблюдава
равномерно до плътно разпределение на
видовете в границите на популациите. В
отделни случаи споменатите видове участват в
храстови,
ливадни, планински ценози.
Тенденцията, която се наблюдава е, че с
увеличаване на надморската височина намалява
видовият състав. (Фиг. 4).
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Фиг. 4. Вертикално разпределение на
видовете от секция Ranunculus, род
Ranunculus L. на базата на депозираните
хербарни образци в SO, SOA и лични сборове; ? –
образци с неизвестна надморска височина.
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Фиг. 3. Сезонната динамика на
видовете от секция Ranunculus, род Ranunculus
L. на базата на депозираните хербарни образци
SO, SOA и лични сборове; ? – образци с
неизвестна дата на събиране.

На Фиг. 5 е представено графично
резултатите за разпределението на видовете от
секция Ranunculus, разпределени в различните
флористични райони на България. Най-голям
брой хербарни сборове от секция Ranunculus,
род Ranunculus L. има от видове от в следните
области: Дунавска равнина – 56 бр., Рила – 52
бр. , Предбалкан – 60 бр., Струмска долина – 35
бр. , Софийски район – 43 бр, Стара планина –
38 бр. Районите с най-малко хербарни сборове
са долината на река Места – 9 бр., Средна гора –
8 бр., Тракийска низина – 5 бр., Странджа
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планина – 6 бр., Североизточна България – 5 бр.,
Славянка – 4 бр., Западни гранични планини – 4
бр. Останалите области заемат междинно
положение.
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Фиг. 5. Количествено разпределение на
наличните хербарни сборове от род Ranunculus
L. по флористични райони
Сравняването на ареалите на видовете от род
Ranunculus L. показва, че европейските,
средиземноморските
и
източноазиатските
видове са се смесили на територията на
страната. Това е и една от причините да се
наблюдават и симпатрични взаимоотношения
на
елементи
с
различна
географска
принадлежност. Основание за това е, че част от
таксоните в страната, тяхното разпространение е
в периферията на естествения им ареал, както и
проявата на изменчивост в първичните им
ареали. Сукцесионните процеси на растителната
покривка, повлияни от човешката дейност
създава предпоставка за разпространението и
утвърждаването на по-голяма част от видовия
състав от род Ranunculus L.[7].

4. Заключение
На базата на направените изследвания може
да се направи извод, че голяма част от видовете
на секция Ranunculus, род Ranunculus L. имат
широко географско разпространение, което ги
прави обикновенни за отделни части от страната
или за цялата страна. Тези видове разширяват
постепенно разпространението си и допринасят
за по-голямото си значение като съставни
елементи на растителните съобщества. Причина
за това се явява и земеделската дейност,
вследствие на което първичните съобщества в
равнините и полупланинските райони са силно
нарушени
или
изчезнали.
Въпреки
повсеместното разпространение на видовете в
последните години те не са били обект на
задълбочени хорологични изследвания.
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ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА
ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ
ВЪГЛЕВОДОРОДИ
МАРГАРИТА ДОЧЕВА, МИЛЕНА СТАЙКОВА, АННА СТОИЛОВА
Институт по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково 4108, Пловдив
Е-mail: margarita_1980@abv.bg
Резюме: Полицикличните ароматни въглеводороди (РАН) са група вещества широко
разпространени в природата. Срещат се във въздух, вода, почви, храни, тютюнев
дим. Имат доказано канцерогенно действие. Проучени са класически и съвременни
техники за пречистване на бензпирен (ВаР), като представител на РАН
веществата. Изчислен е аналитичният добив. При пречистване на ВаР с колонна
хроматография с подвижна фаза Silica gel и елуенти n-хексан:толуен (n-хек:тол)
(9:1)(v/v) е установен добив 95%. При използване на твърдофазта екстракция с
картридж ENVI-Florisil и елуент метанол (MeOH) се достига 100% аналитичен
добив на ВаР.
Ключови думи: полициклични ароматни въглеводороди, бензпирен, пречистване

TECHNIQUES FOR PURIFICATION OF
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS
MARGARITA DOCHEVA, MILENA STAYKOVA, ANNA STOILOVA
Tobacco and Tobacco Products Institute, Markovo 4108, Plovdiv
Е-mail: margarita_1980@abv.bg
Abstract: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are group of components, which are
widespread in nature. They are found in the air, water, soil, foods, tobacco smoke. They
have carcinogen effect. It was studied the classical and the modern techniques for
purification of benzo[a]pyrene (BaP) as a representative of polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAH components). It was calculated the recovery rate of BaP. By using
column chromatography with Silica gel and eluent of n-hexane:toluene (9:1) (v/v) was
established the recovery of 95 % .The results show that the highest recovery of PAH
(100%) was obtained by using solid phase extraction with cartridge ENVI-Florisil and
methanol as an eluent.
Key words: polycyclic aromatic hydrocarbons, benzo[a]pyrene, purification

1. Въведение
Полицикличнитe
ароматни
въглеводороди (РАН) са голяма група
органични съединения, съдържащи две или
повече
кондензирани
бензенови
ядра,
разположени в различни конфигурации. Те са
широко разпространени в околната среда.
Срещат се във вода, въздух, почви, храни,
тютюнев
дим
[1].
Имат
доказано
токсикологично и канцерогенно действие върху
човешкия организъм. Образуват се в резултат на
непълно изгаряне на органична материя. В

организма те могат да постъпят по различен
начин – чрез кожата, чрез храносмилателната
система, дихателната система или чрез
плацентата. Най-често това става чрез
дихателната система – при вдишване на
замърсен атмосферен въздух или тютюнев дим
[2]. В тази връзка групата на РАН са едни от
най-изследваните и контролирани компоненти
на тютюневия дим. Международната агенция по
изследване на раковите заболявания (IARC) и
Сдружението за канцерогенност на храните,
потребителските продукти и околна среда
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(СОС), Великобритания класифицират вещества
от
групата
на
РАН
според
тяхната
канцерогенност [3, 4]. Данните са обобщени в
Табл. 1.

Целта на изследването е да се проучат
различни техники за пречистване на ВаР, като
представител на РАН компоненти.

Таблица 1. Класификации на РАН
вещества по отношение на канцерогенността
РАН

Абревиатура

Benzo[a]pyrene
Benz[a]anthracene
Dibenz[a,h]anthracene

B[a]P
B[a]A
Dib[a,h]A

2A
2A
2A

A
A
A

Benzo[b]fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene
Indeno[1,2,3cd]pyrene
Chrysene
Benzo[ghi]perylene

B[b]F
B[k]F
Indeno

2B
2B
2B

B
B
B

Chrys
B[ghi]P

3
3

B
B

Fluoranthene
Pyrene

Fluor
Pyrene

3
3

E
E

IARC COC

IARC класификация:
Група 2А – вероятно канцерогенни за хората;
Група 2В – възможно канцерогенни за хората;
Група 3 – нeклacифициpaни като канцерогенни
за хората.
COC класификация:
Типа А – налице е сериозен канцерогенен риск
за хората;
Типа
В
–
съществуват
опасения
за
канцерогенност за хората, но данните са
непълни или механизмът е неизяснен;
Типа Е – не съществува канцерогенен риск.
Бензпиренът (ВаР) e полицикличен
ароматен въглеводород, който се състои от пет
кондензирани бензенови ядра (Фиг. 1). Той е
едно от най-изследваните вещества от групата
на РАН. Силно изразените му мутагенни и
канцерогенни свойства го правят общоприет
маркер за канцерогенност на веществата от РАН
групата, съдържащи се във води, храни и околна
среда [5].

2. Материал и методи
Материали
Стандартното вещество ВаР е с чистота
98 %. Използвахме Silica gel 35 – 70 mesh,
Florisil (0.150 – 0.250 mm), картриджи RP-18Е
(40-63µm) и ENVI-Florisil. Всички разтворители
(хексан, циклохексан, диетилов етер, метанол,
толуен) са с чистота за течна хроматография.
Подготовка на пробата
Приготвихме
изходен
стандартен
разтвор от ВаР с концентрация 4 µg/ml. За целта
претеглихме 20 µg ВаР и го разтворихме в 5 ml
хексан. Експериментите за пречистване на ВаР
които проведохме бяха колонна хроматография
(КХ) с две различни неподвижни фази – Florisil
и Silica gel и подвижни фази циклохексан (ЦХ),
диетилов етер (ДЕ), n-хексан (n-хек) и толуен
(тол) или смеси от тях. За твърдофазната
екстракция (ТФЕ) използвахме два вида
картридж – ENVI-Florizil и RP-18 E и елуенти
ЦХ и метанол (МеОН). Всички опитни
постановки са представени в Табл. 2.
Таблица 2. Техники за пречистване на
РАН
№
1.
2.
3.
4.
5.

Неподвижна фаза

Подвижна фаза

Колонна хроматография
Florisil
ЦХ
ЦХ
Florisil
ЦХ:ДЕ (9:1)(v/v)
ЦХ:ДЕ (1:1)(v/v)
Silica gel
n-Хек:Тол (9:1)(v/v)
Твърдофазна екстракция
RP-18E
МеОН
ЦХ
ENVI-Florisil
МеОН

За определяне на точността на методите
от приложените опити изчислихме аналитичния
добив по формулата:
Аналитичен добив (%) =А1/А2.100 ,където

Фиг. 1. Структура на бензпирен

А1 - получено количество ВаР
А2 - вложено количество ВаР
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Количествено определяне на ВаР чрез
HPLC
Количественото определяне на ВаР
извършихме
с
течен
хроматограф
с
ултравиолетов детектор - HPLC/UV, Perkin
Elmer, бинерна помпа LC 280, аналитична
колона Kromasil C18, 150 mm, 5 m, 4.6 mm i.d.
(Supelco Park, Bellefonte, PA, USA). Анализът
извършихме при дължина на вълната 254 nm.
Работихме в изократен режим при състав на
подвижна фаза CH3OH:H2O = 90:10 (v/v)
3. Резултати и обсъждане
В литературата са описани различни
техники за пречистване на неполярни вещества
каквито са веществата от групата на РАН. Две
от
най-често
прилаганите
техники
за
пречистване на РАН – вещества, описани в
литературата са колонна хроматография (КХ) и
твърдофазна екстракция (ТФЕ). КХ е бавен и
трудоемък метод, свързан с голям разход на
разтворители. ТФЕ в последните години e
предпочитана техника за пречистване, поради
нейната бързина и простота на изпълнение.
Универсален метод обаче не съществува. [6].
На Фиг.2 е представен хроматографски
профил на стандартно вещество ВаР с
концентрация 4 µg/ml. Времето на задържане на
ВаР служи за идентификация на веществото.
При експериментите то варира между tR = 15.49
и tR = 18.14.

Фиг. 3. Хроматографски профил на
стандарт ВаР след колонна хроматография с
неподвижна фаза Florisil и елуент ЦХ
При
Опит
2
елуирахме
ВаР
последователно от колоната с неподвижна фаза
Florisil с ЦХ:ДЕ (9:1)(v/v) и ЦХ:ДЕ (1:1)(v/v).
Установихме значително увеличаване на
аналитичния добив на ВаР (76 %) в сравнение с
Опит 1. Хроматографският профил на Опит 2 е
представен на Фиг.4, на която ясно се вижда
пикът на ВаР с време на задържане tR = 18.10.

Фиг. 4. Хроматографски профил на стандарт
ВаР след колонна хроматография с Florisil и
елуент ЦХ , ЦХ:ДЕ (9:1)(v/v) и ЦХ:ДЕ (1:1)(v/v).
ВаР - време на задържане tR = 18.10.
Най-висок добив на ВаР получихме при
Опит 3, при който използвахме колонна
хроматография с Silica gel и подвижна фаза nхек:тол (9:1)(v/v).

Фиг. 2. Хроматографски профил на
стандартно вещество ВаР. ВаР - време на
задържане tR = 18.14.
Класически техники – КХ
След
колонна
хроматография
с
неподвижна фаза Florisil и елуент ЦХ (Опит 1)
добив на ВаР не е установен. Това е видно от
Фиг. 3, на която липсва пик с време на
задържане (tR) между tR = 15.00 и tR = 19.00.

Фиг. 5. Хроматографски профил на
стандарт ВаР след колонна хроматография със
Silica gel и елуент n-хек:тол (9:1)(v/v). BаР време на задържане tR = 17.04.
Изчисленият добив от 95 % показва, че
колонна хроматография с Silica gel и елуенти n-
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Хек:Тол (9:1)(v/v) е подходяща техника за
пречистване на РАН вещества (Фиг. 5).
Съвременни техники - ТФЕ
На Фиг. 6 е представен хроматографски
профил на ВаР след пречистване с ТФЕ с
картридж RP-18E и елуент МеОН и ЦХ.
Изчислен е добив на ВаР от 90 % (Опит 4).

на ВаР като представител на веществата от
групата на РАН установихме, че съвременните
техники за пречистване (ТФЕ) са по-подходящи
от класическите (КХ). Най-висок аналитичен
добив на ВаР (100%) се получава при
използване на ТФЕ с картридж ENVI-Florisil и
елуент МеОН, следван от КХ с Silica gel и
елуенти n-хек:тол (9:1)(v/v) - добив 95%.
Неподходяща техника за пречистване на PAH
компоненти е КХ с Florisil и елуент ЦХ.
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4. Заключение
При използването на класически и
съвременни техники за пречистване на PAH
компоненти и изчисленият аналитичния добив
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ТЕРМОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА
КОГЕНЕРАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ,
ЗАДВИЖВАНА ОТ БИОГАЗОВИ ДВИГАТЕЛИ
С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ
НАДЕЖДА ДОСЕВА
Технически университет гр. Варна, катедра „Топлотехника”
nadezhda.doseva@abv.bg
Резюме: Основната цел на настоящото изследване е да се проведе
термоикономически анализ на съществуваща когенерационна инсталация,
намираща се в Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ)– гр. Варна.
Подходът за анализ, приложен в разработката се основава на ексергиен анализ и
съчетава както втория принцип на термодинамиката, така и основни
икономически принципи. По този начин става възможно формулировката на
теоретичната рамка за последващото търсене на оптимални стойности на
ключови термодинамични параметри, водещи до минимален размер на разходите за
производство на крайните продукти от системата. Термоикономическият анализ е
проведен посредством метод,основаващ се на специфичната ексергийна цена (т.
нар. SPECO метод). Определени са паричните разходи за всички материални потоци
от системата, както и някои характерни термоикономически параметри
(ексергоикономически фактор, относителна разлика в цените и стойност на
диструкцията на ексергия) – изчислени за всеки компонент от когенерационната
инсталация. Резултатите от анализа показват, че ексергийната цена на
произвежданата от системата електрическа енергия е 0.2024 лв/kWh, докато
цената на 1kWh електрическа енергия, но определена на база енергия е 0.343 лв/kWh.
Ключови думи: Биогазов двигател с вътрешно горене, Ексергия, Когенерационна
инсталация, Термоикономически анализ

THERMOECONOMIC ANALYSIS OF A BIOGAS
ENGINES POWERED COGENERATION SYSTEM
NADEZHDA DOSEVA
Varna Technical University, Heat Technology Department
nadezhda.doseva@abv.bg
Abstract: The objective of the current paper is conducting of thermoeconomic evaluation
based on exergy analysis with economic principles analysis for an actual cogeneration
system installed in Varna Wastewater Treatment Plant, Bulgaria. Thus, it is possible to
formulate the theoretical framework
for searching for optimal values of key
thermodynamic parameters leading to minimal unit products costs of the system. The
thermoeconomic analysis is based on specific cost method (SPECO). In this study exergetic
cost allocations, as well as various thermoeconomic performance parameters
(exergoeconomic factor, relative cost difference, and cost rate of exergy destruction) for all
system components are defined. It is determined that the specific unit exergetic cost of the
electrical power produced by the cogeneration system is 0.2024 BGN/kWh, while the unit
cost of the same product based on energy is 0.343 BGN/kWh.
Key words: Biogas engine, Cogeneration, Exergy, Thermoeconomic analysis

1. Въведение
Неспиращият интерес по отношение на
енергийната
ефективност
на

енергопреобразуващи системи води до наличие
на множество научни изследвания, занимаващи
се с разработване на методики за анализ на
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разходите и термоикономическа оптимизация на
топлотехническите системи. Някои от тях [1,2]
използват енергията като основа за оценка и
определяне на паричните разходи. Въпреки това,
обаче, анализи, проведени въз основа на първия
принцип на термодинамиката се разглеждат от
конкретни автори [3] като неспособни да оценят
дадени особености на процесите, свързани с
енергийни превръщания. Поради тази причина,
в настоящата статия се твърди, че ако целта е
оптимизация, предписание на мерки за
енергийно спестяване или определяне цените на
крайните
продукти
на
дадена
енергопреобразуваща система, то за постигането
ѝ трябва да се проведе подробно изследване на
причините за възникване и големината на
необратимостите, възникващи в границите на
компонентите от системата. В някои статии,
като например [4] и [5], се провежда
термоикономически анализ на когенерационни
инсталации, но задвижвани от дизелови
двигатели
с
вътрешно
горене
(ДВГ).
Тригенерационни инсталации са анализирани от
термоикономическа гледна точка в [6] и [7]. В
повечето
публикации
от
референтната
литература, обаче, обектите на изследване са
газотурбинните когенерационни централи.
Макар че в референтната литература се
срещат аналогични публикации от гледна точка
на технологичното решение на анализираната
система [8], може да се твърди, че съществува
област, изискваща допълнителни научни
изследвания относно термоикономическите
показатели
на
когенерационни
системи,
използващи биогорива. Освен това, известните
публикации са за системи за комбинирано
производство на електрическа и топлинна
енергия, които не се намират на територията на
България,
а
неоспорим
факт
е,
че
термоикономическият анализ и в частност оптимумът
между
термодинамични
и
икономически параметри, пряко зависи от
местоположението на обекта.
Както става ясно, провеждане на
изследване, включващо в себе си както
ексергиен анализ (т.е. втория принцип на
термодинамиката),
така
и
основните
икономически принципи е основната задача на
изследването. По този начин могат да се обяснят
процесите на ценообразуване, а в последствие и
да се формулира теоретичната рамка за търсене
на
оптимални
стойности
на
ключови
термодинамични
параметри,
водещи
до
минимален размер на разходите за производство
на крайните продукти от системата. Освен това,
с
оглед
нагледно
демостриране
на
възможностите за анализ и оценка на

използвания метод, резултатите от него са
сравнени с тези, но получени след енергиен
анализ на системата.
Изпълнявайки
методиката
за
термоикономически анализ се добива реална
представа за цената на продуктите на системата,
които се наблюдават на българския пазар.
Резултатите от изследването и наличието на
подобни инсталации, експлоатирани в различни
пречиствателни станции в страната създава
възможност да се постави начало за
разработване на стратегии за развитие на
биогазовите технологии в България, базирана на
реални данни.
2. Методика за термоикономически
анализ на когенерационната
инсталация
Настоящото изследване е направено за
когенерационна инсталация, задвижвана от
биогазови ДВГ, като предназначението ѝ е да
утилизира метана, произведен при анаеробната
мезофилна стабилизация на утайките в ПСОВ
гр. Варна. Инсталацията се състои от два
когенерационни модула, всеки от които е
задвижван от два ДВГ. Произвежданата от
системата електрическа енергия от един
когенерационен модул е в размер на 240kW
(75% от номиналната електрическа мощност). В
топлинния модул от системата (HEX), димни
газове с висока температура загряват вода, а
така произвежданата топла вода е с дебит 7.6
kg/s. Консумацията на топлинна енергия зависи
от топлинните нужни на протичащите в
метантанковете (консуматорите на топлина)
процеси. В разглеждания т.нар. „ден по ISO”,
произвежданата топлинна енергия е в размер на
280kW.
Схематично
представяне
на
когенерационната инсталация е показано на
фигура 1.
Необходимата за термоикономическия
анализ и формулирането на балансовите
уравнения на стойността информация е
получена след
проведеждане на детайлен
ексергиен и икономически анализ при
стационарен режим на експлоатация на
системата. Данните от тези изследвания са
представени в предходни публикации на автора:
[4] и [9].
Общият вид на съставяните баланси на
стойността за k-тия компонент е следния:
(1)
c p E& x p = cF E& xF + Z& k − cL E& xL
В съответствие с дефиницията за
„продукт” и „гориво” и уравнение (1), са
съставени балансите на стойността за всички
звена от системата и са представени в таблица 1.
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Фиг. 1. Схематично представяне на изследваната когенерационна
система с биогазови ДВГ
Стойността на диструкцията на ексергия
е неявен в уравнение (1), а определянето ѝ за
всеки компонент може да се осъществи чрез
следното уравнение:
(2)
C& D , k = cF , k .E& xD , k
Друг термоикономически параметър,
определен в настоящото изследване е
относителната разлика в цената, rk. За k-тия
компонент от системата този параметър е
изчислен от израза [10]:
c −c
(3)
rk = P ,k F ,k
cF ,k

С цел получаване на информация относно
влиянието
на
капиталовите
инвестиции,
разходите за поддръжка и експлоатация и други
разходи, които не са свързани с ексергията
върху стойността на деструкцията на ексергията
и ексергийните загуби. Това става възможно
чрез въвеждането на ексергоикономическия
фактор, който е определян по следния начин
[10]:
Z& k
(4)
f =
k

Z& k + cF ,k ( E& x D ,k + E& xL,k )

3. Резултати и дискусия
Съставените балансови уравнения на
стойността и спомагателни уравнения (таблица
1) съставляват система от линейни уравнения,
решаването на която дава числени стойности за
цената на ексергийните потоци от системата.
Резултатите от изчисленията са нанесени в
таблица 2. Става ясно, че цената на единица
произведена ексергия от генератора е
0.2024лв/kWh = 0.1154$/kWh, а ексергийната
цена на потока, постъпващ в консуматорите на

топлинна енергия е 0.019193лв/kWh =
Следователно,
прилагайки
0.0109$/kWh.
термоикономическия анализ към разглежданата
система са изчислени цените за крайните
продукти (c33 и c21), но и цените на междините
потоци, постъпващи и напускащи отделните
компоненти от системата.
Сравнявайки ексергийната цената на
единия от продуктите от системата (ел.
енергията) с тази получена от други автори за
подобен клас системи се констатира следното:
- Авторите на [8] анализират тригенерационна
система, задвижвана от ДВГ и използваща като
основно гориво природен газ, а за пилотно дизел. Резултатите им демонстрират, че
произведената по този начин електрическа
енергия е с ексергийна цена, равняваща се на
0.165$/kWh;
- Типични когенерационни системи, задвижвани
от дизелови двигатели с вътрешно горене са
разгледани в [4] и [5]. Получените стойности
показват,
че
ексергийната
цена
на
електрическата енергия е 0.037$/kWh [4] и
0.016$/kWh за [5];
- Анализираната в [11] микрокогенерационна
система, задвижвана от газова турбина се
характеризира
с
ексергийна
цена
на
произведената електрическа енергия равна на
0.0789 $/kWh;
- Подобна по функционално предназначение
инсталация с биогазови двигатели, но ситуирана
в Турция е анализирана в [8]. Получените
стойности посочват, че ексергийната цена на
единия продукт (ел. енергия) е 0.09$/kWh. За
сравнение, вторият продукт от системата
(топлинна енергия) е с цена 0.224$/kWh.

37

YOUTH FORUMS „SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATIONS, BUSINESS” 2015

Таблица 1. Балансови уравнения на стойността и спомагателни уравнения
Компонент
Двигател с
вътрешно горене
(BEa,b)

Балансови уравнения на
стойността

Контролен обем

(C&
+ (C&

)

(

Спомагателни
уравнения

)

− C& 5 a ,b + Z& BEa ,b = C& W , 32 + C& 15 a ,b − C& 14 a ,b +
&
&
36 a ,b − C 35 a ,b + C q , BEа ,b

4 a ,b

)

c5a,b = c6 a,b = c15a,b =
= c36a ,b

C& 0 = c0 ⋅ E& x0 = 0 , т.е

Смесител (M)

C& 2 = C& 0 + C&1 + Z& M

Резервоар за
масло (OT)

C& 34 = C& 37 + Z& OT

Турбокомпресор
(ТCa,b)

C& 3 a ,b − C& 2 a ,b = C& 5 a ,b − C& 6 a ,b + Z& TCa ,b

C& 2 a ,b
C&
= 3 a ,b
E& x2 a ,b E& x3 a ,b

Охладител
технологичен
контур (TCC)

C& 9 + C& 0' = C&13 + C& 0 + Z&TCC

C&13
C&
= 9
E& x13 E& x9

Циркулационна
помпа (WP1a,b)

C&W ,WP1 + Z&WP1 = C&11a ,b − C&10a ,b

cW ,WP1 = 0.3733 лв / kWh

Междинен
охладител
(CCa,b)

C& 4 a ,b − C& 3 a ,b = C&11a ,b − C& 12 a ,b − Z& CCa ,b

Технологичен
модул (HEX)

C&19 − C&18 = C& 7 − C& 8 + Z& HEX

C& 7
C&
= 8
E& x7 E& x8

Циркулационна
помпа (WP2)

C&W ,WP2 + Z&WP2 = C& 31 − C& 30

cW ,WP 2 = 0.3733 лв / kWh

Пластинчат
топлообменник
(PHEX(PC/SC))

C&18 − C& 31 = C&16 − C&17 + Z& PHEX ( SC / PC )

C&16
C&
= 17
E& x16 E& x17

Хидравличен
разделител (HS)

C& 21 + C& 29 = C& 20 + C& 28 + Z& HS

C& 29
C&
= 21
&
Ex 29 E& x 21

Циркулационна
помпа (WP3)

C&W ,WP3 + Z&WP3 = C& 25 − C& 24

cW ,WP 3 = 0.3733 лв / kWh

Въздушен
охладител (ACR)

C& 26 + C& 0" = C& 25 + C& 0 + Z& ACR

C& 25
C&
= 26
&
Ex 25 E& x 26

Пластинчат
топлообменник
(PHEX(CC))

C& 28 + C& 23 = C& 22 + C& 27 + Z& PHEX ( CC )

Трипътен вентил
(V)

C& 26 + C& 23 + Z& V = C& 27 + C& 24

Ел. генератор (G)

C& W , 32 + Z& G = C& W , 33 = cW W& 33

(

c 0 = 0 (допускане)

)

[12]

(

)

C& 3a ,b
C&
= & 4 a ,b
&
E x 3 a ,b E x 4 a ,b

[12]

c 22 = 2.908 ⋅ 10 −3 лв / kWh [13]

[12]

C&
C& 22
= 28
E& x22 E& x28
C& 26
C&
= 23
E& x26 E& x23
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Таблица 2. Ексергия, цена и стойност на
потоците от когенерационната инсталация
Точка
№
0
0’
0”
1
2
2a,b
3a,b
4a,b
5a,b
6a,b
7
8
9
10a,b
11a,b

11′a, b

12a,b
13
14a,b
15a,b
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35a,b
36a,b
37

C& , лв/h

0
9.139
8.124
751.088

c,
лв/kWh
0
0.17595
1.247
0.021

740.868

0.025

18.678

370.434

0.025

9.339

385.761

0.025212

9.726

383.318

0.025212

9.664

155.083
125.274
250.548
169.554
57605.63
28802.81
12039.11
28803.01
12040.11
57613.78
5524.65
5528.29
11056.58
11049.31
718.77
746.616
1493.23
1385.76
1348.92
70130.4
148327.3
148327.4
148324.2
701213.7
1322.6
1428.38
714.191
714.591
250
240
2.383
1.191
2.855
5.71

0.010008
0.010008
0.010008
0.010008
0.037111
0.037111
0.037124
0.037124
0.037121
0.037111
0.010008
0.010008
0.010008
0.010008
0.020555
0.030359
0.030359
0.019193
0.002908
0.86598
0.86598
0.86598
0.86598
0.86606
0.002908
0.019193
0.019193
0.01972
0.15679
0.20236
0.04604
0.02302
0.010008
0.010008

1.552
1.254
2.507
1.697
2137.80
1068.901
446.94
1069.28
446.941
2138.105
55.291
55.327
110.654
110.581
14.774
22.667
45.333
26.597
3.923
60731.524
128448.51
128448.59
128445.81
60729.623
3.846
27.415
13.707
14.092
19.599
48.567
0.11
0.027
0.029
0.057

Работен флуид

E&x , kW

Въздух
Въздух
Въздух
Биогаз
Гориво –
въздушна смес
Гориво –
въздушна смес
Гориво –
въздушна смес
Гориво –
въздушна смес
Димни газове
Димни газове
Димни газове
Димни газове
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Вода
Вода
Вода
Вода
Вода
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Антифриз
Вода
Вода
Вода
Вода
Мех. енергия
Ел.енергия
Масло
Масло
Масло
Масло

0
1.608
10.131
16.119

Що се отнася до цената за единица
ексергия на междинните потоци в системата,
прави впечатление, че най-високите стойности
се наблюдават за потока антифриз, намиращ се в
контура между PHEX (CC) и ACR, тоест,
ексергийната цена на произведения от
въздушния охладител (ACR) продукт е найвисока.
Ексергоикономическият
фактор
за
топлообменника част от охладителния контур
(PHEX CC) и за хидравличния разделител (HS)
са сред най-високите стойности (97.5% и 94.9%,
съответно), в следствие на по-високите
първоначални разходи в сравнение със
стойността на диструкцията на ексергия в тези
две звена. Ексергоиконимическият фактор на
трипътния вентил (V), в същото време е с

най-ниска стойност (6.88%).
Таблица 3. Ексергия, цена и стойност на
потоците от когенерационната инсталация
Звено
BEa,b
G
ACR
HEX
HS
M
PHEX
CC
TCC
V
PHEX
PC/SC
WP3
CC
WP1a,b
WP2
TC
OT

C& D ,k + Z& k

лв/h
14.991
10.937
9.71
7.612
5.093
2.778

f,
%

r,
%

0.153
0.202
8.983
0.283
0.233
0.025

cF,
лв/kWh
0.036
0.157
0.866
0.01
0.174
0.021

76.8
85.7
71.4
93.0
94.9
92.1

329.5
29.1
937.3
27319
27.6
17.5

0.219

0.0029

2.055

97.5

74389

0.6219
0.86598

0.0371
0.86591

1.117
0.645

78.7
6.88

15758
8.3.10-3

0.163

0.01

0.641

95.2

15321

0.866
0.037
1.914
0.96
0.025
0.046

0.373
0.025
0.373
0.373
0.01
0.01

0.432
0.338
0.242
0.235
0.233
0.086

56.4
89.7
77.5
93.5
37.8
61.2

131.98
47.2
412.7
157.2
152
360

cp,
лв/kWh

Относителната разлика в цените, r, за
трипътния вентил (V), смесителя (M),
хидравличния разделител (HS) и генератора (G)
са сред най-ниските стойности измежду всички
компоненти на системата. Това означава, че
разликата между цената на горивото за тези
звена и цената на произведения от тях продукт е
минимална.
Сред компонентите с най-висока
стойност за относителна разлика в цените са
пластинчатият топлообменник PHEX CC, както
и останалите топлооменници от системата
(HEX, TCC и PHEX PC/SC). Следователно, като
обобщено становище е твърдението, че с цел
повишаване термоикономическата ефективност
на системата, ексергията на потоците в
състояние 22 и 27 трябва да се намали.
От друга страна, от таблица 3 става ясно, че
двигателят,
генераторът
и
въздушният
охладител са компонентите с най-висока
стойност на сумата Z& k + C& D ,k . Следователно, тези
звена са сред най-значимите компоненти от
гледна
точка
на
термоикономическата
оптимизация.
В настоящото изследване, цените на
продуктите от системата (електрическа и
топлинна енергия) са сравнявнени с тези,
получени в друга публикация на автора [9] и
отнесени към единица енергия. Съпоставка на
резултатите е представена в таблица 4.
Става ясно, че цената на електрическата
енергия отнесена към цената на топлинната
енергия, получена при прилагането на
термоикономическия метод е по-близка по
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стойност до същото отношение, но съставено с
пазарните цени,
отколкото цената на
електрическата енергия отнесена към цената на
топлинната енергия, използвайки информацията
от икономическия анализ. Това води до
твърдението, че термоикономическият анализ и
получените резултати чрез него предлагат пообективни стойности в сравнение с цените,
получени от икономическия анализ.
Таблица 4. Съпоставка на получените чрез
икономически и термоикономически анализ
резултати с пазарните цени

Ел.енергия
[лв/kWh]
Топлинна
енергия
[лв/kWh]

Икономически
анализ

Термоикономически
анализ

Пазарни
цени

0.3432

0.2024

0.3733

0.018

0.01919

0.0842

4. Изводи и заключения
В заключение може да се каже, че
икономическият анализ е широко прилаган
подход за оценка на направените инвестиции, но
когато става въпрос за когенерационни
инсталации, икономическият анализ не отчита
качеството и количеството на продуктите от
системата. Следователно, този тип анализ
трябва да бъде допълван с термоикономическа
оценка на системата и съставляващите я звена.
Проведеният термоикономически анализ
формулира
рамката
на
последващата
оптимизация на системата. Ясно е, че ако целта
на
оптимизацията
е
повишаване
на
термодинамичната ефективност на дадени
компоненти от системата или за системата като
цяло за сметка на намаляващи цени на крайните
продукти, то за анализираната топлотехническа
система е необходимо да се намери екстремумът
на ясно дефинирана функция, изразяваща
количествена връзка между необратимостта на
термодинамичните процеси, капиталови и
експлоатационните разходи за компонентите от
системата. Получените резултати от проведения
анализ демонстрират точно взаимовръзките
между паричните разходи, диструкцията и
загубите на ексергия за разглежданата
топлотехническа
система.
Ето
защо
необходимостта от оптимизация се свежда до
търсене на минимум на общите парични разходи
на системата, C& tot :
Minimize C& tot = ∑ Z& k + ∑ C& D ,k + ∑ C& L ,k ,
k =1

k =1

k =1

което ще бъде извършено в последващите
изследвания на когенерационната инсталация.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР В
ТЕМАТА ЗА ОКРЪЖНОСТ В НАЧАЛНОТО
УЧИЛИЩЕ
ЙОРДАНКА ГОРЧЕВА
Институт по математика и информатика при БАН
gorcheva@math.bas.bg
Резюме: Темaта за окръжност в началния курс е предизвикателство както за
преподавателите, така и за учениците поради интуитивния подход за нейното
изучаване. Разработените от автора динамични конструкции със специализирания
математически софтуер GeoGebra предлагат ситуации, улесняващи разбирането
на понятията окръжност и кръг и разликата между тях. С това те допълват
учебника по математика за четвърти клас. Експериментално или с помощта на
динамичния софтуер учениците се запознават с елипсата, която не се изучава в
училище. Илюстрирането с аплет на неточната употреба на математическите
термини окръжност и кръг в ежедневната лексика внася занимателен елемент в
обучението и повишава ефективността му.
Ключови думи: окръжност, кръг, елипса, начален училищен курс, динамичен
софтуер, GeoGebra

APPLYING DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE
TO TEACH CIRCLES IN PRIMARY SCHOOL
IORDANKA GORTCHEVA
Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences
gorcheva@math.bas.bg
Abstract: Introduction of the notion of circle in the Bulgarian primary school curriculum
is based more on an intuitive approach rather than on a rigorous definition. The GeoGebra
applets constructed by the author support the students in understanding through situations.
The notion of ellipse which is beyond the curricular frame is also introduced. To make
learning more effective and bring some fun in the classroom, one of the applets illustrates
an example from everyday Bulgarian speech in which the mathematical notion of circle is
not used properly.
Key words: circle, circumference, ellipse, primary school, dynamic geometry software,
GeoGebra

1. Въведение
Съгласно националната учебна програма
по математикa целенасоченото запознаване на
учениците с геометричната фигура окръжност
започва в четвърти клас [1]. Разчитайки на
визуалните възприятия на децата и разясненията
на учителя, понятието окръжност в [2] (с. 31 и
35) е въведено с картинки, а работата с уредите
линийка и пергел допринася за неговото
осмисляне.
Макар изучаването на кръг да не влиза в
учебната програма за четвърти клас, авторите на
[2] въвеждат и това понятие: чрез оцветяване на

вътрешността на окръжност, указването й със
стрелка и съответен надпис. По този начин те
реализират интуитивния подход при работата с
малките ученици, подкрепян силно и от
Marjanović [3].
2. Динамичният софтуер в темата за
окръжност в началния курс
Привличането на модерните средства на
информационните технологии при въвеждане на
геометричните понятия в началния курс не само
интригува учащите се. То допринася и за
онагледяване на дефинициите с разнообразни и
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съдържателни примери. Динамичен софтуер
като GeoGebra например [4] улеснява тяхното
осмисляне, добавяйки елемент на раздвиженост.
Същевременно, като съвременна образователна
среда, акцентираща върху експериментите и
самообучението, той отваря вратите на класната
стая и за изследователския подход.
Възможност за непринудено въвеждане
на понятието окръжност като множество от
точки в равнината, намиращи се на едно и също

разстояние от дадена точка дават занятията на
открито, например в училищния двор. С колче,
забито в земята и завързано за него опънато
въже децата отбелязват с тебешир достатъчно
много такива точки и ги съединяват с
непрекъсната затворена крива линия.
Описаният експеримент може да бъде
извършен с възпроизвеждаща го динамична
конструкция и в класната стая. Фиг. 1 показва
аплет, работещ в средата GeoGebra.

Фиг. 1. Построяване на окръжност с динамичен софтуер, следващо дефиницията
(скриншоти от GeoGebra-аплет, конструиран от автора)

3. Запознаване с елипсата
Предлаганите от мен конструкции с
динамичен софтуер целят не само илюстриране
на учебното съдържание за окръжност в
четвърти клас, но и обогатяването му с
практически аспекти и нови гледни точки.
Едно случайно изваждане на колчето при
експериментите в училищния двор може да
стане повод за следващ експеримент. При него с
цел по-голяма стабилност учениците забиват две
колчета в земята и за всяко от тях завързват
различен край на въжето. Опъвайки го, те

отново отбелязват с тебешир достатъчно много
точки и ги съединяват с непрекъсната затворена
крива линия.
Както преди, експериментът може да се
извърши не само физически, но и виртуално.
Фиксирането на постоянното разстояние с
опънатото въже помага на учениците да открият
общото за отбелязаните точки свойство, че
сумата от разстоянията им до двете колчета е
една и съща и е равна на дължината на въжето
(Фиг. 2). Формулирайки наблюдението си, те
достигат до дефиницията на елипса.
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Фиг. 2. Построяване на елипса по същия модел (скриншоти от GeoGebra-аплет на автора)

Като приближават едно към друго
колчетата (фокусите на елипсата) във
физическата или виртуалната среда учениците
забелязват, че издължаването на елипсата
намалява, тя все повече наподобява окръжност и
действително се превръща в такава, когато двете
колчета съвпаднат. В този случай получената
окръжност има радиус, два пъти по-малък от
радиуса на окръжността, построена с едното
колче, въпреки че е използвано едно и също
въже. Визуализацията на аплета помага на
учениците да си представят прегънатото на две
въже и да обяснят ситуацията.
4. Въвеждане на двумерната фигура кръг
с динамичен софтуер
Интуитивният подход за въвеждане на

понятието кръг, използван в учебника за
четвърти клас [2], може да бъде подкрепен и с
физическо или виртуално оцветяване (Фиг. 3).
Тази дейност помага на учениците да вникнат в
идеята за размерност на геометричните фигури и
по-лесно да разберат, че кръгът е двумерна
геометрична фигура и има площ както стените
на стаите например. Така ще го разграничат от
неговия контур окръжността, която е едномерна
фигура.
Използването на критерия размерност за
сравняването на фигурите окръжност и кръг е
важна пропедевтика за лице на геометрични
фигури и в частност на кръг, изучавано в шести
клас [1], [5]. То допринася и за коректното
използване на мерните единици за дължина и
лице още от въвеждането им в началния курс.

Фиг. 3. Постепенното оцветяване на кръга развива интуицията на учениците за
размерността на фигурите окръжност и кръг (скриншоти от GeoGebra-аплет на автора)

5. Практически ситуации
Учебната програма по математика за
четвърти клас не включва изучаването на части
от окръжност и кръг, но благодарение на своя
житейски опит децата с лекота идентифицират
половинка или четвъртинка от тях. Уменията да
боравят с транспортир и пергел им помагат да
построяват и други дробни части от окръжност
и кръг.
Възможностите на динамичния софтуер
за атрактивно представяне на геометрични идеи
позволяват запознаване с класическата задача за
козата, която пасе на поляната и има достъп
само до част от тревата. Предлаганият тук
вариант на формулировката я прави достъпна за
знанията на четвъртокласниците и приятна за
четене и размишление. Като допълва знанията
им за окръжност и кръг, тя развива тяхното
геометрично мислене и въображение. Без да
извършват изчисления, учениците трябва да

определят конфигурацията с най-голямо лице,
важна от практическа гледна точка:
Задача. Козата Хера често хрупа
зеленчук в градината на баба Кера. Оградата
на градината е правоъгълник ABCD с дължини
на страните AB=4 м и AD=10 м.
За да опази зеленчука, баба Кера връзва
козата Хера вън от градината с въже за едно
от седемте колчета на оградата. Те са забити
в точките D, E, F, K, L, M и N, лежащи върху
страната AD на правоъгълника и намиращи се
на разстояние 1 м една от друга (Фиг. 4).
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Фиг. 4. Оградата на градината: правоъгълник ABCD

Въжето е дълго 6 м.
На кое колче трябва да бъде вързана
козата, за да има достъп до най-голяма площ?
В конструирания от мен аплет с помощта
на плъзгачи учениците сменят колчето, за което
се връзва въжето и варират разстоянието, на
което козата се отдалечава от колчето.

Аплетът илюстрира модел, при който
козата изяжда най-напред тревата близо до
колчето, за което е завързана. С отдалечаването
й опасаната площ расте и за всяко колче достига
съответен максимум при опънато на 6 м въже.
Изследвайки различните конфигурации,
визуализирани с аплета, учениците определят
подходящото колче (Фиг. 5 и 6).

Фиг. 5. Четвъртокласниците могат да съобразят и без изчисления, че четвъртинката кръг с радиус 2 м,
показана вляво, заема по-голяма площ от двете четвъртинки кръг с радиус 1 м, показани вдясно

Фиг. 6. Завързването на козата за колчето D (показано вдясно) й осигурява паша с най-голяма площ
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(площите с изядена трева са изобразени в цвят, по-блед от този на поляната)

Знанията на учениците за окръжност и
ъгли се свързват успешно с уменията им за
чертане и измерване в друг интересен проект –
построяване на роза на ветровете. Той спомага
за изграждане и на междупредметни връзки, тъй
като розата на ветровете указва посоките на
света и се изобразява върху географски карти и

компаси. За осъществяване на проекта са нужни
линийка, пергел и транспортир, а необходимото
време може да се отдели и в часовете по труд и
творчество или в извънкласно занимание.
На Фиг. 7 е показан чертеж на ученичка
от четвърти клас, която работи последователно,
съсредоточено и вдъхновено върху проекта.

Фиг. 7. Роза на ветровете с посоките на света (чертеж на ученичка от четвърти клас).
В горния ляв ъгъл са изобразени указания от преподавателя

6. Лингвистична закачка с термините
окръжност и кръг
При спортните игри в училищния двор
нерядко се чува командата: „Застанете в кръг“.
От математическа гледна точка тя е излишна,
тъй като краен брой точки в равнината (в случая
учениците) винаги могат да се покрият с кръг с
достатъчно голям радиус.

С аплета на GeoGebra, конструиран от
мен, илюстрирам ситуациите как група деца,
разпръснати или наредени в права линия,
същевременно са застанали и в кръг (Фиг. 8).
Вероятният подтекст на командата
(децата да се наредят в окръжност) е показан на
Фиг. 8 вдясно, а примерът по забавен начин
подпомага точната употреба на понятията.
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Фиг. 8. Изпълнение на командата „Застанете в кръг“ (вляво и в средата) и вероятния й подтекст (вдясно)

7. Заключение
В класификацията на математическите
термини MSC2010 [6] на American Mathematical
Society интуитивната геометрия не фигурира и
въпреки това тя регулярно е тема на престижни
научни форуми. Учените определят работата в
тази област като търсене на пътища за достъпно
представяне на абстрактни математически идеи.
Преподаването на учебното съдържание
по математика в началния училищен курс налага
прецизното изложение да бъде съобразено със
знанията и възрастовите особености на децата.
Със средствата на информационните технологии
усвояването на материала става достъпно за
всеки ученик и осъществимо с индивидуален за
него ритъм. То ангажира учащите се в учебния
процес и развива тяхното въображение, таланти
и естетически вкус. В динамичната учебна среда
се разгръщат и способностите за вземане на
решения, изследователския дух и мотивацията
за справяне с предизвикателствата. Това прави
интуитивния подход за изучаване на окръжност
стъпка към строгите методи на обосноваване, а
динамичния софтуер – желан помощник за
формулиране и проверка на хипотези.
8. Бележки
Картинките на въже, показани на Фиг. 1
и Фиг. 2, са заимствани от свободен достъп в
интернет единствено и само за образователни
цели. Посочените там източници към 30
октомври 2015 са factorydirectcraft.com (въжето

въжето с един свободен край) и dreamstime.com
(въжето с двата свободни края).
Силуетите на деца, показани на Фиг. 8,
са заимствани от свободен достъп в интернет
единствено и само за образователни цели.
Посочените там източници към 30 октомври
2015 са dreamstime.com (за групата разпръснали
се деца) и shutterstock.com (за децата, застанали
в права линия).
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АВТОМОБИЛЕН ПОТОК В СТЕСНЕН
УЧАСТЪК НА МАГИСТРАЛАТА, ЛИНЕЙНИ
НЕРАВЕНСТВА И ПЪТНИ ЗНАЦИ
ЙОРДАНКА ГОРЧЕВА
Институт по математика и информатика при БАН
gorcheva@math.bas.bg
Резюме: Поради ремонтни работи на магистралите понякога се налага потокът
от коли от две или повече пътни ленти да преминава в една. За предстоящите
промени в пътнотранспортната обстановка водачите на автомобили се
уведомяват своевременно чрез пътни знаци. Предлаганата тук текстова задача за
ученици от седми клас е основа на математически модел за определяне на
безопасната за движение скорост в участъка преди или стеснението на пътя.
Анимацията със системата за динамичен софтуер GeoGebra дава възможност за
проверка на предлаганите от учениците решения и развиване на усета им за
безопасната за шофиране скорост.
Ключови думи: Автомобилен поток; Стеснен участък; Пътни знаци; Динамичен
софтуер; GeoGebra

MERGING INTO ONE LANE, INEQUALITIES,
AND ROAD SIGNS
IORDANKA GORTCHEVA
Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences
gorcheva@math.bas.bg
Abstract: Construction projects on the highway roads often cause traffic of two or more
lanes to merge into one. Road signs inform drivers of the newly formed conditions. The
word problem shown here is suitable for Grades 7 and above. It is also fundamental to the
mathematical modelling for defining the safe speed prior to the traffic bottleneck. The
GeoGebra dynamic software animation allows students to check their solutions which
develops their mathematical intuition as well as their senses of proper speed.
Key words: Car flow; Merging into one lane; Road signs; Dynamic geometry software;
GeoGebra

1. Въведение
Ремонтни работи по магистралите често
налагат планирано или непредвидено насочване
на автомобилния поток от две или повече ленти
в една. Голяма част от пътуващите са ученици
със своите семейства. Техните непосредствени
наблюдения върху движението могат да бъдат
използвани за повишаване на интереса към
математиката в училище, стига текстовите
задачи, решавани в клас, да отразяват реални
пътнотранспортни ситуации.
2. Постановка на проблема
Постановката на проблема цели да го
направи достъпен за широк кръг ученици, затова
математическият модел използва сравнително

елементарни средства: знания по математика на
ниво седми клас [1], [2]. По тази причина в него
ускорението на колите се пренебрегва и се
приема, че както в двулентовия, така и в
еднолентовия участък на пътя движението е
праволинейно и равномерно.
При престрояването на колите от двете
ленти в една ускорението също се пренебрегва.
Друго основно допускане е, че дистанцията
между колите е постоянна. С това параметрите,
които характеризират задачата, са постоянната
скорост и дистанция на колите v2, d2 в
двулентовия участък на пътя и постоянната
скорост и дистанция на колите v1, d1 – в
еднолентовия.
Ето и описанието на задачата:
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По автомагистрала в две успоредни
колони в една и съща посока пътуват
автомобили. Те се движат с еднаква скорост v2
км/ч на една и съща дистанция d2 м един от
друг. Дължината им се пренебрегва.
Поради ремонтни работи на определено
място двете колони преминават в една. В
новата колона автомобилите се движат с
еднаква скорост v1 км/ч и на еднаква дистанция
d1 м един от друг.
Намерете връзката между v2, d2, v1 и d1.
Във формулировката на задачата са
приети удобните за водачите на автомобили
мерни единици км/ч за скоростта и м за
дистанцията. За съгласуваност се използват и
величините d 2 = d 2 ⋅ 10 −3 и d1 = d1 ⋅ 10−3 , които

2

(1)

d1 d 2
=
v1 v 2

Това е търсената зависимост между
величините v2, d2, v1 и d1 , характеризиращи
автомобилния поток при преминаването от две
ленти в една съгласно направените допускания.
Тя може да бъде записана и във вида

2d1v 2 = d 2v1

(2)

Поради хомогенността на зависимостите
(1) и (2) в тях отпада необходимостта за
превръщане на мерните единици за дистанциите
от метри в километри. Резултатът остава верен и
ако двете скорости v2 и v1 се измерват в км/ч, а
двете дистанции d2 и d1 в м.

са превърнатите в км дистанции d 2 и d1 .

4. Наличие на неравенства в моделите на
пътнотранспортните ситуации

3. Връзка между характеристиките на
движението
Всяка кола от двулентовия поток на
магистралата изминава разстоянието d 2 за

4.1. Определяне на безопасна дистанция

време t 2 =

d2
часа. Аналогично, всяка кола от
v2

еднолентовия поток изминава разстоянието d 1
за време t1 =

d1
v1

часа. Времената t 2 и t1

характеризират плътността на автомобилния
поток: колкото по-малки са те, толкова поплътен е потокът, т. е. толкова повече коли
преминават през всяка лента на магистралата за
произволен фиксиран период от време T (часа).
Величините t 2 , t1 и T позволяват да се
изрази броя на колите

T
T
T
,
и
, които
t2 t2
t1

пропуска всяка от лентите на движение. Той е
нужен за съставянето на математическия модел,
тъй като броят на колите, излизащи за времето T
от двулентовия участък на пътя е равен на броя
на колите, влизащи за времето T в еднолентовия
участък:

T T T
T T
+ = , т. е. 2 = .
t 2 t 2 t1
t 2 t1
След съкращаване на T се получава 2t1 = t 2 .
Заместването на t 2 и t1 с изразите им
чрез v2, d 2 и v1, d 1 води до пропорцията:

2 ⋅ d1 ⋅ 10 −3 d 2 ⋅ 10 −3
=
, т. е.
v1
v2

Да предположим, че за разглеждания
математически модел разполагаме със следните
числови данни:
В двулентовия участък скоростта на
автомобилния поток е 120 км/ч, в еднолентовия
е 70 км/ч. Дистанцията в еднолентовия участък
се счита безопасна, когато е минимум 5 м.
Каква безопасна дистанция, закръглена
с точност до 1м, трябва да се поддържа в
двулентовия участък на магистралата?
В означенията на модела v2 = 120 км/ч,
v1 = 70 км/ч и d1min = 5 м. Голяма част от
учениците заместват тези три числа в (2) и за
неизвестната дистанция d2 получават 17,14 м.
След закръглянето с точност до цяло число те
правят извод, че минималната дистанция трябва
да бъде 17 м.
Учениците, предложили това „решение“,
не са разпознали неравенството, което стои зад
числото d1min = 5 м, а именно d1 ≥ d1min . Затова в
техните разсъждения се налага корекция. От
данните и от равенството (2) се получава

d1 =

v1d 2
≥ d1min , следователно
2v 2

d 2 ≥ 17,14.

Това означава, че числото 17 не е решение на
неравенството, а безопасната дистанция е 18 м.
Интерес представлява и намирането на
безопасната дистанция в трилентов поток от
коли на магистралата, който преминава в една
лента. Нека в трилентовия участък скоростта
отново е 120 км/ч, в еднолентовия 70 км/ч, а
безопасната дистанция в еднолентовия участък
е пак минимум 5 м.
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Макар и аналогични, пресмятанията са
тест как учениците разбират новата ситуация.
За целта в модифицираното неравенството

d1 =

v1d 3
≥ d1min
3v 3

те заместват данните v3 = 120 км/ч, v1 = 70 км/ч и
d1min = 5 м. Резултатът d3 ≥ 25,71 показва, че
безопасната дистанция от 26 м е значително поголяма от аналогичната при двулентов участък,
преминаващ в еднолентов. Обяснението е, че и в
двата случая стеснението на пътя има една и
съща пропускливост и за да поеме трилентовия
автомобилен поток, последният трябва да бъде с
по-малка плътност от двулентовия. Това може
да се постигне с увеличаване на дистанцията
d3 .
4.2. Определяне на безопасна скорост
Да предположим, че този път данните за
пътнотранспортната ситуация са следните:
В двулентовия участък скоростта на
автомобилния поток е 110 км/ч, а дистанцията
е 15 м. Дистанцията в еднолентовия участък се
счита безопасна, когато е минимум 5 м.
Каква е безопасната скорост на колите
в еднолентовия участък на магистралата,
закръглена с точност до 10 км/ч?
Учениците, свързали зададените числа v2
= 110 км/ч, d2 = 15 м и d1min = 5 м чрез (2),
получават 73,3 км/ч, закръглят числото надолу и
заключават, че v1 min = 70 км/ч. Верният резултат
обаче е контраинтуитивен: минималната скорост
в еднолентовия участък на магистралата трябва

да се закръгли нагоре на 80 км/ч. С това се
увеличава пропускливостта на стеснението и
колите, пристигащи в него от двете ленти, се
изнасят по-бързо. Следователно разбирането на
проблема е съществено за решаването му.
Алгебричното намиране на безопасната
скорост на движение в еднолентовия участък
отново се основава на неравенството d1 ≥ d1min .
То води до линейно неравенство за скоростта v1
с решения – всички числа v1 ≥ 73,3. Закръглени с
точност до десетиците, както изисква условието
на задачата, те формират множеството {80, 90,
100, …} км/ч. Тъй като по закон максималната
скорост на колите у нас е 140 км/ч ([3], чл. 21),
това множество е крайно:
(3)

v1 ∈ {80,90,100,110,120,130,140}

Двата подхода към задачата допринасят
учениците да развиват усета си за безопасна
скорост на движение, а знанията им по
математика, получени в училище, да имат пряко
отношение към практиката.
5. Ролята на динамичния софтуер
Анимацията на решенията с динамичен
софтуер прави учениците не само наблюдатели
на пътнотранспортните ситуации, а и виртуални
участници в тях. Aплетът, създаден в средата
GeoGebra [4], визуализира както верните, така и
грешните им отговори. Чрез тях учениците
натрупват опит и дейността им до голяма степен
наподобява работата с тренажор. В скриншота,
показан на Фиг. 1, двете успоредни сини линии
изобразяват двулентовия, а червената линия –
еднолентовия участък на магистралата.

Фиг. 1. Последици от грешно закръглената скорост в стеснението на пътя: при скорост v2 = 110 км/ч
и дистанция d2 = 15 м в двулентовия участък и съответни скорост v1 = 70 км/ч и дистанция d1 = 5 м в
еднолентовия, двете стрелки на входа на еднолентовия участък са индикация за сблъсъка на две коли

Допускането, че дължината на колите се
пренебрегва е основание в анимирания аплет те
да бъдат изобразени като движещи се точки. Но

изискването за постоянна дистанция, съответна
за двата участъка, е съществено ограничение. В
някои случаи се налага преди влизането си в
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еднолентовия участък поредната кола да изчака
на входа му отдалечаването на предишната на
задължителното минимално разстояние. Колите
в статус на изчакване се изобразяват в аплета
със стрелки. Появата на две или повече стрелки
при входа на еднолентовия участък е индикация

за пътен инцидент поради несъобразена скорост
или дистанция. Сблъскването, което е показано
на Фиг.1, може да бъде избегнато, ако скоростта
v1 в еднолентовия участък бъде повишена на 80
или повече км/ч, стига да е в диапазона (3) на
безопасните скорости (Фиг. 2).

Фиг. 2. При скорост v2 = 110 км/ч и дистанция d2 = 15 м в двулентовия участък и коригирана скорост
v1 = 80 км/ч и дистанция d1 = 5 м в еднолентовия, стеснението на пътя успешно поема трафика

Експериментите с аплета помагат на
учениците да установят, че сама по себе си
безопасната скорост не гарантира безаварийно
преминаване в еднолентовия участък. Важно е и
съблюдаването на подходяща дистанция. Поголямата дистанция в стеснения участък води до
по-малка плътност на автомобилния поток,

което може да има неблагоприятни последици.
Такава е ситуацията на Фиг. 3, при която
скоростите в двата участъка и дистанциите са
съответно v2 = 110 км/ч и v1 = 80 км/ч, d2 = 15 м
и d1 = 8 м. Но в случай на по-бързо изтегляне на
колите от еднолентовия участък произшествието
може да бъде предотвратено (Фиг. 4).

Фиг. 3. При скорост v2 = 110 км/ч и дистанция d2 = 15 м в двулентовия участък, увеличената
дистанция d1 = 8 м в еднолентовия не е безопасна при скорост v1 = 80 км/ч

Фиг. 4. При скорост v2 = 110 км/ч и дистанция d2 = 15 м в двулентовия участък, дистанцията
d1 = 8 м в еднолентовия е безопасна при скорост v1 = 120 км/ч
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6. Неравенства и пътни знаци
Задачи, подобни на разискваните досега,
ще имат по-траен образователен ефект, ако
макар и фиктивно делегират на учениците
контролни или управляващи функции. Един
начин да се постигне това е с преформулиране
на въпроса в т. 4.2. във вида:
За осигуряване на безопасността на
движението на входа на еднолентовия участък
ще бъде поставен пътен знак за скоростта. На

него тя ще бъде закръглена до десетици км/ч.
Каква скорост предлагате да бъде
написана на пътния знак?
Въпросът предполага учениците да имат
познания за пътните знаци или да направят
справка в Закона за движение по пътищата. Така
става ясно, че могат да избират измежду трите
знака В26, Г17 и Ж19, пропускайки знака В33.
Математическият смисъл на пътните знаци,
които ще бъдат ползвани, е показан в Таблица 1:

Таблица 1. Избор на пътни знаци според асоциираните с тях неравенства
Номер на знака в Закона [3]

Визуализация

Смисъл според Закона [3]

Разрешена скорост

Знак В26: пътен знак от тип
въвеждане на забрана

Забранено движение с повисока скорост от 80 км/ч

v1 ≤ 80 км/ч

Знак Г17: пътен знак от тип
задължително предписание

Задължителна минимална
скорост 80 км/ч

v1 ≥ 80 км/ч

Знак Ж19: пътен знак от тип
указание

Препоръчителна скорост
80 км/ч

Разсъжденията върху задачата и опита от
експериментите
с
динамичния
софтуер
позволяват на учениците да заключат, че найподходящият знак при входа на стеснения
участък е Г17. При данни за движението v2 = 110
км/ч, d2 = 15 м и d1 = 5 м е налице повече от едно
решение за скоростта на автомобилния поток,
следователно и за надписа на пътния знак.
Изборът на последния може да зависи примерно
от пътната настилка в стеснението: ако тя е
ремонтирана наскоро, за предпочитане са повисоките скорости в множеството (3).

v1 ≈ 80 км/ч

Същевременно водачите на автомобили
трябва да разполагат с достатъчно време за поплавно преминаване в единствената лента на
движение. Една стратегия, предоставяща им
допълнителни части от секундата, е каскадното
увеличаване на скоростта вътре в еднолентовия
участък. Според нея на входа му се поставя знак
Г17 с надпис 80 км/ч, след известно разстояние –
знак Ж19, препоръчващ увеличена скорост 90
км/ч, а малко по-нататък – още един знак Ж19 за
препоръчителна скорост 100 км/ч. Резултатът е
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постепенното възстановяване на скоростта на
движение до стойността й преди стеснението.
Направеният избор на пътен знак отново
противоречи на интуитивното схващане, че найподходящ е знакът В26 с надпис 80 км/ч.
Знанията на учениците от седми клас за линейни
неравенства им позволяват да преведат знака на
математически език: движението в еднолентовия
участък да бъде със скорост v1 ≤ 80 км/ч. Ако понеуверен водач на автомобил обаче навлезе в
стеснението с 60 км/ч, въпреки, че не нарушава
предписанието на знака, той излага на опасност
всички следващи участници в движението.
7. Заключение
В реални пътни условия едва ли шофьор
на автомобил ще изчислява с калкулатор с каква
безопасна скорост да навлезе в стеснен участък
на пътя. Затова наред със спазването на пътните
знаци особено важна е и интуицията. А когато
тя касае избора на число, думата има и
математическата подготовка в училище.
За да бъде обучението по математика
желано от учениците въпреки несъмнените
усилия, които изисква, а също и подкрепяно от

родителите и обществото, неговият социален
ефект не бива да бъде очакван далече напред във
времето. Решаването на задачи от живота като
безопасната скорост по магистралите например
определено печели поддръжници на каузата.
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КЛАСИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ НА
АНТИЧНОСТТА С ДИНАМИЧЕН СОФТУЕР
ЙОРДАНКА ГОРЧЕВА
Институт по математика и информатика при БАН
gorcheva@math.bas.bg
Резюме: Трите класически задачи на древността, известни като квадратурата на
кръга, удвояването на куба и трисекцията на ъгъл, са нерешими с така наречените
антични (Евклидови) линийка и пергел − инструментите, използвани от древните
гърци. Смяната на тези инструменти променя постановката на задачите и може
да ги направи решими. Свободата на избор на инструменти за построение, сред
които е и динамичният софтуер, дава възможност за прости и изящни решения,
развива креативността и математическото мислене на учащите се и обогатява
учебното съдържание в училище и университета.
Ключови думи: Трите класически задачи на античността, Динамичен софтуер,
GeoGebra

THE CLASSICAL PROBLEMS OF ANTIQUITY
WITH DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE
IORDANKA GORTCHEVA
Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences
gorcheva@math.bas.bg
Abstract: It is already proven that the three classical geometric problems: squaring of the
circle, duplication of the cube, and trisection of an arbitrary angle are non-solvable with
the specific Euclidean straightedge and compasses allowed by the ancient Greeks. Any
change in the instruments is also a change in the problem formulation and may lead to a
solution. The freedom to choose new instruments including dynamic geometry software
creates opportunities for the students to develop their creativity, obtain simple and elegant
solutions to the classical problems, and see the curriculum interconnected.
Key words: The three classical problems of antiquity, Dynamic geometry software,
GeoGebra

1. Въведение
Многобройните артефакти, достигнали
до нас показват, че хилядолетия назад хората са
имали добри познания за форми, еднаквости,
образци (напр. [1, с. 59]). Според Devlin [2, с. 3],
точно това е и математиката: наука за образците
(patterns). Може би подобни размисли довеждат
Carl Boyer до идеята, че математиката изглежда
е по-стара от писмеността, а Херодот (484-425 г.
пр. н. е.), бащата на историята и Аристотел (384322 г. пр. н. е.), бащата на естествените науки не
са били склонни да го признаят [3, с. 6].
След като в продължение на векове
геометричните факти са преподавани конкретно
и без обяснения, към 600 г. пр. н. е. Талес от
Милет прекъсва тази традиция с идеята за нова,
дедуктивна организация на геометрията. Той

счита, че математическите истини трябва да
бъдат демонстрирани чрез доказателства. Това
слага началото на демонстративния подход в
изучаването на геометрията, който я превръща в
стройна, обоснована дисциплина, процъфтяваща
по цялото Средиземноморие. То става средище
на най-добрите мислители на времето, а
близостта на математиката с философията –
черта, характерна за нея и до днес.
Няколко задачи, наречени класически,
задържат задълго вниманието на античните
учени поради ограниченията върху разрешените
инструменти. Първата задача, известна като
квадратурата на кръга, изисква да се построи
квадрат, чието лице е равно на лицето на даден
кръг. Втората касае построяването на куб, чийто
обем е два пъти по-голям от обема на даден куб.
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Тя е наречена задачата за удвояването на куба.
Третата изисква разделянето на произволен ъгъл
на три равни части и е известна като задачата за
трисекцията на ъгъл.
2. Античните инструменти
За решаването на класическите задачи
били разрешени два инструмента, известни като
антични (Евклидови) линийка и пергел. Те се
различават съществено от съвременните поради
постулираните ограничения:
Античната линийка (straightedge) няма
деления и върху нея отбелязвания не се правят.
Възможното построение с нея е през две дадени
точки да се начертае безкрайна права линия.
С античния пергел може да се начертае
окръжност с даден център, която минава през
дадена точка. При повдигането на пергела от
равнината на построението (хартията) се счита,
че той се разпада.
Със съвременния математически апарат
вече е доказано, че класическите задачи на
античността са нерешими с античните линийка
и пергел. При модификация или смяна на
античните инструменти обаче тези задачи стават
решими. Това дава възможност за свобода при
избора на инструменти, разнообразни гледни
точки и нестандартни интерпретации. Ето защо
класическите задачи на античността, макар и
възникнали преди повече от две хилядолетия,
продължават да привличат интереса на учени,
инженери, конструктори и педагози със своята
простота, изящност и потенциал за обогатяване
на учебното съдържание.
3. Нов прочит на задачата за
квадратурата на кръга
Според древногръцкия историк Плутарх
(46-127 от н. е.) задачата за квадратурата на
кръга датира от 5 в. пр. н. е. С откритите от него

лунички Хипократ вече показал, че квадратурата
на части от кръга е възможна: на Фиг.1 две
лунички са равнолицеви на квадрата AIJH.

Фиг. 1. Хипократова луничка и равнолицевия ∆ AIH

В наши дни построяването на квадрат,
равнолицев на даден кръг с динамичен софтуер
вместо с античните линийка и пергел обединява
знанията на учениците за
• числовата ос;
• дължина на окръжност;
• лице на кръг и квадрат;
• метрични зависимости в правоъгълен
триъгълник.
В динамичната конструкция, създадена
от мен с мултиплатформения софтуер GeoGebra
[4], от началото на координатната система върху
оста x в положителна и отрицателна посока са
нанесени съответно полуобиколката и радиуса
на дадения кръг (Фиг. 2). Нанасянето е аналог на
широко използваното в практиката измерване с
въже. Опънато върху праволинейния участък от
пътя, изминат от окръжността при едно пълно
нейно завъртане, своеобразното „въже“ измерва
обиколката й 2πr. Прегънато след това на две
равни части, то дава дължината на отсечката АЕ,
която е необходима за построението (Фиг. 2).

Фиг. 2. Построеният с неевклидови инструменти квадрат AIJH е равнолицев на кръга с радиус r
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Използването на реално или виртуално
въже модифицира задачата за квадратурата на
кръга. В този некласически вариант тя е решима
за нуждите на практиката, като точността на
решението зависи от точността на измерванията.
В теоретичен аспект, тъй като всяко реално
число има уникално място върху числовата ос,
физически измервания на дължините r и πr
могат да не се извършват. Достатъчно е във
въведената координатна система да се обозначат
точките Q (–r, 0) и E (πr, 0).
След построяване на полуокръжността с
диаметър QE, пресичането й с оста y в т. H дава
възможност за построяването на ∆ EHQ, който е
правоъгълен. Дължината на височината HA към
неговата хипотенуза е средно геометрична на
дължините на отсечките AE и АQ, затова тя се
явява страна на квадрат AIJH с лице, равно на
лицето на дадения кръг.
4. Удвояването на куба и Принципът на
вмъкването
Според историците, през V в. пр. н. е.
идеята за удвояване обема на куба при запазване
на формата му вече витаела в античния свят. За
нея се споменава в поема за цар Минос, наредил
да построят кубичен саркофаг за сина му Главк.
Владетелят намерил саркофага твърде

малък за син на цар и наредил на работниците
да го удвоят ([5], с. 79). Но задачата се оказала
непосилна за тях: те удвоили размерите на куба,
но не и неговия обем.
Други източници свидетелстват за чумна
епидемия, поразила населението на о-в Делос
през 427 г. пр. н. е. Островът бил процъфтяващо
търговско средище на античния свят, а найголямата му забележителност била мраморният
храм на бог Аполон. Там пред олтара с форма на
куб оракул предричал бъдещето.
Разтревожени от мащаба на епидемията,
жителите на острова се допитали до оракула как
да спрат страшната болест. Необичайният съвет
гласял да удвоят олтара в храма на Аполон, но
запазвайки кубичната му форма ([6], с. 570-571).
Върху задачата за удвояването на куба се
трудили Хипократ, Менаех, Никомед, Платон,
Ератостен. Макар и безуспешни, техните усилия
тласкат напред развитието на геометрията.
За съвременните ученици решаването на
задачата е само едно упражнение по коренуване:
даден куб с ръб а линейни единици има обем а3
кубични единици, а куб с обем 2а3 кубични
единици има ръб a3 2 линейни единици. Затова
с конструиран от мен аплет в средата GeoGebra
визуализирам размера на куба след удвояването
на обема му (Фиг. 3):

Фиг. 3. Експериментите с аплета показват, че обемът на синия куб винаги е два пъти по-голям от
обема на червения. Отношението на дължините на ръбовете им е ирационалното число

Дискусиите са подходящо средство за
учениците да вникнат в революционността на
идеята за ирационалните числа, направила
възможно точното решение на класическите
задачи, а виртуалните механизми, конструирани
с динамичен софтуер по подобие на античните,
са възможност да вървят към откритията със
средствата на древните изследователи.

3

2 ≈ 1.26

Използването от античните геометри на
линийка, върху която е маркирана отсечка с
дадена дължина, променя постановката на
класическата задача за удвояването на куба. То
въвежда в употреба така наречения принцип на
вмъкването (principle of insertion), позволяващ
получаването на приблизителни решения с
приемлива за практиката точност.
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В много по-близки до нас времена двама
учени, оставили изключителна следа в науката –
Франсоа Виет и Исак Нютон – независимо един
от друг създават съответно през 1646 и 1728 г.
геометрична конструкция за удвояване на куба.
Тя използва принципа на вмъкването, поради
което е подходяща за реализация с динамичен
софтуер. Описанието й е следното:
Дадени са отсечката AB, ∠ ABN = 120°
и ∠ ABM = 90° така, че лъчът BM е вътрешен
за ∠ ABN. Начертайте правата ACD, която
пресича BM в точката C и BN в точката D

така, че отсечките CD и AB да имат равни
дължини.
Покажете, че AC 3 = 2 AB 3.
Създаденият от мен аплет със системата
GeoGebra е виртуален механизъм за вмъкване на
отсечка, реализиращ идеята на Виет и Нютон. За
контрол на вмъкването се използва разстоянието
между точките C и G (Фиг. 4 вляво). Когато то е
нула (с точност на измерването от динамичния
софтуер), точка C лежи върху лъча BM, точка D
върху лъча BN и отсечките CD и AB имат равни
дължини (Фиг. 4 вдясно).

Фиг. 4. Вляво: По метода на вмъкването задачата за удвояването на куба е решена, когато краищата на
отсечката CG съвпаднат. Вдясно: Постигнатата конфигурация прави отсечката AC търсеното решение

Постигнатото разположение на точките
вече позволява извършване на доказателството:
От синусовата теорема за ∆ BCD и ∆ ABD

sin 30 o a
=
sin θ
c

следва, че

и

sin θ
a
.
=
o
sin 120
a+b

Почленното умножаване на тези равенства води

1
a2
до отношението
=
, а повдигането
3 c ( a + b)
1
a4
му на квадрат – до отношението = 2
.
3 c (a + b)2
Преобразуваме последния израз във вида
c (a + b)2 = 3a4 и предвид c 2 = b 2 − a 2 следва,
2

че (b − a )(b + 2ab + a ) = 3a . С разкриване
2

2

2

2

4

4
3
4
3
на скобите получаваме b + 2ab = 4a + 2a b ,

откъдето b (2a + b) = 2a (2a + b) и съответно
3

3

b3 = 2a 3 , което се иска да покажем.

Следователно отсечката AC е решение на
задачата за удвояването на куба, но в един неин

некласически вариант поради използването на
маркирана линийка и принципа на вмъкването.
5. Трисекцията на ъгъл
Разделянето на произволен ъгъл на три
равни части с Евклидовите линийка и пергел,
известно като задачата за трисекцията на ъгъл,
вълнува неизменно учените и изобретателите от
античността до наши дни. Според [7] (с. 60) тя
възниква почти едновременно със задачата за
удвояването на куба. Вероятно усилията на
античните геометри за трисекцията на ъгъла са
мотивирани от лесното разполовяване на ъгъла,
а може би и от аналогичната задача за разделяне
на отсечка на три и повече равни части, решима
с метода на пропорциите. Оказва се, че те далеч
надхвърлят първоначалната си цел, давайки на
математиката трансцендентните криви и
асимптотичните решения.
Маркирана линийка и принцип на
вмъкването ползва и механизмът на Архимед
(287-212 г. пр. н. е.) за трисекция на ъгъл:
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Даден е ∠ ABC и права AD, успоредна на
рамото BC. Начертайте правата BEF така, че
лъчът BЕF да е вътрешен за ∠ ABC, точка F
да лежи върху правата AD и отсечките AB, AE
и FE да имат равни дължини. Покажете, че
полученият ∠ FBC е една трета от ∠ ABC.
Тъй като точките A и B са фиксирани,
дължината a на отсечката AB е известна (Фиг.

5). Трисекцията с метода на Архимед завършва,
когато краят J на отсечката EJ попадне върху
правата AD (Фиг. 6), а конструкцията на аплета
проследява точността на вмъкването.

Фиг. 5. Скриншот от GeoGebra-аплета, демонстриращ механизма на Архимед за трисекция на ъгъл

Фиг. 6. Със съвпадането на точките J и F трисекцията на ∠ ABC е завършена. Мерките на ъглите
η, ζ и β в долния ляв ъгъл на скриншота показват, че делението на α е с добра практическа точност

Един иновативен метод на вмъкване,
използван за трисекцията на ъгъл с Geometer
Sketchpad, докладва проф. Jeff Connor през 2005
г. на семинар в Ohio University, в работата на
който участвах. Тук предлагам моя реализация
на идеята в средата GeoGebra.

При този метод вместо права в ъгъла,
който предстои да бъде разделен на три равни
части, се вмъква шаблон на ъгъл, вече разделен
на три равни части (Фиг. 7).
Конструираният от мен аплет позволява
ръчното придвижване на върха O на шаблона до
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съвпадане с върха F на ъгъла: тогава отчитаното
на екрана разстояние между точките O и F става
нула. Следва разгръщане на шаблона подобно на
ветрило, докато раменете му OA и OB съвпаднат
с раменете на дадения ъгъл (Фиг. 8).
Когато мярката на дадения ъгъл не е

Фиг. 7. Трисекция на

твърде малка, аплетът с шаблон за трисекция е
удобен и лесно използваем от моделиери,
дизайнери, конструктори, учители, ученици. Тъй
като броят на сегментите на „ветрилото“ не е
ограничен, с него е осъществимо делението на
ъгъл на произволен брой равни части.

∠ ABC с шаблон, разгъващ се като ветрило при запазване на равенствата α=β=γ

Фиг. 8. Трисекцията на ∠ ABC с шаблона завършва, когато разстоянието между точките J и F стане
нула и крайните рамене на ветрилото съвпаднат с раменете на ∠ ABC

6. Заключение
Работещите със системи за динамичен
софтуер биха се запитали дали за трисекцията
на ъгъл α е нужно създаването на специални
конструкции: операцията β = α/3, написана в
командния ред, дава веднага и с не по-малка
точност мярката на β, а построението на ъгълатретинка е лесно и удобно за потребителя. С
проста смяна на делителя същата аритметична
операция пресмята произволна цяла част от

ъгъла α и дори частното му с ирационално число
като π, придружена със съответното построение.
Подобни въпроси пораждат и задачите за
удвояването на куба и за квадратурата на кръга.
Основателят на Атинската философска
школа Платон счита, че целта на заниманията с
класическите задачи на античността е не
генерирането на механизми за построяване на
отсечки, а разбирането на същността на
математическите феномени ([7], с. 62).
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И действително, хилядолетните опити за
решаването на тези прочути задачи водят бавно,
но неотклонно до раждането на една от найграндиозните концепции в съвременната
математика, която ги обяснява и същевременно
класифицира – теорията на Галоа [8]. Оказва се,
че наред с професионалните математици тя
пленява с красотата си и хуманитаристи и
писатели като Ричард Престън (р. 1954).
Вникнал в различията между алгебричните и
трансцендентните числа, той споделя идеята с
масовия читател с блестяща метафора:
„Няма построено с цели числа крайно
алгебрично уравнение, което да даде точната
стойност на числото π. Ако тези уравнения
бяха влакове, носещи се по ландшафта на
числата, никой влак не би спрял на π.“ [9].
Класическите задачи на античността,
занимавали с векове най-великите умове на
човечеството, подреждат по естествен и
непринуден начин и знанията на съвременните
ученици. Те им помагат да погледнат на
математиката като на единна и взаимосвързана
дисциплина, заниманията с която изискват
отдаденост и въображение, а също и да осмислят
мястото й в съвременния живот и личното си
пространство.

ЛИТЕРАТУРА
1. Connan, G. Three thousand years in Africa:
Man and his environment in the Lake Chad
region of Nigeria. Cambridge, Great
Britain: Cambridge University Press, 1981.
2. Devlin, K. Introduction to mathematical
thinking. Palo Alto, CA: Devlin, 2012.
3. Boyer, C. B. A history of mathematics.
New York, NY: John Wiley and Sons,
1989.
4. http://www.geogebra.org/cms/ GeoGebra:
Dynamic mathematics for learning and
teaching
последен
достъпto2015-10-25).
5. Eves,
H. (An
introduction
the history of
mathematics. Philadelphia, PA: Saunders
College Publishing, 1983.
6. Delos. The British cyclopaedia of the arts,
sciences, history, geography, literature,
natural histoty, and biography. Vol. III.
Partington, C. E. (Ed.). London: Wm. S.
Orr and Co., 1838.
7. Holme, A. Geometry: Our cultural heritage.
New York, NY: Springer, 2010.
8. Cox, D. A. Galois theory. Hoboken, NJ:
Wiley, 2012.
9. Preston, R. The mountains of pi. The New
Yorker, March 2, 1992.

60

YOUTH FORUMS „SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATIONS, BUSINESS” 2015

ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА АСИНХРОННИ
ДВИГАТЕЛИ СЪС СЕРИЯ
МИКРОКОНТРОЛЕРИ TI C2000TM
ГЕОРГИ ИВАНОВ
Фирма Комеко АД, ТУ София ф-л Пловдив
E-mail: georgi.iwanow@gmail.com
Резюме: В тази статия се представят възможностите за управление на
променливотокови двигатели с микроконтролери TMS320C2000 на TI. Фамилия
микроконтролери от серия C2000 позволява проектирането на високоефективни и
сравнително евтини управляващи системи за асинхронни и синхронни (в това число
безчеткови постоянно- и променливотокови) двигатели. В частност са представени
сензорни и безсензорни системи за векторно управление на АД, демонстрирани са
схеми за косвена оценка на магнитен поток и скорост. Разгледани са
възможностите за създаване на алгоритми чрез развойната среда Code Composer
Studio v5, а също така и чрез автоматизирана система за генериране на код
(система за бързо генериране на прототипи) заложена в MATLAB. Представени са
графични резултати при управление на скоростта и оценка на магнитния поток.
Ключови думи: векторно, управление, безсензорно, развойна, среда, CCS, Matlab,
dsp.

DESIGN OF INDUCTION MOTOR CONTROL
SYSTEMS WITH A SERIES
MICROCONTROLLERS TI C2000TM
GEORGI IVANOV
Comeco Ltd., TU Sofia - branch Plovdiv
E-mail: georgi.iwanow@gmail.com
Abstract: In this article are presented technical decisions for AC motor control with TI's
TMS320C2000 microcontrollers. Microcontroller’s family C2000 Series enables the design
of highly efficient and relatively inexpensive control systems for synchronous and
asynchronous (including the DC and AC brushless) motors. In particular, sensored and
sensorless vector control systems are presented, rotor flux and speed estimation schemes
are demonstrated. The possibilities for creating algorithms by IDE Code Composer Studio
v5, and also through an automated system to generate code (system for rapid generation of
prototypes) set in MATLAB. Graphical results are presented by speed control and
evaluation of magnetic flux.
Key words: vector, control, sensorless, IDE, CCS, Matlab, dsp.

1. Въведение
Анализът на пазара показва, че повечето от
съществуващите индустриални задвижвания
използват променливотокови двигатели, найвече от асинхронен тип. Това е продиктувано от
ниските разходи за изработването им, простата
конструкция,
здравина,
надеждност,
непретенциозна поддръжка и висок к.п.д. [1]. В
последните години се засили интереса и към

т.нар. безчеткови постояннотокови двигатели.
Това се обуславя от възможностите за
реализация на регулируеми по скорост
задвижвания, притежаващи преимуществата на
четковите ДПТ, но при тях липсват
недостатъците и ограниченията свързани с
колекторно-четковия апарат [1]. В сравнение с
АД те притежават по-добри масообемни
показатели в т.ч. плътност на мощността
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(мощност/тегло), по-висок к.п.д., поради факта,
че практически липсват загуби в ротора, помалка
инерция,
респективно
динамични
показатели и т.н. Безчетковите двигатели
намират приложение в различни отрасли на
промишлеността
и
бита
[3].
Основен
катализатор
за
бурното
развитие
на
променливотоковите
машини
се
явява
напредъка в областта на цифровата и силова
електроника. Появата на все по-високо
производителни процесори с промишлено
предназначение, мощни и бързи транзисторни и
тиристорни ключове на достъпни цени е
предпоставка за проектирането на системи за
управление
с
комплексни
алгоритми,
осигуряващо
прецизно
регулиране
на
кординатите на електрически двигатели за голям
диапазон от мощности [1]. На фиг.1 е
представена блок-диаграма на цифрова система
за управление на електрозадвижване [4].

алгоритми, чрез програми написани на езика C и
подхода за бързо генериране на прототипи на
Matlab/Simulink. За целите на анализа са
разгледани някои примерни алгоритми за
управление и оценки и са представени графични
резултати за основни параметри като магнитен
поток и скорост.
2. Структура на развойна система за
управление на променливотокови
двигатели
На фиг.2 е представена принципна
електрическа схема на развойна системата за
управление на променливотокови двигатели
TMDSHVMTRPFCKIT [5].

Фиг. 2. Принципна електрическа схема на
развойна платка TMDSHVMTRPFCKIT

Фиг. 1. Блок-диаграма на асинхронно
задвижване
Съвременните системите за управление на
електрозадвижванията (СУЕЗ) на асинхронни
двигатели се изграждат на основата на цифрови
системи
–
микроконтролери,
сигнални
процесори.
Силовият
управляващ
блок
представлява
най-често
трираменен
транзисторен
мост
(инвертор).
В
постояннотоковото звено може да бъде включен
и модул за корекция на фактора на мощността
(PFC) с цел повишаване на ефективността на
машината до стойности близки до 1.
Измервателната
периферия
включва
преобразуватели на променлив ток (U/I) с
датчици на Хол, ако измерванията се реализират
непосредствено в намотките на двигателя или се
възстановяват
посредством
сигналите
в
постояннотоковото звено (DC Link), като
токовите сигнали се детектират чрез прецизни
шунтови съпротивления.
В настоящата работа се разглеждат два
подхода за проектиране на управляващи

На схемата се отличават цифровият
управляващ
блок,
представен
чрез
микроконтролер от серията C2000 на TI®,
притежаващ богат набор от периферни
устройства – АЦП, ШИМ, комуникационни
(SCI, SPI, I2C, CAN), импулсни входове
(eCAP,eQEP). Към настоящата управляваща
система се предлагат два микроконтролера,
работещи с фиксирана/плаваща запетая –
TMS320F28035(28335) [6,7]. Основните им
характеристики са обобщени в таблица 1:
Таблица 1. Основни
характеристики на
TMS320F28035/28335
Clock frequency
PWM
ADC
CAP/QEP/CAN
UART
№ of GPIO
Core Supply
RAM
Flash
ADC Conversion Time
I 2C
SPI
Timers
IO Supply

60(150) MHz
12-CH
14(16)-Ch 12-Bit
6/2/2
2 SCI Ch
35
1.8 V
36 kB
18 kB
160 ns
1(3) Ch
1Ch
3 32-Bit. 1 WD
3.3V
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Реализират се измервания на напрежение и
ток в различни точки от управляващата схема –
на променливотоковия вход, в рамената на PFCмодула, в DC-Link, инвертора на напрежение и
фазите
на
двигателя.
Това
позволява
проектирането и изследването на различни
техники за оценка на токовете и напреженията, а
оттам точността при възстановяване на важни
параметри като поток и скорост. Скоростта се
възстановява както пряко (чрез инкрементален
енкодер 2048 имп/об., монтиран на вала на
двигателя), така и непряко (посредством
изчислители
в
управляващия
код
на
микроконтролера).

демонстрационни програми с отворен код, които
могат да се използват като основа за
създаванена собствени приложения. За целите
на диагостиката и анализа на различните
хардуерни и софтуерни комоненти на
управляващата система е възприет подход с
условни компилации на кода (нива на
компилация). Това става чрез указване на
желаното ниво на компилация в съответния
хедърен файл (в случая на система за
безсензорно векторно управление на АД HVACI_Sensorless-Settings.h):
#define
#define
#define
#define
#define
#define

LEVEL1
LEVEL2
LEVEL3
LEVEL4
LEVEL5
LEVEL6

1
2
3
4
5
6

//
//
//
//
//
//

Module check out, duty cycle waveforms and PWM update
Verify ADC, park/clarke, calibrate the offset
Two current PI regulator test, speed measurement
Flux and speed estimator tests
Speed PI regulator test(Sensored closed-loop FOC system)
Sensorless closed-loop FOC system

От приложения фрагмент на сорс-кода се
вижда, че нивата на компилация позволяват
верификация и настройка на работата на АЦП и
ШИМ модулите, оценителите на поток и
скорост, регулаторите на вътрешния (токов) и
външен (скоростен) контури. Системата за
управление може да се представи чрез следната
блок-диаграма [8]:
Фиг. 3. Схема на опитната постановка
На фиг. 3 е показана схемата на опитната
постановка. Връзката на лабораторния стенд с
компютър се осъществява посредством JTAG
емулатор (за програмиране и дебъгинг) и
серийна комуникация по SCI (за следене и
регистрация на различни променливи и
управление). В конкретния случай се използва
USB вграден на дънната платка емулатор
XDS100.
Разглежданата
фамилия
микроконтролери
се
програмират
чрез
интегрираната развойна среда Code Composer
Studio (CCS).
3. Проектиране на система за управление
в развойната среда Code Composer
Studio
В настоящата работа се използва Code
Composer Studio v5.3 с компилатор с2000_6.1.0,
съобразени
с
актуалните
версии
на
разглежданите
програмни
проекти
за
управление на променливотокови машини [8]. В
помощ на това се явява и т.нар. ControlSuite –
уеб-базиран библиотечен модул, предоставящ
достъп до различни инструменти и комплексни
решения за проектиране на Системи за
управление на електрозадвижванията (СУЕЗ). За
конкретния лабораторен стенд са достъпни
проекти, свързани със скаларно и векторно,
сензорно и безсензорно управление на
променливотокови машини – асинхронни
синхронни, безчеткови двигатели за постоянен
ток.
Тези
проекти
представляват

Фиг. 4. Блок-диаграма на система за
безсензорно векторно управление
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Друг подход за представяне на
управляващата “C”-програма е чрез блокдиаграмата на фиг.5 [8]:

Фиг. 5. Блок-диаграма на алгоритъм за
безсензорно векторно управление на АД
Блоковете на фигурата представляват
макрос-функции на основните модули на
управляващата система като PI-регулатори,
преобразуватели на Clarke и Park, изчислители и
други.
По-подробна
информация
за
конфигурацията, настройката и възможностите
за модификации на кода на програмата е дадена
в [8,9].
Оценката на вектора на пълния магнитен
r
поток на ротора – ψ r се получава от Gopinathнаблюдател (фиг.6) [10]. Електрическата
скорост на двигателя се възстановява на база
известното уравнение:
d ψ rβ
ψ
L
ψ rα
− ψ rβ rα − m (i sβψ rα − i sαψ rβ )
dt
dt
Tr
(1)
ωr =
2
ψ rα + ψ r2β
Изчислителя на
скоростта
използва
получените от Gopinath оценителя координати
на магнитния поток и измерените и

преобразувани
посредством
Clarke
трансформация стойности на компонентите на
статорния ток и напрежение в неподвижна
координатна система.

Фиг. 6. Блок-диаграма на Gopinathr
алгоритъм за оценка на потока ψ r
За подобряване на работата на
оценителните алгоритми е необходимо да се
въведат ограничения по отношение на изходите
на използваните регулаторни механизми, също
така и филтри на входните величини –
напрежение и ток.
4. Изграждане на управляваща система
чрез средствата на MATLAB/Simulink
Програмната
среда
на
®
MATLAB/Simulink
предлага
удобен
инструмент за проектиране на управляващ
фърмуер за редица микроконтролери сред които
и серията C2000 на TI [11,12]. Това става с
помощта на т.нар „подход на бързите
прототипи”(rapid
prototyping
approach),
използвайки пакетите на Real Time Workshop
(RTW). На фиг.7 е представена диаграма на
технологията за генериране на изходен код за
съответния микроконтролер. Същността на тези
трансформации представляват преобразуването
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на Simulink-схема, разработена в съответствие с
изискванията и ограниченията, наложени от
MATLAB-компилатора за съответния процесор
в проект на езика “C” в средатата на Code
Composer Studio [12].

Процесът може да се автоматизира
напълно включително и зареждането на
програмата в микроконтролера. Примерна
Simulink-програма за оценка на скоростта на
вала на двигателя, съгласно (1) е представена на
фиг.8. От фигурата се вижда, че необходими
атрибути
на
програмата
се
явяват
конфигурационния блок F2808 eZdsp, в който се
указва начинът по който ще се компилира кода,
работи
с
паметта,
конфигурират
комуникационните канали и т.н. За операции
като умножение и делене, тригонометрични
функции, фазови, линейни преобразувания и др.
е удачно да се използват оптимизираните
блокове за C2000, достъпни в библиотеката на
TI в Simulink. Данните могат да се предават по
сериен интерфейс към Simulink като за целта се
генерира допълнителна схема:
HOST

SCI Setup
SCI Setup

wm
T o Workspace4

HOST

Фиг. 7. Процеси на генериране на код от
Simulink модел до изпълним за DSP

data
SCI RCV
SCI Receive

Convert
Data T ype
Conversion5

-KGain1

Scope1

t

Ключов момент в този процес се явява
генерирането на .tlc-файл от компилатора, който
съдържа знанието (набора от инструкции и
библиотеки) за генерирането на необходимия
изходен код.

Clock

To Workspace1

Фиг. 9. Схема за наблюдение и съхранение
на данни за скоростта на двигателя
Така
данните
могат
да
бъдат
съхранявани в Workspace-пространството на
Simulink и впоследствие обработени. Поподробна информация за реализацията на
системи за управление на променливотокови
двигатели чрез MATLAB може да се получи в
документите [11, 12].
5. Изследване на работа на системата
За целта се реализира работа на
развойната система по затворен контур на
скоростта и се снемат графични резултати при
различни стойности на заданието, както и при
ниски скорости. Снемането на графиките става
чрез инструмента GRAPH на Code Composer
Studio, а също така и чрез MATLAB.

Фиг. 8. Програмен модел на схема за
безсензорна оценка на скоростта за
микроконтролери от серия C2000 на TI

Фиг. 10. Преходни процеси на пускане и
спиране на двигателя
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Transient response of Rotor flux angular velocity
1
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Фиг. 11. Графики на оценка на ъгловата
позиция на вектора на роторния
магнитен поток в CCS и MATLAB
Transient response by start of speed vector control system based on FOC and TMS320C2000 development kit TMDSHVMTRPFCKIT

Transient response by stop of speed vector control system based on FOC and TMS320C2000 development kit TMDSHVMTRPFCKIT
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Фиг. 12. Преходни процеси на скоростта
при пускане и спиране при промяна на
коефициента на усилване на регулатора
на скоростта
Опитите са реализирани с асинхронен
двигател тип 5K33GN2A.
Параметрите на двигателя са указани в
хедърния файл HVACI_Sensorless-Settings.h и
имат стойности:
// Define the electrical motor parametes (1/4 hp
Marathon Motor)
#define RS 11.05 // Stator resistance (ohm)
#define RR 6.11 // Rotor resistance (ohm)
#define LS 0.316423 // Stator inductance (H)
#define LR 0.316423 // Rotor inductance (H)
#define LM 0.293939 // Magnatizing inductance (H)
#define POLES 4 // Number of poles

От графиките се вижда, че системата
притежава значителна динамика, което се
обуславя от ограниченията на изходите на
регулаторите и филтрите. Това от своя страна
гарантира устойчивост в широки граници на
управлението.
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3. Jian Zhao, Yangwei Yu . “Brushless DC
Motor Fundamentals Application Note”,
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6. Заключение
В
работата
са
представени
възможностите за проектиране на системи за
управление на променливотокови машини чрез
софтуерни и хардуерни инструменти на Texas
Instruments, а също така и възможността за
изграждане на управляващ код в средата на
MATLAB/Simulink. Представени са реални
графични резултати от работата на затворена
система за управление по скорост.
ЛИТЕРАТУРА
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ПРОЦЕСА СУШЕНЕ НА РЯЗАН ТЮТЮН В
РОТАЦИОННО-ИМПУЛСЕН КИПЯЩ СЛОЙ
ЛАЗАР ЛАЗАРОВ, ТОДОР ДЖУРКОВ
Университет по хранителни технологии гр. Пловдив
Lazarini1985@gmail.com
Резюме: Изследвано е сушенето на рязан тютюн в ротационно импулсен кипящ слой
при промяна на различни параметри на процеса. Използвани са три температури на
сушене – 80°, 100° и 120°С. Изследвано е влиянието на честотата на въртене на
диска, създаващ пулсациите на сушилния агент, върху процеса. Избрани са три
честоти на въртене – 21, 126 и 187 min-1. Проведени са проучвания при различна
скорост на сушилния агент и различно натоварване на поддържащата решетка.
Построени са криви на сушене за всеки отделен експеримент.
Ключови думи: тютюн, сушене, рязан тютюн, кипящ слой

EXPERIMENTAL STUDY OF PROCESS DRYING
OF CUT TOBACCO IN ROTATING-PULSED
FLUIDIZED BED
LAZAR LAZAROV, TODOR DJURKOV
University of food technologies
Lazarini1985@gmail.com
Abstract Drying of cut tobacco in a rotating-pulsed fluidized bed under varying process
parameters has been studied. Three different drying temperatures have been applied –
80°C, 100°C and 120°С. The impact exercised on the process by the rotation frequency of
the disk creating the pulsations of the drying agent has been surveyed. Three rotation
frequencies have been chosen – 21 min-1, 126 min-1 and 187 min-1. Studies have been
carried out at different velocity of the drying agent and different loading on the supporting
grid. Drying curves have been generated, characterizing each single experiment.
Key words: tobacco, drying, cut tobacco, fluidized bed

1. Въведение
Тютюнът получен след рязането не може
веднага да се използва за изработването на
цигари [1]. Отделните влакна са слепени
помежду си в агрегати (групи от слепени
влакна), получени в резултат на пресоването.
Тютюневият прах, който се образува при
рязането, остава полепнал по влакната поради
повишената влажност на тютюна. При
престояване на тютюна с влажността, която има
след рязането е възможно плесенясване, а освен
това тази влажност е неподходяща за
изработване на цигарите. Поради това, след
рязането тютюнът се подготвя (кондиционира)
до състояние, подходящо за изработване на
цигарите. Подготовката на рязания тютюн има
следните технологични задачи:

-

-

Да се подсуши рязания тютюн до
оптимална за изработването на цигарите
влажност (13-15%), като за тази цел се
приложи подходяща температура на
сушене, в зависимост от типа и
характера на тютюна, след което същият
се охлади до температурата на околния
въздух;
Да се разбият слепените тютюневи
влакна и равномерно да се смесят
влакната с различна дължина, за да се
получи еднородна маса от рязан тютюн.
Това се отнася и за случаите, когато към
основната маса се прибавя тютюн,
получен от преработката на жили от
едролистни тютюни и предварително
раздут тютюн;
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-

-

Да се подобри запълващата способност
на рязания тютюн при изработването на
цигарите;
Да се отдели образуваният при рязането
прах, както този от органичен произход,
така и металният и шмиргелов прах,
получен от резачните машини.

Фиг. 1. Сушилна инсталация с ротационноимпулсен кипящ слой: /1/ – вентилатор;
/2/ – калорифер; /3/ – сушилна камера;
/4/ – циклон.

Редица изследователи са работили в
направлението сушене на рязан тютюн като
са прилагани различни методи. Най-широко
разпространен е методът за сушене в
барабанни сушилни [10], [4], [12]. Известни
са още методи за сушене в пневматични [3],
[11], [5] и микровълнови [6], [9] сушилни,
както и сушене в кипящ [2] или в подвижен
слой [8], [7].
2. Материали и методи
За изследване на процеса на сушене в
ротационно-импулсен кипящ слой е използвана
е моделна рецептура за Американ бленд цигара
със състав:
− Виржиния – 40 %
− Бърлей – 20 %
− Ориенталски – 30 %
− Тютюневи жили – 10 %
Жилите се включват в състава на бленда
след подсушаването на тютюна.
За изследванията е използвана сушилна
инсталация с ротационно-импулсен кипящ слой
(фиг. 1.), състояща се от вентилатор /1/,
калорифер /2/, сушилна камера /3/ и циклон /4/.

Сушилният агент е атмосферен въздух,
засмукван от работното помещение, който се
нагнетява от вентилатора, загрява се в
калорифера и се подава към газоразпределителната камера. Основен неин работен орган
представлява ротационен диск със симетрично
перфорирани отвори (фиг. 2.).
Фиг. 2. Газоразпределителен диск
Въртящият
момент
се
предава
посредством вал, монтиран в квадратния отвор в
центъра на диска. Сушилният агент преминава
през радиално разположените перфорирани
отвори и флуидизира суровината, която попада
върху стационарна поддържаща решетка,
разположена непосредствено над диска. Чрез
въртенето
на
диска
се
флуидизират
последователно отделни сектори от слоя. С цел
подобряване на флуидизацията и избягване на
нееднородности, в слоя е монтирана механична
бъркалка /4/ (фиг. 3.), съосна на диска и
задвижвана от вала задвижващ диска.
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влиянието на честотата на въртене на диска,
създаващ пулсациите на сушилния агент, върху
процеса. Избрани са три честоти на въртене –
21, 126 и 187 min-1. Проведени са експерименти
при различна скорост на сушилния агент и
различно
натоварване
на
поддържащата
решетка.
3. Резултати и обсъждания
Установено е, че при повишаване на
температурата на сушилния агент, времето за
сушене намалява. На фиг. 4. са представени
кривите на сушене на рязан тютюн при
температури от 80°С, 100°С и 120°С.

Фиг. 3. Схема на сушилната камера: 1 –
ротационен диск; 2 – Стационарна
поддържаща решетка; 3 – Слой; 4 –
Механична бъркалка.
Изследването се проведе при следната
последователност:
Включват се последователно вентилаторът
и
калориферът,
след
което
започва
темперирането на уредбата. Загряването
продължава докато температурата на входящия
сушилен агент се изравни със зададената
работна температура. От подготвения за сушене
тютюн се претегля необходимото количество.
Чрез система за подаване материалът се зарежда
в сушилната камера, където се флуидизира и се
подсушава. През определен интервал от време
се взема проба за определяне на влажността на
изсушения материал. По време на сушенето се
отчита температурата на сушилния агент на
входа и на изхода на камерата.
Дебитът на сушилния агент се определя
чрез измерване скоростта и температурата на
напускащия сушилната
камера газ по
формулата:
(1)
където: vcp е средната скорост на газа по
сечението, в което се измерва, m/s
f – площта на сечението, m2
ρг, t – плътността на газа при
температура t, kg/m3
Продължителността на експеримента се
определя от влажността на материала, но е не
по-малка от 5 min при стабилна работа на
апарата.
Използвани са три температури на
сушене – 80°, 100° и 120°С. Изследвано е

Фиг. 4. Криви на сушене на рязан тютюн при
различни температури на сушилния
агент.
От графиката се вижда, че до първата
минута на сушенето няма съществена разлика
между сушенето при 80 °С и 100 °С. В
последствие кривата на сушене при 100 °С се
доближава до тази при 120 °С. В табл. 1. са
представени данните за всеки от режимите на
сушене при различните температури на
сушилния агент..
Таблица 1. Влажност на материала по време
на сушенето при различни температури.
Време за
сушене τ,
s
0
60
120
180
240
300

Влажност на материала, %
При
При
При
80°С
100°С
120°С
19,24
20,35
19,58
15,98
15,69
13,87
14,19
12,14
10,06
12,65
10,90
8,04
11,52
7,97
6,13
10,40
6,16
4,14

Промяната
на
оборотите
на
газоразпределителния диск, респективно и на
механичната бъркалка също оказват влияние
върху времето за сушене. Това се дължи на по-
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доброто разбъркване, както и на по интензивния
топло- и масообмен при повишаване на
оборотите. На фиг. 5. са показани кривите на
сушене на рязан тютюн съответно при 21, 126 и
187 min-1.

Изследвано е вличнието на скоростта на
сушилния агент върху сушенето на рязан
тютюн. На фиг. 6. са представени криви на
сушене при скорост на газа в камерата 3,21 m/s и
2 m/s.

Фиг. 5. Криви на сушене на рязан тютюн при
различни честоти на въртене на
газоразпределителния диск и
механичната бъркалка.
От графиката се вижда, че с повишаване
на честотата на въртене се намалява времето за
сушене на тютюна. От технологична гледна
точка е нежелателно нарушаването на цялостта
на влакната, което може да възникне при поагресивно механично въздействие върху тях.
Ето защо, е добре да се избягват високите
честоти на въртене на механичната бъркалка.
При 21 min-1 се получава неравномерно сушене
поради недоброто разбъркване на материала.
Като оптимален режим може да се приеме
сушене при честота от 126 min-1. В табл. 2. са
представени в табличен вид данните за всеки от
режимите на сушене при различни честоти на
въртене на газоразпределителния диск и
механичната бъркалка.
Таблица 2. Влажност на материала по време
на сушенето при различни честоти на въртене
на газоразпределителния диак и механичната
бъркалка.
Време за
сушене τ, s
0
60
120
180
240
300

Влажност на материала, %
При 21 При 126 При 187
min-1
min-1
min-1
19,66
20,35
19,21
17,30
15,69
11,64
9,18
12,14
9,20
9,41
10,90
7,54
8,65
7,97
5,64
5,32
6,16
4,75

Фиг. 6. Криви на сушене на рязан тютюн при
различна скорост на сушилния агент в
камерата.

Таблица 3. Влажност на материала по време
на сушенето при различна скорост на газа.
Време за
сушене τ, s
0
60
120
180
240
300

Влажност на материала, %
При 3,21m/s
При 2m/s
20,35
19,17
15,69
14,64
12,14
11,70
10,90
12,51
7,97
8,59
6,16
11,43

От графиката се вижда, че при по-ниска
скорост на газа в сушилната камера се
наблюдава неравномерно сушене на тютюна.
Това се дължи на образуването на мехури и
канали в слоя, през които преминава поголямото количество сушилен агент. От друга
страна при повишаване на скоростта на газа,
високоскоростната струя осигурява по-добро
разбъркване и разбиване на слепките от
тютюневи влакна, образували се при рязането.
При скорости по-високи от посочените
съществува вероятност, освен отрошъци и
тютюнев прах, да бъдат отнесени и тютюневи
влакна годни за производството на цигари, което
би довело до технологични загуби. В табл. 3. са
представени данните за всеки от режимите на
сушене при различни скорости на сушилния
агент.
Изследвано е и поведението на сушене
на рязания тютюн при две различни
натоварвания на
сушилната
инсталация,
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съответно 1 kg и 1,200 kg. На фиг. 7. се виждат
кривите
на
сушене
при
различните
натоварвания.

Фиг. 7. Криви на сушене на рязан тютюн при
различни натоварвания на сушилната
инсталация.
В табл. 4. са представени в табличен вид
данните за всеки от режимите на сушене при
различни натоварвания на съоръжението.
Таблица 4. Влажност на материала по време
на сушенето при различни натоварвания на
съоръжението.
Време за
сушене τ, s
0
60
120
180
240
300

Влажност на материала, %
При 1kg
При 1,200kg
20,35
19,17
15,69
15,87
12,14
11,99
10,90
9,94
7,97
8,73
6,16
6,76

При разлика в натоварването от 0,200 kg
не се забелязват съществени промени в
поведението на слоя и параметрите на сушене.
При работа с маса под 1 kg, слоят не оказва
достатъчно хидравлично съпротивление и се
образуват
нееднородности,
непозволяващи
постигането на задоволително качество на
изходния продукт. При по-високи натоварвания
слоят преминава в бутален режим, което също
не удовлетворява изискванията към процеса.
4. Изводи
1. Установено е, че при повишаване на
температурата на сушилния агент се
намалява времето за сушене на рязания
тютюн.
2. Честотата на въртене на газоразпределителния диск и на механичната

бъркалка влияят съществено върху
процеса, като при 21 min-1 се наблюдава
неравномерно сушене, а при 187 min-1
има вероятност за нежелано отрошаване
на тютюневите влакна. По тази причина
се препоръчва работният процес да
протича при средни честоти на въртене.
3. При ниски скорости на сушилния агент
сушенето е неравномерно, поради
образуването на мехури и канали в слоя.
При скорост от 3,21 m/s се наблюдава
хомогенен кипящ слой без застойни
зони.
4. Промяната
на
натоварването
на
инсталацията в изследваните граници не
влияе значително върху процеса сушене
на рязан тютюн в ротационно-импулсен
кипящ слой.
5. Заключение
Данните от направените изследвания
дават практическа основа за изработването
на математичен модел за описание на
процеса сушене на рязан тютюн в
ротационно-импулсен кипящ слой.
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СЪЗДАВАНЕ НА АЛГОРИТМИЧНИ МОДЕЛИ
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТОПОГРАФИЯТА НА
СИНУСОИДАЛНИ РЕЛЕФИ ВЪРХУ
РАВНИННИ ПОВЪРХНИНИ
АНГЕЛ ЛЕНГЕРОВ
ТУ-София, филиал Пловдив, Катедра „Машиностроителна техника и технологии“
Е-mail: anlengerov@abv.bg
Резюме: В статията са представени аналитични уравнения описващи
синусоидалните движения на центъра на сферичния деформиращ елемент при
повърхностно пластично деформиране (ППД) на равнинни повърхнини. Представена
е блок схема за моделиране топографията на създадените релефи върху
металорежещи машини (ММ) с цифрово програмно управление (ЦПУ).
Ключови думи: синусоидални релефи, ППД, равнинни повърхнини, ЦПУ

CREATION OF ALGORITHMIC MODELS FOR
TOPOGRAPHY FORMATION OF SINUSOIDAL
RELIEFS ON PLANAR SURFACES
ANGEL LENGEROV
ТU-Sofia, Branch Plovdiv, Department of Mechanical Engineering and Technologies
Abstract: This article presents analytical equations describing the sinusoidal movements
of the center of the spherical deforming element in surface plastic deformation (SPD) of
planar surfaces. A flow chart is presented of topography patterning of the reliefs created by
metal-cutting machines with CNC.
Key words: sinusoidal reliefs, SPD, planar surfaces, CNC

1. Въведение
Създаването на алгоритмични модели за
формиране топографията на синусоидални
движения на инструменти за ППД при
обработване на плоски равнинни повърхнини, се
свежда до получаването на аналитични
зависимости
описващи
траекторията
на
движението им. Деформиращите елементи на
такива инструменти могат да бъдат както
сферични (сачми, ролки), така и диамантени
заглаждачи.
В настоящата работа е използван
инструмент за ППД снабден с деформиращ
елемент сачма, чиито център е изместен от
центъра на инструмента.
2. Изложение
Програмният метод за реализиране на
синусоидални микрорелефи дава възможност за
предварителното им моделиране с цел създаване
на управляваща програма.

Идеята на метода моделиране се
заключава в пресмятане на координатите на
центъра на движение на деформиращия елемент
(т.А от фиг. 1) в координатната система XOY
на обработвания детайл. Деформиращият
елемент се движи в кръг около центъра на
O2 (система
X 2O2Y2 ),
по
инструмента
зависимостта Y1 = f ( x1 ) .

Фиг. 1. Схема на моделиране на
траекторията на синусоидални микрорелефи
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Съгласно схемата за моделиране на
синусоидален микрорелеф:

 X A = X 102 + X 2 A + ∆X

YA = Y102 + Y2 A

(1)

Тук големината ∆X се определя от
технологични съображения, а големините на X 2 A ,
Y2 A се определят като координати на точки,
равномерно движещи се по окръжност с радиус
r и ъглова скорост ω по зависимостта:

 2π

 X 2 A = r cos  p T X 1 



,

Y = r sin  p 2π X 
1

 2 A
 T


(2)

където p е броя на оборотите на накрайника
движещ се в кръг около т. O2 за период T на

Големината на X 10 , Y10 в израза (1)
зависи от типа на синусоидалния микрорелеф и
се пресмята по съответни формули.
Блок-схема на моделиране и реализиране
на
микрорелефите
върху
повърхнини
обработвани чрез ППД на машини с ЦПУ е
представена на фиг. 2. Реализирането и се
осъществява на три етапа: моделиране, синтез на
управляващата програма и обработка на
детайли.
На етапа моделиране, технологът
определя изходните данни, с цел получаването
на микрорелеф със зададени параметри. След
това на ПК (персонален компютър) (поз.1,
фиг.2) с използване на математическо и
програмно осигуряване се извършва моделиране
на параметрите и вида на микрорелефа (поз.2).
При получен положителен резултат се
осъществява генериране и реализиране на
управляващата програма с помощта на
специална система (поз.3, фиг.2).

функция Y1 = f ( x1 ) .

Фиг. 2. Блок-схема на моделиране и реализиране на синусоидален микрорелеф при обработка
на равнинни повърхнини чрез ППД на машини с ЦПУ
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Синтезираната
програма
след
съгласуване със съответен модул (поз.4) се
предава към системата за ЦПУ (поз.5) на
металообработващата машина.
Готовите база данни се съхраняват в
управляващата програма (фиг.2).
Синтезът
на
топографията
на
повърхнините
на
база
на
регулярен
синусоидален
микрорелеф
предполага
наличието на следните изходни данни (фиг.3):
• l - технологична величина, определяща
контур 2 на фактически обработваната
повърхнина;
• r - радиус на въртене на деформиращия
елемент при периферното му разполагане
относно оста на инструмента;
• N - брой на „пътечки“ на обработка;
• n
- брой на пълните периоди на
синусоидите на фактическата дължина на
обработка, изразено със съотношението ( L − 2l ) ;
• k - коефициент на припокриване на
„пътечките“ при обработка в част от размаха на
синусоидата;
• ∆ϕ - големина на фазовото изместване
между две съседни „пътечки“ при обработка;
• j
- брой на интервалите на
интерполациите в границата на един период.

Фиг. 3. Схема на формиране на топографията
на регулярни синусоидални микрорелефи на
равнинни повърхнини
Останалите
елементи
описващи
траекторията на движение на центъра на
инструмента се изчисляват така:
1) Амплитуда и период на трептенията:
B − 2 (l + r )
A1 =
,
(3)
2 (l + R ( N − l ))

T1 =

L − 2 (l + r )
n

(4)

2) Големините на ∆Y и ∆X , се
определят съгласно формулите:

∆Y = −2 ( i − l ) kA1 ( l − r + A1 ) , i = 1, N , (5)
∆X = l + r .
(6)
Отчитайки
уравненията,
описващи
траекторията на движение на центъра на
инструмента получаваме:
 2π

Y1 = A1 sin 
X 1 + ( i − l ) ∆ϕ  + ∆Y . (7)
 T1

В този случай, топографията на
микрорелефа е образувана от следи на обработка
3 или 4 в зависимост от разположението на
деформиращия елемент относно оста на въртене
на инструмента ( r = 0 и r > 0 ).
Друга разновидност на синусоидалните
микрорелефи при ППД е квазирегулярният
микрорелеф, образуващ се от синусоидална
траектория на движение на деформиращия
елемент 3 и амплитуда модулирана по
синусоидален закон (траектория 5, фиг.4).
Такива, микрорелефи се формират, чрез
деформиращи елементи, преместващи се или по
траекторията 3 (при r = 0 ), или по по-сложната
траектория 4 (при r > 0 ).
Освен изходните данни, необходими за
реализиране на регулярни синусоидални
микрорелефи
при
квазирегулярните,
допълнително
се
въвежда
коефициента
k1 = T1 / T2 , характеризиращ броя на периодите
на основния хармоник на траектория 3 в един
затихващ период 5. Големината на ∆ϕ
характеризира
фазовото
изместване
на
затихващите синусоиди при две съседни
обработки (пътечки).
Уравнението
за
траекторията
на
движение на центъра на инструмента при
реализиране на квазирегулярен синусоидален
микрорелеф може да се представи така:
  2π


Yi = A0  sin 
X i + ( i + l ) ∆ϕ  + ∆Y  .

  T1


. (8)
 k1 2π

. sin 
Xi 
 T1

Параметрите, които участват в (8), се
определят аналогично на разгледания по-горе
случай. Допълнително се въвежда коефициентът
k1 = T1 / T2 - характеризиращ броя на периодите
на основния хармоник на траектория 3 в един
затихващ период 5.
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които се движи по синусоидален закон спрямо
обработваната повърхнина по непрекъсната
траектория, имаща аналитично непрекъснато
или накъсано линейно преместване.
Получените аналитични зависимости
дават възможност да се определи и опише
траекторията на движение на инструментите за
ППД. Това улеснява значително създаването на
алгоритмични
модели
облекчаващи
програмирането на синусоидални релефи при
ППД на равнинни повърхнини.
Фиг. 4. Схема на входните данни и
синтез на квазирегулярен микрорелеф при
обработка с ППД
3. Заключение
Прилагането на една или друга
топография от разнообразията на синусоидални
микрорелефи налага детайлното им изследване с
цел
оценка
на
влиянието
им върху
експлоатационните свойства на повърхнините
на детайлите обработвани чрез ППД.
Синусоидалните
микрорелефи
се
формират, чрез инструменти за ППД центъра на
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АНАЛИТИЧНО ПРЕСМЯТАНЕ НА
РАБОТНОТО УСИЛИЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ
НА РАВНИННИ ПОВЪРХНИНИ ЧРЕЗ ППД
ГЕОРГИ ЛЕВИЧАРОВ
ТУ-София, филиал Пловдив, Катедра „Машиностроителна техника и технологии“
Е-mail: alplast@evrocom.net
Резюме: В сатията е представена методика за аналитично пресмятане на
работното усилие при ППД на равнинни повърхнини. Установена е взаимовръзката
между контактната площ при деформиране и технологичните параметри
характеризиращи процеса.
Ключови думи: работно усилие, деформиране, контактна площ, параметри

ANALYTICAL CALCULATION OF THE
WORKING STRAIN IN PROCESSING PLANAR
SURFACES WITH PLASTIC SURFACE
DEFORMATION
GEORGI LEVICHAROV
ТU-Sofia, Branch Plovdiv, Department of Mechanical Engineering and Technologies
Е-mail: alplast@evrocom.net
Abstract: The article presents methodics for analytical calculation of the working strain
in SPD of planar surfaces. The relationship is established between the contact surface in
deformation and the technological parameters characterizing the process.
Key words: working strain, deformation, contact surface, parameters

1. Въведение
При
повърхностно
пластично
деформиране (ППД) на равнинни повърхнини,
се реализира процес, характеризиращ се с
запазване
на
първоначалната
маса
на
обработваната заготовка. В резултат на силовото
контактно взаимодействие в студено състояние
между деформиращият елемент и върховете на
грапавините на обработваните повърхнини.
Послредните се преместват по посока на
падините. В резултат на това настъпва
подобряване на грапавостта и микротвърдостта
на повърхностния слой.
2. Изложение
Основните параметри на режима на
обработка при ППД (подаването f 0 и работното
усилие F ) са функционално зависими с
геометричните характеристики на работните
части на инструмента. При зададена големина на

контактната деформация, изходната грапавост
на
обработваната
повърхнина
и
yk
геометричните параметри на деформиращия
елемент можем да определим размера на
контактната работна площ A0 . При обработване
чрез ППД всяка елементарна контактна площ
осигурява определена големина на контактната
деформация на неравностите на грапавините yki
и относителна контактна дължина tpki при
съответна
степен
на
уекчаване.
За
деформирането на всяка елементарна контактна
площ е необходимо определено усилие,
зависещо от специфичните за материала
комплексни параметри. Общото работно усилие
се определя чрез сумиране на усилията
необходими за деформиране на отделните
елементарни площадки. Очевидно е, че колкото
по-малка е площта на тези площадки, толкова по
точно ще се пресметне работното усилие.
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За определянето на необходимата сила
при ППД е необходимо да се отчетат физичните
процеси произтичащи в следните зони:
- зона на еластично-пластична деформация,
разположена в предната част на контакт (от
линията на началото на контакт до
максималното внедряване на деформиращия
елемент);
- зона на еластично възстановяване,
разположена след точките на максималното
внедряване до линията на отделяне на
инструмента от обработваната повърхнина.
Тъй като физичната картина на контакт в
тези зони се различава съществено, то
пресмятането
на
усилията
за
тях
е
целесъобразно да става отделно, а резултантното
работно усилие да се получава чрез сумиране на
еластично-пластичната съставляваща Pпл и
съставляващата на еластичното възстановяване
Pе :
(1)
P = Pпл + Pе .
Всяка точка от контакта в границите на
номиналната площ се характеризира със свой
набор от параметри, зависещи от контактното
сближаване. Това налага при пресмятанията
контактната площ, да се раздели на отделни
елементарни площи.
Усилията прилагани върху отделните
елементарни
площи,
характеризиращи
еластично-пластичните
деформации
се
определят по следната зависимост:
Pпл i = HB.ki Ari ,
(2)
където HB е твърдостта на обработвания
материал по Бринел, MPa;
- фактическата големина на
Ari
елементарната контактна площ, определяща се
по формулата:
Aнi .t pki
Ari =
,
(3)
100
където Aнi е номиналната площ (геометричен
размер) на елементарната контактна площадка;
t pki - относителната дължина на контакт
на i тата елементарна площадка;
ki - коефициент на уекчаване на i тата
елементарна площадка.
При извършване на пресмятанията е
целесъобразно да се използва понятието
номинално налягане в елементарната площадка
в еластично-пластичната зона, представено като
отношение на силата към номиналната площ.
Замествайки (3) в (2) и след съответни
преобразувания, получаваме зависимост за

определяне на номиналното налягане (МРа)
върху всяка една елементарна площадка:
t pki
Pпот пл = 10 HB.
ki .
(4)
100
На фиг. 1 е показана зависимостта на
номиналното контактно налягане от големината
на контактната деформация при ППД на
равнинни повърхнини.

Фиг.1. Зависимост на номиналното контактно
налягане от големината на контактната
деформация при ППД на равнинни повърхнини
при радиуси на деформиращия елемент
R= 5, 10 mm
Усилието приложено върху всяка една
елементарна площадка от обработваната
повърхнина, намираща се в условия на
еластично
възстановяване
се
определя
посредством зависимостта:
Pyi = Pпот u Aнi

,

(5)

където
e номиналната площ на
Aнi
елементарната контактна площадка в зоната на
еластичното възстановяване;
Pпот u номиналното
контактно
налягане на елементарната контактна площадка
в зоната на еластичните деформации.
Преобразувайки
аналитичните
зависимости, описващи се във формула (5)
можем да определим необходимото работното
усилие в зоната на еластично-пластичните
деформации
Pпл = НВ ∫ t pk ( yki )k ( yki ) dAн пл / 100 =
Ан пл

=

∫

,

(6)

Рпот пл dAн пл

Ан ел

и в зоната на еластичното възстановяване
Pe =

∫

Рпот u dAн eл

,

(7)

Ан ел
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където Aн пл и Aн eл са номиналните площи на
зоните на еластично-пластичния контакт и
зоните на еластичното възстановяване;
- зависимост на относителната
t pk ( y ki )

материала, и е тясно свързано със следните
технологични параметри:
- подаване f z ;

-

големина на контактната деформация yk ;

контактна дължина от контактната деформация
yki в i -тата точка на контакт;

k ( yki ) - зависимост на коефициента на уекчаване
от контактната деформация в i -тата точка на
контакт.

профил на деформиращия елемент в
осевата равнина на детайла (равнина на
подаването);
- работен радиус на инструмента в равнина,
перпендикулярна на вектора на подаването.

3. Заключение
Получените зависимости за определяне
на работното усилие в еластично-пластичната
зона и в зоната на еластичното възстановяване
(6) и (7), могат да се използват за оптимизиране
процеса на ППД.
На
базата
на
направените
експериментални изследвания е установено, че
общото усилие при ППД зависи от контактната
площ между деформиращия елемент и
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ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПАРАМЕТРИ НА
ПОЛИГОН ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ВОДАЧИТЕ
ЕМИЛ МАДЖАРСКИ
Технически университет-София, Факултет по Транспорта, катедра :Двигатели
автомобилна техника и транспорт“
E-mail: majarski@tu-sofia.bg
Резюме: Повишаване на безопасността на движението, повишаване на
теоретичните знания на водачите и практическия опит при овладяване на рискови
ситуации. Изисквания и основни параметри на полигони за безопасност на
движението.
Ключови думи: безопасност на движението, повишаване квалификацията на
водачи, основни изисквания към полигони за пътна безопасност

BASIC REQUIREMENTS AND PARAMETERS OF
THE POLYGONS FOR TEST AND TRAINING
DRIVER CARS
EMIL MADJARSKI
Technical university – Sofia, Faculty of Transport, Department: “Engines, automotive
engineering and transport”
E-mail: majarski@tu-sofia.bg
Abstract: increase safety of road traffic, increase theoretical knowledge on drivers and
practice experience to ensure correct action and reaction when it really counts.
Requirements and basic parameters of polygons Traffic Safety.
Key words safety of road traffic, increase qualification on drivers, requirements and basic
parameters of polygons traffic safety.

1. Въведение
Пътнотранспортните
произшествия често пъти са с г олям
брой заг инали и пострадали водачи и
пътници.
Голяма
част
от
пътнотранспортните произшествия са
предотвратими като, една от основните
причина за произшествията са неправилни
реакции на водачите при конкретните пътни
условия. За повишаването на безопасността на
движението, квалификацията и опита на
водачите в редица европейски страни се
развиват успешно центрове за безопасност на
движението. Необходимостта от подобен център
с полигон в България се определя от факта, че
България е сред лидерите по висок процент на
загиналите по пътищата на ЕС.
2. Обучение на водачи от различни
целеви групи

Повишаването на пътната безопасност
зависи до голяма степен от подобряване на
обучението, повишаване на квалификацията и
поведението на участниците в автомобилния
транспорт. Освен повишаване на теоретичните
знания на водачите е необходим и практическия
опит при овладяване на рискови ситуации, което
гарантира правилни действия и точни реакции.
Обучението е насочено към откриване,
систематизиране и анализиране човешките
грешки и се прилагат подходи за тяхното
елиминиране и намаляване на тяхното действие.
Това обучение и изграждане на практически
навици се извършва на оборудвани отсечки за
тренировки, където могат да се симулират
достоверно, но безопасно всички стресови и
критични ситуации на пътя
Целевите групи за повишаване на
квалификацията и обучение се формират за
водачи на двуколесни и триколесни превозни
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средства, леки автомобили, товарни автомобили,
състав от пътни превозни средства, цистерни и
автобуси, както и за водачи на автомобили със
специално предназначение, хора с увреждания,
преподаватели и инструктори.
Съществуващите полигони от такъв тип
освен за обучения предоставят и възможност за
многофункционално използуване на изградената
инфраструктура чрез провеждане на състезания,
дрифт, индивидуални тренировъчни занятия,
представяне и изпитване на нови модели
автомобили, обучение на деца и др. В някои от
развитите Европейски страни са изградени и
полигони за обучение при зимни условия на
движение.
3. Конфигурация технически
изисквания.
Конфигурацията на такъв тип полигони
се определя от изискванията и възможностите и
съдържа трасета оборудвани с устройства и
технически средства, позволяващи да се
създават и симулират безопасно и достоверно
възможно най-голям брой опасни ситуации в
движението по пътищата за да се изследва и
упражнява действията на водачите за тяхното
преодоляване. Към автомобилните трасета се
изграждат и сгради за семинари обучения,
паркинг, помещения със сервизно оборудване за
обслужване и ремонт на наличните автомобили.
Конфигурация на съществуващите полигоните
по пътна безопасност е според избора на
площадките и видът на обученията, изпитанията
и научно изследователска дейност, които се
провеждат като включват:
- отсечки за движение и спиране с
хлъзгава настилка;
- участък с различни коефициенти на
сцепление на настилката;
- водни препятствия и съоръжения за
принудително създаване на аквапланинг;
- участък с наклони за спускане и
изкачване;
- участък с виражи и за движение в
завой;
- вълнообразни настилки;
- площадки за обръщане, за движение на
заден ход;
- високоскоростен участък;
- площадки оборудвани за обучение на
деца според възрастовата група, пешеходци и
велосипедисти.
4. Основни технически параметри.
Площите на съществуващите полигони е
от 80 до около 350 дка. Такива са центровете в
Teesdorf (300 дка), Marchfrenk (120 дка),

Lang/Lebring (100 дка) Saclfelden/Wrandlhof (70
дка) и др. Средната дължина на основното трасе
е около 1,2 – 1,5 км, като в него се вписват
допълнителните пътни участъци.

Фиг. 1. Полигон ASTA ZERO
Последния изграден подобен център е на
територията на Швеция до Гьотеборг.
Собственост е на Техническия изследователски
институт
и
Технологичния
университет
Чалмърс в Швеция.(фиг.1). Финансирането му е
осигурено от Европейският фонд за регионално
развитие със съдействието и на други фирми от
Швеция. Партньори на проекта са водещи
производители на автомобили като Волво и
Сканиа, Аутолив – компания за производство на
продукти свързани с активната и пасивната
безопасност на автомобила и ТСС Швеция –
софтуерна компания.
5. Заключение.
Съгласно резолюция на Европейския
парламент от 27 септември 2011 г. относно
пътната безопасност в Европа през периода
2011—2020 г., както и Стратегия на
Министерство на Транспорта информационните
технологии и съобщенията за подобряване на
безопасността на движението по пътищата на
Република България за периода 2011-2020 г.
безопасността на движението е с основен
приоритет както за Европа така и за България.
За изграждане на полигон по пътна
безопасност с посочените характеристики е
необходимо
да
обединят
усилията
си
университетите, подготвящи кадри по пътно
строителство,
автомобилен
транспорт
и
управление на автомобила. Функционирането
му ще е в полза както за подобряването на
пътната безопасност и културата на шофиране
на водачите, така и за научно-изследователските
нужди на университетите в Република България.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА АВТОМОБИЛИТЕ,
ДВИЖЕЩИ СЕ ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА
ГРАД СОФИЯ
ЕМИЛ МАДЖАРСКИ
Технически университет – София, Факултет по транспорта, Катедра „Двигатели,
автомобилна техника и транспорт
majarski@tu-sofia.bg
Резюме: В доклада се представя възможност за определяне броя на автомобилите,
които се движат по уличната мрежа в градовете чрез анализ на броя на
напускащите паркингите за обществено ползване. Техният процент се отнася към
регистрираните в даденото населено място автомобили. Резултатът се коригира с
броя на влизащите и излизащи автомобили в/от рамките на града. Обект на
изследване е автомобилното движение в град София.
Ключови думи: транспортни потоци, паркинги, градско движение

CARS DETERMINATION DRIVING ON STREET
NUMBER OF NETWORK IN SOFIA CITY
EMIL MADJARSKI
Technical university of Sofia, Faculty of transport, Department: “Engines, automotive
engineering and transport”
majarski@tu-sofia.bg
Abstract: The report provides an opportunity to determine the number of cars that run on
street network in cities by analyzing the number of leavers parking lots for public use. Their
rate refers to the registered in a village car. The result is adjusted by the number of
incoming and outgoing vehicles to / from within the city. Object of study is the traffic in
Sofia city.
Key words: traffic flows, parking, urban traffic

1. Увод
Автомобилното движение в големите
градове на Република България нараства с
постоянни темпове. Това налага необходимостта
от непрекъснати изследвания в тази област с цел
подобряване придвижването на населението.
Изграждането и реконструкцията на уличната
мрежа е необходимо да съответства на броя
автомобили, които се движат. Определянето на
този брой е сложна задача, която изисква
провеждането на преброявания свързани с
използването на паркингите и интензивността на
трансопортните потоци на входовете и изходите
на градовете. Стойностите за броя движещи се
автомобили респ. броя на населението, което
използва
леки
автомобили
за
своето
придвижване е основание за оформяне на
направленията в развитирето на улучната мрежа
и на обществения транспорт. Този брой отразява

и моментната стойност на общесвеноикономическото развитеие в големите градове и
страната.
2. Резултати и дискусия
Обект на изследване е автомобилното
движение в град София. Определянето на броя
движещи се автомобили на територията на града
се извърши в следните стъпки:
- Определяне броя и рапределението на
излизащи и влизащи автомобили, които
използват паркинги за обществено ползване;
- Определяне
интензивността
транспортните потоци на входовете/изходите на
града;
- Анализ на статистическата информация
за регистрираните автомобили на територията
на град София.
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2.1. Определяне броя и рапределението
на влизащи и излизащи автомобили,
които използват паркинги за
обществено ползване
За целта на изследването се избраха
паркинги с повече от 100 паркоместа, което да
гарантира достоверността на резултатите от
гледна точка на използването им от достатъчен
брой автомобили в изследваните жилищни зони.
Изследването обхваща два паркинга в
крайните квартали и един в централната градска
част както следва:
- Паркинг,
намиращ
се
в
ж. к. „Дружба”, под бул. „Брюксел”;
- Паркинг,
намиращ
се
в
ж. к. „Надежда” пред бл. 632;
- Паркинг, намиращ се между хотел
„Радисън” и Народно събрание.
Проведеното изследване се осъществи в
дните вторник, сряда и четвъртък, през които
пътнотранспортното движение се характеризира
с идентични стойности на неговите показатели.
Часовият диапазон на изследването е между
07:30 часа и 19:00 часа.
Изследването включва отчитане на броят
влизащи и излизащи автомобили от посочените
паркинги, които се разпределят на автомобили с
регистрация в град София, автомобили с друга
българска регистрация и автомобили с
чуждестранна
регистрация.
Направеното
разпределение е небходимо за коригиране на
броят регистрирани автомобили в град София с
тези, които се намират на територията на града в
делнични дни. При изследването и на трите
паркинга не се наблюдаваха автомобили с
чуждестранна регистрация и за това не са
включени при анализа на резултатите.
2.1.1. Изследване на паркинг в
ж. к. „Дружба”
Паркингът избран за изследването е с
капацитет 250 паркоместа, от които са заети 158.
Установи се, че автомобилите със софийска
регистрация от домуващите са приблизително
83% и около 17% автомобили с друга българска
регистрация. Резултатите от преброяването са
представени в таблица 1 и таблица 2.
Резултатите от изследването на паркинга
в ж. к. „Дружба” показват, че около 65% от
домуващите автомобили напускат паркинга по
време на изследвания период, от които 40%
излизат между 07:30 часа и 09:00 часа. Почти
идентични са резултатите за тези, които влизат в
паркинга между 17:30 час и 19:00 часа. Броят на
влизащите и излизащите автомобили е почти
равен, което показва, че автомобилите включени

в изследването са постоянно домуващи на този
паркинг.
Таблица 1. Излизащи автомобили
на паркинга в ж. к. “Дружба”
Софийска
регистрация

Период
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
общо

Бр.
18
14
4
6
4
0
1
4
1
2
1
2
2
8
3
11
0
0
4
2
0
0
3
93

%
19.35
15.05
3.88
5.83
3.88
0.00
0.97
3.88
0.97
1.94
0.97
1.94
1.94
8.6
2.91
10.68
0.00
0.00
3.88
1.94
0.00
0.00
2.91
91.52

Друга
българска
регистрация
Бр.
%
3
3.88
5
4.85
0
0.00
1
0.97
0
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 8.48

Таблица 2. Влизащи автомобили
на паркинга в ж. к. “Дружба”
Период
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30

Софийска
регистрация
Бр.
0
0
0
0
2
0
2
2
1
1
2
10
10
6

%
0.00
0.00
0.00
0.00
2.06
0.00
2.06
2.06
1.03
1.03
2.06
10.31
10.31
6.19

Друга
българска
регистрация
Бр.
%
0
0.00
0
0.00
1
1,03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1,03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
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14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
общо

Продължение на таблица 2
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1.03
0
0.00
2
2.06
0
0.00
4
4.12
0
0.00
6
6.19
0
0.00
6
6.19
5
5.15
13
14.94
3
3.03
19
21.84
0
0.00
87
93.48
10
6.52

2.1.2. Изследване на паркинг в
ж. к. „Надежда”
Паркингът избран за изследването е с
капацитет 193 паркоместа, от които са заети 162.
Установи се, че автомобилите със софийска
регистрация от домуващите са приблизително
80% и около 20% автомобили с друга българска
регистрация. Резултатите от преброяването са
показани в таблица 3 и таблица 4.
Таблица 3. Излизащи автомобили
на паркинга в ж. к. “Надежда”
Период
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
общо

Софийска
регистрация
Бр.
13
19
11
7
4
0
1
4
1
2
1
2
2
8
3
11
0
0
4
0
2
2
4
101

%
12.15
17.76
10.28
6.54
3.88
0.00
0.97
3.88
0.97
1.94
0.97
1.94
1.94
8.60
2.91
10.68
0.00
0.00
3.88
0.00
1.86
1.86
3.73
96.74

Друга
българска
регистрация
Бр.
%
0
0.00
1
0.93
1
0.93
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.97
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
2.8
6
3.26

Резултатите от изследването на паркинга
в ж. к. „Надежда” са идентични с тези от
изследването на паркинга в ж. к. „Дружба”.
Около 65 % от домуващите автомобили
напускат паркинга по време на изследвания
период, от които 45% излизат между 07:30 часа
и 09:00 часа и приблизително толкова са тези,
които влизат в паркинга между 17:30 час и 19:00
часа. Броят на влизащите и излизащите
автомобили също е почти равен, което показва,
че автомобилите включени в изследването са
постоянно домуващи на този паркинг.
Таблица 4. Влизащи автомобили
на паркинга в ж. к. “Надежда”
Период
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
общо

Софийска
регистрация
Бр.
2
0
0
2
2
0
2
2
1
1
2
10
10
6
0
0
1
2
4
7
11
17
15
124

%
1.50
0.00
0.00
1.50
2.06
0.00
2.06
2.06
1.03
1.03
2.06
10.3
10.31
6.19
0.00
0.00
1.03
2.06
4.12
5.26
8.27
12.7
11.2
84.74

Друга
българска
регистрация
Бр.
%
0
0.00
0
0.00
2
1.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.75
3
2.25
2
1.50
9 15.26

2.1.3. Изследване на паркинг в
централната градска част
Паркингът избран за изследването е с
капацитет 100 паркоместа. За разлика от
изследваните паркинги в крайните квартали на
града заетите паркоместа в началото на
изследването тук са 28. Измерванията са
направени само за пиковите периоди установени
при изследването на паркингите в ж. к.
„Дружба” и ж. к. „Надежда”, което е
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продиктувано от необходимостта да се установи
съответствие в запълването на паркинги в
централната градска част и освобождаването на
паркинги в крайните квартали по часови зони.
Резултатите от преброяването са представени в
таблица 5 и таблица 6.
Анализът на получените стойности
показва равномерност на влизащите и
излизащите от паркинга през часовете на
изследване. Това показва, че напусналите
автомобили от паркинги за обществено ползване
в кварталите на град София се движат по
уличната мрежа на града без значими престои.

2.2. Определяне интензивността на
транспортните потоци на
входовете/изходите на град София
За целта на изследването се проведоха
преброявания на следните входове/изходи на
град София (фиг. 1):

Таблица 5. Излизащи автомобили
на паркинга в централната градска
част

Изследването е проведено в дните
вторник, сряда и четвъртък, чрез непрекъснато
преброяване на автомобилите в интервала от
07:30 часа до 19:00 часа. Резултатите са
показани в таблица 7 и на фиг. 2.

Софийска
регистрация

Период
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
общо

Бр.
9
8
13
10
12
2
10
3
14
70

%
10.46
9.30
15.11
11.63
13.95
2.33
11.63
3.48
16.27
94.16

Друга
българска
регистрация
Бр.
%
0
0.00
0
0.00
2
2.35
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1.16
3
3.48
6
5.84

Таблица 6. Влизащи автомобили
на паркинга в централната градска
част
Период
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00
общо

Софийска
регистрация
Бр.
13
6
3
7
6
12
9
10
5
80

%
17.10
7.89
3.94
9.32
7.89
15.79
11.84
13.16
6.57
93.50

Друга
българска
регистрация
Бр.
%
0
0.00
0
0.00
2
2.63
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1.31
3
3.95
6
6.50

-

Бул. „Ломско шосе“ (1)
Бул. „Сливница“ (2)
АМ „Люлин“ (3)
Бул. „Цар Борис III“ (4)
Бул. „Цариградско шосе“ (5)
Бул. „Ботевградско шосе“ (6)

Фиг. 1. Местоположение на изследваните
входове/изхди на град София
Таблица 7. Влизащи/излизащи
автомобили в/от град София
Вход/изход
Бул. „Ломско шосе“
Бул. „Сливница“
АМ „Люлин“
Бул. „Цар Борис III“
Бул. „Цариградско
шосе“
Бул. „Ботевградско
шосе“
Общо

Влизащи
7675
3367
10429
8513

Излизащи
7229
3654
7445
6702

13157

11302

10987

6386

54128

42718

Резултатите от изследването показват, че
интензивността на транспостните потоци на
входовете/изходите на град София достига
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пикови стойности в интервалите между 07:30
часа и 09:30 часа и между 17:30 часа и 18:30
часа.

Фиг. 2. Интензивност на транспортните
потоци на входоветеизхдите на град
София
Стойността на разликата между влизащи
и излизащи автомобили се използва за корекция
на броя движещите се автомобили в град София.

3. Анализ на статистическата
информация за регистрираните
автомобили на територията на град
София
Информацията за регистрираните към
31.12.2012 г. автомобили на територията на град
София показва, че техният брой е 655 754 [1].
Справка показва, че всеки ден в София се
регистрират между 250 и 350 автомобила [2],
което към края на 2014 година добавя още около
153 600 автомобила. От своя страна МВР
информира, че всяка година автомобилите с
прекратена регистрация или спрени от движение
на територията на страната са около 90 000 [3],
като за град София може да се приеме, че тези
автомобили са около една трета от посочения
брой. На основа на тези данни може да се
определи, че към края на 2014 година в град
София регистрираните автомобили в движение
са около 750 000.
За определянето на броя движещи се по
уличната мрежа на град София автомобили се
налага към броя регистрирани автомобили да се
прибавят и тези, които се движат по улиците на
града
с
друга
българска
регистрация.
Използването на паркингите за обществено
ползване показва, че тези автомобили са около
18 % от общият брой, което повишава броя на
автомобилите в град София до 885 000.
Излизащите автомобили от паркингите
за обществено ползване са около 65 % от

домуващите автомобили като може да се
приеме, че това е частта от общия брой
автомобили, които се движат по улиците на
града или приблизително 575 000 автомобила.
Към този брой е необходимо да се добави
разликата между влизащите и излизащите
автомобили в/от града. Изследванията за това
показват, че тази разлика е около 11 000
автомобила в полза на тези, които са влезли.
Общата стойност на движещите се
автомобили на територията на град София, в
изследвания период от 07:00 часа до 19:00 часа,
е приблизително 586 000 автомобила.

4. Заключение
Поставената цел за определяне броят на
автомобилите, които се движат по уличната
мрежа на град София се постигна с
провеждането на изследвания свързани с
използването на паркинги за обществено
ползване и по конкретно с процента на
излизащите автомобили, интензивността на
транспортните потоци на входовете/изходите на
града и обработка на статистическата
информация за регистрираните автомобили на
територията на столицата и тези, които се
движат в града с друга българска регистрация.
Анализът на получените резултати
показва, че автомобилите, които се движат по
уличната мрежа на град София през всеки
работен ден е около 586 000.
Разпределението на влизащите
и
излизащите автомобили от паркингите и с
приемането, че те определят характера на
движението в града, позволяват да се определи
броят на движещите се автомобили по часове от
денонощието.
Разпределението на влизащите
и
излизащи автомобили от входовете/изходите на
града позволява да се определи и изменението
на натоварването по основните транспортни
артерии на столицата.
С приемането, че средното напълване на
един лек автомобил е 1.3 може да се твърди, че в
град София с леки автомобили се придвижват
около 760 000 души, което представлява
приблизително половината от населението
регистрирано в столицата [4].
Получените
резултати
доказват
тенденцията
за
намаляване
частта
на
пътуващите с обществен транспорт за сметка на
използването на лични автомобили при
осъществяване на трудово-битови пътувания до
стойности отчетени в големите европейски
градове.

86

YOUTH FORUMS „SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATIONS, BUSINESS” 2015

ЛИТЕРАТУРА
1. БГНЕС. (2013) В София има 655754
коли,
[Онлайн].
Достъпно
на:
http://www.vesti.bg/novini/v-sofiia-ima655-754-koli-5996910?utm_source=flip.bg,
[12 Октомври 2015].
2. Клуб Z. (2014) София е вече със СВ на
номерата
на
колите,
[Онлайн].
Достъпно
на:
http://clubz.bg/10505sofiq_e_veche_sys_sv_na_nomerata_na_ko
lite, [12 Октомври 2015].
3. Dariknews.
(2013)
68%
от
регистрираните
автомобили
в
страната са над 15-годишни, [Онлайн].
Достъпно
на:
http://dariknews.bg/view_article.php?article
_id=1145442, [12 Октомври 2015].
4. Столична община. (2015) Таблица на
населението по постоянен и настоящ
адрес.
Област
София.
Община
Сотлична, [Онлайн]. Достъпно на:
http://www.grao.bg/tna/tab02.txt,
[12
Октомври 2015].

87

YOUTH FORUMS „SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATIONS, BUSINESS” 2015

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА
ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ ПРЕДИ И СЛЕД
РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА КРЪСТОВИЩЕТО
НА ЛЪВОВ МОСТ
ЕМИЛ МАДЖАРСКИ
Технически университет-София, Факултет по Транспорта, катедра :Двигатели
автомобилна техника и транспорт“
E-mail: majarski@tu-sofia.bg
Резюме: Обект на изследването е кръстовището на „Лъвов Мост“, което е един
от най-натоварените пътни възли в град София. Извършен е сравнителен анализ на
транспортното натоварване на изследваното кръстовище преди и след неговото
реконструиране в пътен възел на две нива.
Ключови думи: транспортно натоварване, интензивност на транспортните
потоци, картограма на транспортното натоварване, кореспонденции между
входовете и изходите, транспортен възел, кръстовище на две нива с кръгово
движение.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAFFIC
BEFORE AND AFTER RECONSTRUCTION THE
JUNCTION OF LAVOV MOST
EMIL MAJARSKI
Technical university – Sofia, Faculty of Transport, Department: “Engines, automotive
engineering and transport”
E-mail: majarski@tu-sofia.bg
Abstract: The subject of this research is the junction of „Lavov Most“, which is one of the
busiest junctions in Sofia. Comparative analysis of the traffic volume of the test intersection
before and after its reconstruction at the junction of two levels.
Key words: traffic volume, traffic flow, cartogram of traffic volume, correspondence
between inputs and outputs, traffic junction, intersection of two levels with roundabout

1. Въведение
Непрекъснатото нарастване на обема на
уличното движение налага проучване на
основните му параметри и закономерности с цел
правилната му организация и управление.
Всяко
решение,
свързано
с
организацията на пътното движението, трябва да
се основава на задълбочени предварителни
проучвания и изследвания на основа на широка
информация за състоянието на транспортните и
пешеходните потоци. При разработване на
конкретните решения трябва да се подхожда
комплексно, като се отчитат всички особености
и взаимни връзки на комплекса: водач,
автомобил, път и околна среда [1]. Основните
методи за планиране и организация на градското

движение се основават на разделянето,
хомогенизирането и разпределението на
транспортните потоци по вид, място и време.
Целта на това разделяне е намаляване на
възможността за конфликт между отделните
превозни средства, като движението по нива се
осъществява чрез проектиране и построяване на
подлези, надлези, тунели, естакади и възли на
две и повече нива. [2]
Един от пътищата за намаляване на
конфликтните точки и съответно пътнотранспортните произшествия е организиране на
кръгови кръстовища на основата на изследвания
преди и след построяването им.
Кръстовището на „Лъвов мост“ е един от
най-натоварените пътни възли в град София. То
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се намира в централната част на града. Мостът
преминава над Владайската река и е разположен
на
бул.
„Княгиня
Мария
Луиза“,
перпендикулярно на бул. „Сливница“ като
свързва Централната железопътна гара и
Централна автогара с центъра на града. Поради
тази причина от Столична община през 2013г.
обявиха конкурс за ново транспортно решение,
за облекчаване на движението в този пътен
участък от уличната мрежа. Един от двата
предложени проекта беше приет и реализиран в
края на 2014г.

часовия период от 17:45ч. до 18:45ч. Часовия
интервал е избран чрез предварително
наблюдение за определяне на пиковите часове.
Изследването
е
извършено
на
база
кореспонденциите между входовете и изходите
на разглежданото кръстовище.

2. Предпоставки и начини за
разрешаване на проблема
Обект на изследването е пътния възел на
две нива на „Лъвов мост“. На първото ниво,
намиращо се на височината на старото
кръстовище е изградено кръгово кръстовище
около „Лъвов мост“, под него се намира второто
ниво, което е изградено от два транспортни
тунела: северен и южен по бул. „Сливница“,
които осигуряват директното преминаване в
двете посоки. Трамвайното движение се
извършва на горното ниво по моста като се
пресича кръговото движение и организацията на
движението в тези отсечки на кръга се извършва
със светофарно регулиране за осигуряване на
предимството на трамваите при преминаване
през кръговото движение.
Цел на настоящата работа е да се
извърши сравнителен анализ на транспортното
натоварване
на
кръстовището
преди
извършването на реконструкцията, когато
комуникациите между отделните входове и
изходи се осъществяваха на едно ниво спрямо
транспортното натоварване на реконструирания
пътен възел на две нива.
Сравнителният анализ на изследваното
кръстовище е извършен на база интензивността
на транспортните потоци, което определя
транспортното натоварване преди и след
реконструкцията.
Транспортно натоварване на даден
комуникационен елемент е фактическият или
прогнозният брой автомобили в транспортни
единици, приравнени към лек автомобил, които
преминават през дадения елемент за един час
[3].

Таблица 1. Транспортно натоварване
преди реконструкцията

3. Резултати и дискусия
За
събиране
на
необходимата
информация е определена интензивността на
всички транспортни потоци преминаващи през
кръстовището
преди
и
след
неговата
реконструкция посредством преброявания на
преминалите превозни средства, направени в

3.1. Транспортно натоварване на
кръстовището преди реконструкцията
Измерената интензивност на отделните
транспортни потоци преди реконструкцията е
представена в Таблица1.

ВХОДОВЕ
От

ИЗХОДИ

Към

бул.
Сточ Цент
„Хри
Цен
на
рална
Общо
тър
сто
гара гара
Ботев
Е / час

бул.
„Христ 33
о Ботев
Сточна
1516
гара
Центра
93
лна
гара
Център 187
Общо 1829

1778

99

120

2030

17

294

166

1993

310

-

233

636

114
2219

253
646

519

554
5213

Фиг. 1. Картограма на транспортните
потоци преди реконструкцията
Резултатите показват, че максималното
натоварване на кръстовището преди неговото
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3.2. Транспортно натоварване на
кръстовището след реконструкцията
Интензивността
на
измерените
транспортните потоци, преминаващи през двете
нива на транспортния възел е представена в
Таблица 2 и на Фиг.2.
От получените резултати се вижда, че
пътния възел е с транспортно натоварване от
малко над 5500 приведени автомобила за час.
При изследването се установи, че част от
автомобилите по направленията между Сточна
гара и бул. „Христо Ботев“, движещи се по бул.
„Сливница“, поради създадената организация на
движение,
преминават
през
кръговото
кръстовище, а не по изградените тунели на
второто ниво. Ето защо, към стойностите на
интензивността на транспортните потоци по
бул. „Сливница“ са включени не само
преминаващите автомобили във второто ниво, а
и автомобилите в това направление, използващи
кръговото движение.
През второто ниво на възела, под
кръговото кръстовище през тунелите в едната
посока от бул. „Христо Ботев“ към Сточна гара
по бул. „Сливница“ преминават директно 1624
Е/h, а в обратната посока – 1392 Е/h.
Данните показват, че завиващите
транспортни потоци по кръговото движение са
около 1800 E/h. Това показва, че 67% от всички
преминали автомобили през транспортния възел
минават по бул. „Сливница“ и 33% от
автомобилите завиват в останалите направления.
Автомобилното движението в кръга се
прекъсва от преминаването на 26 трамвайни
мотриси в двете посоки по направлението
Център – Централна гара и обратно.

Таблица 2. Транспортно натоварване
след реконструкцията

От
Към

ИЗХОДИ

преустройство е малко над 5200 приведени
единици за час.
За един час през кръстовището
преминават общо 32 трамвайни мотриси в двете
посоки по направлението Център – Централна
гара и обратно.
Конфигурацията на кръстовището със
входовете и изходите и получените данни за
транспортното натоварване са показани на
Фиг.1.
Резултатите показват, че 63% от всички
преминали автомобили през кръстовището
минават по двете направления на бул.
„Сливница“ и 37% от автомобилите завиват в
останалите направления.
Потоците по направлението посока от
Централна гара към Центъра и обратно са около
четири пъти по-малки от тези по бул.
„Сливница“.

ВХОДОВЕ
бул.
Сточ Цент
„Хри
Цен
на
рална
Общо
тър
сто
гара гара
Ботев
Е / час

бул.
„Христ
9
о Ботев
Сточна
2173
гара
Центра
39
лна
гара
Център 192
Общо 2413

1526

87

81

1703

6

329

107

2615

449

3

146

637

86
2067

282
701

14
348

574
5529

Фиг. 2. Картограма на транспортните
потоци след реконструкцията
3.3. Сравнителен анализ на
транспортното натоварване на „Лъвов
Мост“
Получените резултати за транспортно
натоварване показват, че след реконструкция на
кръстовището с изграждане на две нива се е
повишило незначително с 300 E/h в сравнение с
транспортните потоци преди реконструкцията
на кръстовището, което представлява около 6%
увеличение.
В направлението по бул. „Сливница“
посока бул. „Христо Ботев“ – Сточна гара се
наблюдава повишение на транспортното
натоварване с повече от 650 автомобила, докато
в обратната посока има намаление с около 250
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автомобила. Общото натоварване в това
направление се е увеличило от 63% на 67%.
Завиващите автомобили, използващи
кръга на пътния възел са намалели от 37% до
33%.
Независимо от по-малкия брой на
трамвайните
мотриси
движението
на
автомобилите в кръга се спира на всеки 2-3
минути.
Повишението на общото транспортно
натоварване за моментното състояние на
кръстовището спрямо предишното се дължи
основно и единствено на повишения брой
автомобили, преминаващи по бул. „Сливница“,
което е причинено от подобрената организация
на движението в това направление и от
повишени стойности на интензивността на
потоците по направленията между Централна
гара и Сточна гара и централната част на града.

Наличието на трамвайно движение,
пресичащо кръга ще отнеме едно от важните
предимства на кръговото движение за
непрекъснатост на транспортните потоци в
кръстовището.
Облекчаването на движението по бул.
„Сливница“, посредством осигуряване на
директна връзка по това направление чрез
изграждане на тунели под кръстовището е
рационално решение и оправдава направената
инвестиция за него, но горното ниво, което е
оформено като кръгово кръстовище, не
съответства на транспортните потоци, а в
отделни случаи затруднява автомобилното
движение.

4. Заключение
От извършения сравнителен анализ
могат да се направят следните изводи:
Изградения нов пътен възел на „Лъвов
мост“
е
повишило
използването
на
кръстовището незначително.
Основните
транспортни
потоци
съответстват на взетото решение за директна
тунелна връзка по направлението Сточна гара
бул. „Христо Ботев“ и обратно.
Промяната на проекта за намаляване на
броя на лентите в кръга от три на две
съответства
на
относително
малката
интензивност на автомобилите в кръга.

2.
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ИНОВАТИВНИ КОНСТРУКЦИИ СПИРАЧНИ
СИСТЕМИ, МОНТИРАНИ НА ВАГОНИТЕ
ВАСКО НИКОЛОВ
ВТУ „Тодор Каблешков“, катедра „Транспортна техника“
E-mail: va_r_nikolov@abv.bg
Резюме: Статията представя нови конструкции спирачни системи, монтирани на
товарни вагони, използвани в индийските железници. Описани са конструктивните
особености, принципът на работа, предимствата и недостатъците на
конструкцията, основните положения за нейното поддържане.
Ключови думи: спирачни системи, регулатор на спирачната система, товарни
вагони.

INNOVATIVE CONSTRUCTIONS OF BRAKE
SYSTEMS MOUNTED ON THE FRIGHT
WAGONS
VASKO NIKOLOV
Todor Kableshkov Transport University, Department of Transport Equipment
E-mail: va_r_nikolov@abv.bg
Abstract: New constructions of brake system mounted on the fright wagons used in Indian
railways are presented in the paper. Design features, working principle, advantages and
disadvantages of the construction are described, and also basics of its maintenance.
Key words: brake systems, regulator of brake system, fright wagons.

1. Въведение
В последните години е все по-очевидна
разликата в дела на автомобилните превози за
сметка на железопътните в общия транспортен
процес. Факторите, които допринасят за
появяването и задълбочаването на тази разлика
са икономически, политически, социални и
технически. Към техническите фактори може да
бъде отнесена и остарялата конструкция на
спирачните системи, с които са оборудвани поголяма част от товарните вагони, използвани по
нашата железопътна мрежа. По-съществените
недостатъци на класическата лостова спирачна
система при вагоните са:
 Повишеният шум по време на
спирачния процес;
 Високата
степен
на
износване
вследствие откритите шарнирни връзки в
системата;
 Промяната на коефициента на триене в
шарнирните връзки по време на експлоатация
вследствие повишеното износване, което води
до непрекъсната промяна във времето на

коефициента на полезно действие на цялата
система;
 Увеличеното време и разходи за
прегледи, техническо обслужване и поддържане
на системата.
Използването на чугунени калодки също
допринася за подчертаване недостатъците на
класическата спирачна система (фиг. 1).

Фиг. 1

2. Конструктивни особености на
системата
Принципно конструкцията и принципът
на действие на представените спирачни системи
не се различава от тези на класическата
спирачна система. Разликите се състоят основно
в следното (фиг. 2):
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 Спирачните цилиндри са монтирани на
подвижна греда, захваната за рамата на
талигата. Монтирането на цилиндрите е
извършено от вътрешната страна, хоризонтално
на талигата до централната напречна носеща
греда на рамата на талигата;
 Регулаторът на лостовата система (РЛС)
е вграден в самия спирачен цилиндър и
осигурява
постоянно
разстояние
между
калодката и колелото в рамките на 550 mm за
нормирания ход на буталото от 70 mm;

 Намален брой части на възела;
 Повишена надеждност при работа на
системата вследствие намаления брой елементи
и компактната конструкция;
 Намалени нива на шум, особено при
използване на композиционни и синтеритни
калодки;
 Намалени разходи за поддържане и
обслужване в експлоатация;
 Еднакво износване на калодките и
колелата;
 Подобрена спирачна ефективност.

Фиг. 2
Фиг. 4

 Лостовете, изграждащи спирачната
система, са осигурени с допълнителни отвори за
регулиране на хлабината между колелото и
калодката след определена стойност на
износването;
 Всеки спирачен цилиндър управлява
спирането на две колооси;
 Спирачните цилиндри, монтирани на
талигите, се свързват с функционния вентил
посредством гъвкави съединения.

Фиг. 3

3. Предимства на системата
Монтирането на спирачна система върху
рамата на талигата води до редица предимства в
сравнение с конвенционалната спирачна
система:
 Намалена маса на конструкцията, с
което се намалява общата маса на вагона;

4. Принцип на действие
Пневматичната част на системата не се
различава от тази на конвенционалната
спирачна система. Тя включва стандартните
елементи:
 Въздухопровод със спирателни кранове
и съединителни проводи;
 Функционен вентил. Разликата е, че
функционният вентил не задейства един, а два
спирачни цилиндъра, монтирани на двете талиги
на вагона;
 Спирачни цилиндри.
При постъпване на въздух под налягане
в спирачния цилиндър буталото му се премества
навън, като по този начин завърта ъгловите
лостове, които натискат срещуположната
напречна греда, на която са закрепени
калодкодържателите и калодките на едната
колоос. След като калодките се притиснат до
съответните колела, реакцията принуждава
комплекта да премести и напречната греда с
монтирания на нея спирачен цилиндър в
надлъжна посока, при което и вторият комплект
калодки се притиска до колелата на другата
колоос, като по този начин се получава
желаният спирачен ефект върху двете колооси.
По този начин ходът на буталото почти изцяло
се преобразува в надлъжно придвижване на
двете напречни греди и оттам на съответните им
комплекти калодки (фиг. 5). При износване на
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калодките увеличеното разстояние между тях и
колелата се компенсира чрез вградения в
буталния прът регулатор на лостовата система
(РЛС).

 Намалено натоварване върху лостовете
на спирачната система вследствие намалените
натискови сили, водещо до намаляване на
отказите в експлоатация;
 Намалена консумация на въздух;
 Намален шум при спиране.
На табл. 1 са показани сравнителни
параметри между двата вида калодки.
Таблица 1
Тип калодки
Параметър
Чугунени
Композиционни
Във всички вагони
Във всички вагони
със спирачна
с конвенционална
система,
Приложимост
подрамна
монтирана на
спирачна система
талигите
До 140 km/h
До 110 km/h
Скорост
Коефициент на
0,12 – 0,14
Max 0.25
триене
Около 9 kg
Около 3 kg
Маса

Фиг. 5

5. Спирачни калодки, използвани в
спирачните системи, монтирани на
талигите
Спирачните системи, монтирани на
талигите на вагоните, проявяват своите
предимства с използване на друг вид калодки,
произведени от напълно различни материали от
използваните в класическите спирачни системи.
За разлика от използваните досега
вагони, снабдени с конвенционална спирачна
система, спирачните системи, монтирани на
талигите, използват композиционни калодки,
които се различават от досега използваните
чугунени калодки по редица показатели, а
именно:
 Намален спирачен път поради повисокия коефициент на триене, който е
разпределен равномерно по цялата повърхност
на калодката;
 Намалена маса в сравнение с
чугунените калодки;
 Увеличен експлоатационен пробег на
калодките
поради
по-високата
им
износоустойчивост;
 Намалено износване;

5.1. Характеристики на
композиционните калодки
Композитният материал, от който са
изработени калодките, трябва да е избран така,
че да осигурява най-добър баланс между
следните характеристики:
 Спирачни характеристики, изразяващи
се най-вече в стойностите на коефициента на
триене между калодката и колелото;
 Износване и експлоатационен срок на
калодките;
 Износване на работната повърхност на
колелата;
 Ефективност на сцеплението между
колелата и релсите.
5.1.1. Изисквания по отношение на
триенето
Композиционните калодки трябва да
осигуряват среден коефициент на триене 0,25.
Той трябва да е колкото е възможно понезависим от:
 Началната скорост на спиране;
 Състоянието на работната повърхност
на калодката;
 Специфичното налягане и температура;
 Атмосферните условия.
5.1.2. Механични
и
физически
характеристики на калодките
Отделните елементи, включени в състава
на калодките, трябва да бъдат разпределени
равномерно по целия ѝ обем. Те не трябва да
имат вдлъбнатини, шупли, завличания и други
дефекти. Композиционните калодки не трябва
да оказват влияние в неприемлива степен върху
стойностите на сцеплението между колелата и
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релсите, достигнати от возилата, спирани с
чугунени калодки. Според предписанията не
бива да се използват композиционни калодки, в
чийто състав има азбест. Освен това
използването на олово или цинк в състава им
също не се препоръчва.
5.2. Основни моменти при поддържане
на спирачните системи, монтирани на
талигите
За
разлика
от
конвенционалната
спирачна система, тази, монтирана върху талига,
изисква по-малък обем работа и ресурси по
отношение на нейното поддържане.
Основните моменти при извършване на
тези дейности се заключават до:
 В тези спирачни системи се използват
само композиционни калодки с висок
коефициент на триене;
 Да не се смесват елементите от
спирачната система за различни видове талиги;
 Отделните елементи на спирачната
система да се монтират съгласно техническата
документация;
 Да се следи монтирането на отделните
лостове да е съобразено с износването на
калодките;
 Монтирането да се извършва така, че да
е спазено първоначалното разстояние между
калодката и колелото, което от своя страна ще

осигури правилна работа на
цилиндър и на неговия регулатор.

спирачния

Заключение
Използването на нови, съвременни
конструкции спирачни системи по вагоните ще
осигури подобрена експлоатация, обслужване и
поддържане на подвижния жп състав. Скоростта
на движение на влаковете може да бъде
повишена вследствие подобрените спирачни
характеристики на жп возилата, което от друга
страна води до намаляване на спирачния път и
повишаване надеждността при спиране – важни
фактори за повишаване на безопасността в
железопътния транспорт. Намалените разходи за
обслужване и поддържане на конструкцията ще
снижат себестойността и времетраенето на
железопътните превози и по този начин ще
повишат конкурентноспособността на този вид
транспорт като цяло.
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ИНТЕРМОДАЛНИЯТ ТЕРМИНАЛ В
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЪЗЕЛ ПЛОВДИВ – ПРИНОС
ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДАРИНА НИТОВА
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
e-mail: d_nitova@hotmail.com
Резюме: Комбинираните превози решават няколко транспортни и екологични
проблеми. Те се развиват в световен мащаб. България е транспортен център на
Балканите. Необходимо и възможно е този вид превози у нас да се увеличават.
Важна роля може да играе създадения клъстер “Зелен товарен транспорт”. В него
са включени редица предприятия организиращи и извършващи комбинирани превози.
За да се подобри транспортното обслужване в железопътен възел Пловдив се
изгражда нов интермодален терминал в гара Тодор Каблешков.
Ключови думи: комбинирани превози, транспортни коридори, интермодален
терминал, транспортни технологии, кранове за претоварване.

INTERMODAL TERMINAL IN PLOVDIV
RAILWAY JUNCTION - CONTRIBUTION TO
THE IMPROVEMENT OF TRANSPORT SYSTEM
OF BULGARIA
ASSOSSIATE PROFESSOR PHD ENG. DARINA NITOVA
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING AND GEODESY
e-mail: d_nitova@hotmail.com
Abstract: Multimodal transport and solve some environmental problems. They develop
worldwide. Bulgaria is transport hub in the Balkans. It is possible and this type of traffic
have to increase. An important role can play the created cluster "Green Freight". It
includes a number of enterprises organize and conduct combined operations. To improve
transport services in railway junction Plovdiv now under construction is a new intermodal
terminal in Todor Kableshkov Station.
Key words: combined transport,transport corridors, intermodal terminal, transportation
technology, crane overload.

ВЪВЕДЕНИЕ
Комбинираните превози са транспортна
система на бъдещето, защото съчетават
предимствата на железопътния транспорт –
голяма превозна и пропускателна способност,
високи скорости за движение на влаковете и
електрическа
тяга,
с
мобилността
на
автотранспортните средства, които достигат до
всички населени места и промишлени
предприятия. Интермодалните терминали са
важен елемент на транспортната система,
защото в тях се осъществява взаимодействието

между различните видове транспорт. Но те не са
основен фактор при избора на вида транспорт,
които да предпочитат товародателите. Решаващ
фактор са транспортните разходи. Пътните
такси или т.н. винетни такси, които плащат
автотранспортните фирми са по-малки от
инфраструктурните такси, които дължат при
ползване на железопътен транспорт. По този
начин се намалява конкурентноспособността на
железниците. Редица законови и други
нормативни документи осигуряват почти пълно
предимство на автомобилния транспорт.
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Сега потоци от товарни автомобили се
движат по автомобилните пътища и създават
предпоставки за произшествия. Отделят вредни
газове, задръстват шосета и кръстовища, бързо
се износват пътните настилките. Основно
мероприятие за решаване на съвременните
транспортни и екологични проблеми са
комбинираните превози.
Перспективи
за
нарастване
на
комбинираните превози
За да се активизира дейността по
увеличаване на комбинираните превози е
необходима широка обществена подкрепа. Едно
от най-значимите мероприятия у нас е
създаването на Клъстер Зелен товарен
транспорт. Неговата дейност се финансира от
Оперативна
програма
“Развитие
на
конкурентноспособността
в
българската
икономика”.
Цели на сдружението са: обединяване на
усилията на физически и юридически лица за
развитие на интермодалния транспорт в
България, интегриране на дейността и
възможностите на българската транспортна
система в международните интермодални
мрежи.
На фиг.1 са показани основните
направления на международните товаропотоци
между
Централна,
Източна
Европа
и
Черноморския басейн.
В сдружението са включени: пристанище
Бургас с два големи терминала – Бургас изток 2
и Бургас запад; Българската железопътна
компания БЖК, която разполага със 17
английски и няколко румънски магистрални
електрически локомотиви и включва 6
регионални звена; Трансекспрес – българска
компания, която има комодален терминал във
гара Волуяк, Булмаркет – оператор разполагащ с
9 магистрални електролокомотива и 12 дизелови
маневрени локомотиви, 350 вагона-цистерни и
собствен пристан на река Дунав. От
основателите на клъстера и е фирма
Екологистик, която изгради терминал близо до
гара Яна, който за съжаление не можа да
разгърне
дейността
си.
Участва
и
международната спедиторска фирма Шенкер
логистик, която присъства в България от 1900г.,
а през 1993г. възстановява дейността си у нас и
сега експлоатира терминал край Божурище.
В миналото около средата на 20 век
критерий за транспортна система на една страна
е била гъстотата на железопътната мрежа. Сега
транспортните проблеми се решават с
комбинирани превози.

След построяване на подводния тунел
под Босфора се очаква значително увеличаване
на транзитните интермодални международни
превози минаващи през нашата страна.
Пловдив е бил железопътен транспортен
възел на южна България още при основаването
на БДЖ през 1888г.В периода на интензивно
промишлено
строителство
1970-1985г.
разпределителната гара Пловдив е преработвала
от 1800 до 2000 товарни вагона в денонощие.
Тази разпределителна гара е втора в България
след Перник и преди софийската. Сега голяма
част от товаропотоците се поемат от
комбинирани превози.
Нов
интермодален
терминал
в
железопътен възел Пловдив
Пловдив се намира на транспортен
коридор, който е основна транспортна ос за
директни превози между Западна Европа в
посока средна Азия и Близкия Изток. На фиг.1 е
показана схематична карта с транспортните
коридори минаващи през България, на която са
означени местата на основните терминали.

Фиг. 1 Сема на международните транспортните
коридори минаващи през България

Въз
основа
на
проучвания
на
Министерство
на
транспорта
и
НК
“Железопътна инфраструктура” е изработена
“Стратегия за интегриране на транспортната
инфраструктура на България в европейската
мрежа за интермодален транспорт”. Пловдив
продължава да се развива като един от главните
транспортни центрове на нашата страна. Той
обслужва южния централен район, който е един
от най-мощните региони на страната и
осигурява над 8% от брутния вътрешен продукт.
Транспортната система на региона включва
области: Пловдив, Стара Загора, Хасково,
Кърджали, Смолян и Пазарджик. Необходим е
интермодален терминал, които да обслужва
товаропотоците пристигащи и заминаващи с
влакове за далечни разстояния и вносно-износни
товари минаващи през Бургас и Варна.
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Още в началния етап на изграждане на
системата за комбинирани превози е построен
контейнерен терминал в гара Филипово. Той е с
ограничени размери и няма възможности за
разширение. Поради изложените съображения в
Оперативна програма “Транспорт и транспортна
инфраструктура” е предвидено построяване на
нов терминал за интермодални превози в
железопътен възел Пловдив. Направени са
сравнения на 4 възможности за местоположение
на новия терминал: гара Разпределителна,
Скутаре, Крумово и Тодор Каблешков. Избран е
последния
вариант
за
местоположение
терминала със следните мотиви: ще се ползват
наличните приемно-отправни коловози на
гарата, които са реконструирани за движение на
влакове с високи скорости, има удобни пътни
връзки с автомагистрала Тракия и други пътища
от републиканската пътна мрежа във всички
посоки. Товарните автомобили влизащи в и
излизащи от терминала няма да преминават през
населено място. В непосредствена близост до
терминала се намира бързоразвиваща се
промишлена зона Марица – Раднево, в която се
намират големи предприятия – товародатели.
Налагат се минимални отчуждения, има
резервни терени за изграждане на логистичен
център и складова база. В проекта е изработена
прогноза за очаквания товарооборот въз основа
на модел за симулиране на трафика, основаващ
се на социално икономическите и търговски
фактори, влияещи върху търсенето на
транспортни услуги. Очаква се за периода до
2040г. превозите с комбинирани товари да
нарастват годишно с около 4%. В изчисленията
е прието, че превозите се извършват за
стандартни условни товарни единици TEU. От
направените изчисления в проекта се получава,
че в терминала през 2020г. ще се обработват
34000, а през 2040г. – 80000 TEU/годишно. Тези
TEU, предимно контейнери ще се превозват с по
2 чифта влакове през І етап и с по 3 чифта
влакове/денонощие през ІІ етап.
За прехвърлянето на контейнери от
вагони на товарни автомобили и обратно са
необходими при І етап – 1 портален кран,
движещ се върху релсов път и 1 автотоварач.
През ІІ етап трябва да се достави още 1
автотоварач.
Първоначално терминалът ще започне
работа с 1 товаро-разтоварен и един гаражен
коловоз, а през ІІ етап – с още един товароразтоварен и един гаражен коловоз. Тези
коловози ще бъдат свързани с приемноотправните коловози на гара Тодор Каблешков
едностранно с изтеглителна линия. Схемата на
коловозите в гара Тодор Каблешков и терминала

е показана на фиг.2. Дължината на всеки от
коловозите на който се извършват товарноразтоварни операции трябва да бъде минимум
520m. Покрай всеки от двата товаро-разтоварни
коловози трябва да има площадка за
разтоварване и временно складиране на
контейнери. В тиловата част на терминала е
необходим склад за контейнери, чакащи
отвозване, ремонт или за резерв. Предвидени са
паркинги за ремаркета, полуремаркета, влекачи,
товарни автомобили, служебни и лични
автомобили на персонала и клиентите.

Фиг. 2 Генерален план на терминала

Проектирани
са:
административна,
битова сгради, работилница и контролен пункт
при входа на терминала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изграждането на нов интермодален
терминал в железопътен възел Пловдив е с
доказана необходимост, осигурена проектна
готовност и средства за финансиране.
Интермодалният терминал в железопътен възел
Пловдив ще бъде принос за единната
транспортна система на нашата страна.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ
ДОЦ. Д-Р .ИНЖ.ДАРИНА НИТОВА
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
e-mail: d_nitova@hotmail.com
Резюме: Главна високоскоростна железопътна магистрала в нашата страна ще
бъде линията София – Пловдив. Очаква се значително увеличаване на обема на
интермодалните превози, които ще минават през България, между Европа и
Близкия изток. Ще нарастват пътникопотоците и товаропотоците минаващи през
Пловдив към черноморските пристанища Бургас и Варна. Изготвени са проекти за
цялостна реконструкция с ново трасе между София и гара Септември и
рехабилитация на останалата част от линията до Пловдив. Максималните
скорости на движение на експресните влакове ще се увеличат до 160km/h.
Стратегическа задача е времепътуването на тези влакове между София и Пловдив
да се намали до 1,20 часа.
Ключови думи: железопътна линия, реконструкция, високоскоростно движение.

RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION OF
RAILWAY SOFIA – PLOVDIV
ASSOSSIATE PROFESSOR PHD ENG. DARINA NITOVA
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING AND GEODESY
e-mail: d_nitova@hotmail.com
Abstract: The main high speed railway line of our country will be the railway line Sofia –
Plovdiv. It is expecting a considerable increasing of the intermodal transport volume which
will pass trough Bulgaria between Europe and Near East. The passenger and freight fluxes
to the Black Sea ports Burgass and Varna passing trough Plovdiv will increase. They are
prepared projects for entire reconstruction with new permanent way between Sofia and
Septemvri Railway Station and rehabilitation of the rest part of the line to Plovdiv. The
maximal speeds of the express trains will increase up to 160 km/h. The strategic task is the
travel time of this trains between Sofia and Plovdiv to decreasе until 1,20 hour.
Key words: railway, reconstruction, high-speed traffic.

ВЪВЕДЕНИЕ
Една от първите трансевропейски
железопътни линии свързваща централна
Европа преди Освобождението на България,
линията от турската граница при Свиленград,
през Пловдив до гара Саран бей (сега гара
Септември) е строена от компанията на
източните железници ръководена от барон
Хирш. Частта от гара Белово до границата със
Сърбия е завършена от българска строителна
организация през 1888 г., когато са основани
БДЖ.
По международната железопътна линия
започва да се движи прочутия Ориент експрес.

Движението по линията е било прекъсвано
многократно от войни, политически и
икономически кризи. Едва след 1950г.
пътническото и товарно движение бързо
нарастват,
линията
е
удвоена
и
електрифицирана. По нея се движат влакове до
Бургас, Варна през Карнобат, и международни
влакове. След построяване на подводния тунел
под Босфора, вече се очаква рязко увеличаване
на международните транзитни товарни превози.
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ПРОБЕЛМИ
ПРОЕКТИТЕ

ЗА

РЕШАВАНЕ

В

Един от основните показатели на трасето
на линията е отношението на неговата дължина
L, към най-късото разстояние L0 между София и
Пловдив. Изменението на показателя λ C0 = L / L0
на съществуващото трасе за различните
участъци е очертан в графиката на Фиг. 1. Този
показател достига λC0 max =1,3, който е
сравнително благоприятен. Най- важният
критерий е допустимата скорост за движението
на влаковете, която зависи от наклоните на
линията и най-вече от радиусите на
хоризонталните криви. Между гарите Побит
камък и Веринско и след Немирово се допускат
скорости Vmax = 65km/h които не отговарят на
съвременните изисквания.
1,20
ПОКАЗАТЕЛ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ТРАСЕ
λсо
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Фиг. 1 Показатели
железопътната линия

на

трасето

на

Обобщаващ показател за линията е
времепътуването на влаковете между София и
Пловдив. То зависи от параметрите на трасето,
вида на подвижния състав, броят на спиранията
в междинните гари и нормативните документи.
На Фиг.2 в графичен вид е проследено
времепътуването на ускорените бързи влакове, в
периода след като са ликвидирани последиците
от Втората световна война и започва интензивно
промишлено, гражданско и транспортно
строителство.

Фиг. 2 Времепътуване на бързите влакове
между София и Пловдив

Най-напред e направен опит с пускане на
ускорен бърз влак съставен от куплирани
първокласни
дизелови
мотриси
FIAT.
Решително е намалено времепътуването на
всички категории влакове, след замяна на
парната тяга с електрическа. Времепътуването
на ускорен бърз влак спиращ само в гара
Септември и Пазарджик е сведен на 2 часа. През
годините
след
електрификацията,
времепътуването на влаковете се увеличава
поради извършване на строителни работи
свързани с удвояване на линията.
След завършване на удвояването и
въвеждане
на
комплексна
система
за
автоматизирано управление на движението на
влаковете, експлоатационната обстановка по
линията се успокоява, но години наред бързите
влакове от София до Пловдив продължават да
пътуват повече от 2 часа.
След 1990 г. поради настъпилите
политически
и
икономически
промени,
производството
намаля,
като
съответно
пътникопотоците и товаропотоците намаляха
рязко. Много пътуващи се пренасочиха към
автомобилния транспорт, поради мобилността и
голямата
честота
на
автотранспортните
средства. Влошават се екологичните показатели
и в световен мащаб. За да стане железопътният
транспорт конкурентноспособен и да привлече
пътници се налага да се проведат редица
мероприятия:
- увеличаване скоростта на движение
на влаковете;
- намаляване времепътуването между
София, Пазарджик и Пловдив;
- бързи влакове между София и
Пловдив на всеки 2 часа;
- ускорени регионални влакове на
всеки час;
- осигуряване на достатъчни места за
сядане в дневните влакове;
- осигуряване на достатъчно легла в
спални и кушет вагони в нощните
влакове за Бургас и Варна;
- информационна
система
за
пътниците и персонала;
Предмет на настоящия доклад са
инвестиционните проекти. Препоръките за
подобряване на разписанието на влаковете са
отразени в друг доклад.
ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ
Задачата, която трябва да се реши при
реконструкцията на линията София – Пловдив е
да се увеличи скоростта на движение на
влаковете и съответно да се намали
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времепътуването на влаковете не само между
тези два най-големи градове в нашата страна, но
и до границата с Турция и до Черноморието. В
редица
публикации
от
специалисти
в
Европейския съюз се препоръчва в региона на
Балканите, където преобладава хълмист и
планински терен, проектната скорост да бъде
Vmax=160km/h. Нашето мнение е, че тази
скорост трябва де се определи обосновано за
всеки обект. Долна граница трябва да бъде
130km/h, която е допустима скорост за наличния
подвижен състав. Тази норма следва да се
прилага само при ясно изразен планински
релеф, или с цел да се запазят съществуващите
предприятия и големи сгради. За участъци,
където
хоризонталните
криви
на
съществуващата линия допускат скорост Vmax=
160km/h, реконструкция не трябва да се прави.
От София до гара Побит камък ще се
рехабилитира само съществуващото трасе. След
него се налага да се построи ново трасе.
Проектно трасе може да се впише при
допустима
скорост
130km/h,
без
тунел.Теоретично е възможно между гарите
Побит камък и Веринско да се изгради базисен
тунел под Вакарелската височина с дължина
15km. Това сложно, скъпо и трудопоглъщащо
решение не може да се приеме защото с него
времепътуването може да се намали сам с 5
минути.
Имайки
предвид
изложеното,
проектантите са предложили вариант за тунел с
по-малка дължина, която ще се определи в
работния проект.
След Вакарел трябва да се запази
голямата естакада, през която пътната
магистрала преминава над железопътната линия.
Между Веринско, през гара Ихтиман до спирка
Немирово ще се ползва старото трасе с
рехабилитация.
Сериозни теренни препятствия се
намират при спирка Момин проход и пред гара
Костенец. В тази отсечка се налага построяване
на нови подпорни стени, естакади и тунел, след
който линията ще се включи в гарата. След гара
Костенец е възможна реконструкция на линията
до спирка Бойка. След нея и в района на гара
Сестримо, която е закрита, е проектирано ново
трасе с два тунела и няколко други съоръжения.
Ще бъде изградено ново коловозно
развитие на гара Белово, отговарящо на
изискванията за високоскоростно движение на
влаковете. След тази гара главните коловози се
включват в дългата права на съществуващата
двойна линия към гара Септември. След нея до
Пловдив преобладават прави елементи и криви с
големи радиуси. Рехабилитира се цялото долно

и горно строене. Под баласта се полага
предпазен пласт и отводнителна система.
Релсовият път се подменя с тип 60kg/m.
Монтира се нова контактна мрежа. Проектира
се нова комплексна система за автоматизирано
управление движението на влаковете. Ще бъдат
доставени
нови
пътнически
вагони
и
електромотрисни влакове, които между гарите
Септември и Пловдив ще се движат със скорост
200km/h.
Наред с успешната реализация на този
важен проект от Оперативна програма
“Транспортна
инфраструктура”,
възникват
сериозни проблеми с движението на влаковете
по съществуващата линия.
В разписанието за движението на
влаковете за 2015г. почти по цялата линия от
София до Пловдив, неоснователно е предвидена
ходова скорост само 60km/h. Времепътуването
на бързите влакове е около 3 часа. Но между
Септември и Пловдив линията работи като
единична и някои влакове закъсняват
допълнително с по 30 – 60 минути. Значителен
брой
пътуващи
се
пренасочват
към
автомобилния транспорт и пътникопотокът с
влакове намалява. Целесъобразно е ДП НКЖИ
да възложи изработване на реално изпълним
проект за организация на строителството с оглед
в бъдеще да не се допускат посочените
негативни явления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реконструкцията и модернизацията на
железопътната линия София – Пловдив е един
от най-важните проекти за развитие на
железопътния транспорт в нашата страна.
Финансирането е осигурено. Проектирането и
строителството са възложени на реномирани
организации,
ръководени
от
елитни
специалисти.
Налице са необходимите условия
проектите да бъдат реализирани и бързи влакове
от София до Пловдив да заминават ежедневно
през един час и да пътуват 70 минути
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ЦИФРОВО СЪХРАНЕНИЕ НА НАУЧНА И
КУЛТУРНА ИНФОРМАЦИЯ
РОСИЦА ОВЧАРОВА
Институт по математика и информатика БАН
roxyo@math.bas.bg
Резюме: Докладът представя проучване на състоянието и развитието на научните
изследвания и практики в областта на създаването и използването на цифрови
библиотеки за съхраняване и мултимедийно представяне на научна и културноисторическа информация. Представят се постигнатите през последните години
резултати за разработването на хранилища на цифровизираните колекции.
Ключови думи: цифровизация на обекти, културна и научна информация,
цифровизирани колекции, стандарти за метаданни.

DIGITAL PRESERVATION OF SCIENTIFIC AND
CULTURAL INFORMATION
ROSITSA OVCHAROVA
Institute of Mathematics and Informatics BAS
roxyo@math.bas.bg
Abstract: This chapter presents survey of the status and development of research and best
practices in the creation and use of digital libraries. Presented are achieved in recent years
results of work done on the development of a repository of digitized collections.
Key words: digitization of objects, cultural and scientific information, digitized
collections, metadata standards.

1. Introduction
Digital Libraries are information systems
and their technology can be researched as such.
They are also organizations and they can be
researched also in that respect. They are arenas for
information seeking behaviour and for social
processes such as learning and knowledge sharing,
which can be another dimension of research. They
are collections of content that need curation. They
are social institutions with a social mandate, and as
such they are affected by social, demographic and
legal issues[1].
According to the definition, given by ECDL
2005[2] "A digital library is a library in which
collections are stored in digital formats (as opposed
to print, microform, or other media) and accessible
by computers. The digital content may be stored
locally, or accessed remotely via computer
networks".
Usually any collection of digital objects is
called a repository. During the last years different
types of repositories ranging from subject-based

digital collections through e-journals up to
collaborative learning environments have been
built.
Generally speaking a digital repository can
be considered as means of handling digital content.
Thus they may include a wide range of content for a
variety of purposes and users. What goes into a
repository depends on decisions made by each
institution or administrator.
Most of the digital library research and
development to date has centered on issues related
to the technology and content of digital libraries.
2. Technological aspects
As is well known, the digital libraries
require a detailed description of the content by
creating and maintaining metadata which are
structured according to the relevant standards
[12][13]. The collection of data on cultural objects
includes their digitalisation and input of metadata.
After the process of digitalisation is completed, the
artefact is presented in a digital format, while the
structured information about the digitalised object is
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used in order to enable resource discovery, access,
management, etc.
There are three basic activities which are
vital for creating and using of digital heritage,
namely digitisation, access and preservation[3]. The
first one is the digitization. It is the process of
converting analogue objects into digital form.
The second element is providing access to
the digital heritage. This not only means that the
users can "see" an object – but first of all they
should have efficient and intuitive resource
discovery tools.
The third part is assuring long-term
preservation for digital objects – which guarantees
that digital objects created in the past are available
now and also in the future. This not only means that
the objects are physically intact, but also that they
can be rendered and actually used.
Digitization is "conversion of analogue
information in any form (text, photographs, voice,
etc.) to digital form with electronic devices
(scanners, cameras, etc.) so that the information can
be processed, stored, and transmitted through digital
circuits, equipment, and networks".
Access to digital cultural heritage includes
efficient tools for resource discovery. The efforts
for developing metadata schemas basically serve
this domain because without high quality metadata,
the discovery of digital objects is impossible.
Digital preservation is defined as "a set of
activities required to make sure digital objects can
be located, rendered, used and understood in the
future".
The importance of metadata
Metadata is a key element of any library,
traditional or digital. Metadata is used by the
institutions to describe and organize resources and
by users to search and browse the library.
Work on collection metadata from fields as
archives, museums, libraries is associated with
maintaining different standards.
In the basis of the modeling of digital
library is the structuring the metadata concerning
particular collections of objects.
in
The
technical
requirements
presentation of digitized cultural content are:
- well structured digital library and
personalized access to it;
- rich functionality; easy management, incl.
metadata and knowledge management;
- Web 2.0 tools: creation of user-oriented
objects grouping ("personal collections")
and complex objects;
- Web 3.0 services: advanced search

(standard, semantic, contextual).
The effective digital library must develop a
range of services to assist its users in finding,
understanding, and using its contents.
Digital repository solutions consist of
hardware, software and open standards. A wide
variety of available software with different features
and strengths exists.
For example - open source software is
exemplified by DSpace, Digital Commons and
other. DSpace[5][6] is the software of choice for
academic, non-profit, and commercial organizations
building open digital repositories. DSpace preserves
and enables easy and open access to all types of
digital content including text, images, moving
images, and data sets. It is applied for accessing,
managing and preserving scholarly works.
3. More about metadata
In order to be easily retrieved, shared and
used from different users and for different purposes,
various types of e-documents have to be described
following common schemas and rules e.g. standards
metadata. The term metadata e.g. data about data is
used
differently
ranging
from
machine
understandable information through records that
describe electronic resources. In a library,
"metadata" applies for any kind of resource
description. Metadata describe how and when and
by whom a particular set of data was collected, and
how the data is formatted. Metadata is essential for
understanding information stored in data
warehouses and has become increasingly important
in XML-based Web applications. In addition they
ensure the accessibility, identification and retrieval
of resources. Descriptive metadata facilitate the
resources" organization, interoperability and
integration, provide digital identification and
support archiving. Poor quality or non-existent
metadata mean that resources remain invisible
within a repository or archive thus becoming
undiscovered and inaccessible. In the case of digital
assets, metadata usually are structured textual
information that describes something about the
creation, content, or context of an image.
-

-

There are several types of metadata:
descriptive – title, author, extent, subject,
keywords;
structural – unique identifiers, page
numbers, special features (table of contents,
indexes);
technical – file formats, scanning dates, file
compression format, image resolution;
preservation – archival information;
legislative – digital rights management
(ownership, copyright, license Information.)
Metadata is an essential part of any digital
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resource and their main purposes are to be used in
the process of resource discovery. If resources are
to be retrieved and understood in the distributed
environment of the Web, they must be described in
a consistent, structured manner suitable for
processing by computer software.
For example - Dublin Core (DC) [10] is
definitely the most popular standard developed by
the Dublin Core Metadata Initiative in 1995. The
standard contains in its basic part (dc namespace)
only 15 elements: contributor, coverage, creator,
date, description, format, identifier, language,
publisher, relation, rights, source, subject, title and
type. Each is optional and repeatable, and may
appear in any order the creator of the metadata
wishes. This simple generic element set is
applicable to a variety of digital object types. It is
used for the description of simple textual or image
resources. For richer descriptions to enable more
refined resource discovery, Qualified Dublin Core
has been developed. This standard employs
additional qualifiers to the basic 15 elements to
further refine the meaning of an element. Qualifiers
increase the precision of the metadata. Moreover it
owns 7 additional groups with 126 metadata
elements. The last group is a group of standards for
resource search and retrieval.
4. Digital Libraries and Scientific Openaccess
Initiatives In IMI-BAS are implemented
significant projects on digital content management.
The system IMI-MDL[11] offers a rich environment
for creating different types of collections featuring
folklore, Bulgarian traditions and Bulgarian culture
artefacts.
This
environment
caters
for
interoperability among many different applications.
Several digital libraries are being created – Virtual
Encyclopaedia of Bulgarian Icons, Folklore DL,
Encyclopaedia Slavica Sanctorum, Bulgarian
Folklore Artery, which allows virtual presentation
of Bulgarian Folk Cultural Heritage using advanced
knowledge-based technologies.
OpenAIRE and EuDML
The FP7-project OpenAIRE[7] is aimed to
establish the infrastructure for researchers to
support them with providing an extensive European
Helpdesk System, based on a distributed network of
national and regional liaison offices in 27 countries,
EuDML[8] is an ICT-CIP project to build
the European Digital Mathematics Library. The
ambition of the project is to deliver a truly open,
sustainable and innovative framework for access
and exploitation of Europe's rich heritage of
mathematics.
The Institute of Mathematics and
Informatics at the BAS (IMI-BAS) coordinates

these projects for Bulgaria. Currently, the Bulgarian
open access educational repositories, registered in
OpenDOAR[9]. Repository at IMI-BAS[6], based
on Dspace[5] contain Journal Archives, Papers,
Book Series, and Proceedings.
5. Studies on the digitization process of
the Plovdiv's cultural institutions
In recent years a survey was conducted to
find out whether the cultural institutions from the
region of Plovdiv were prepared to undertake the
digitization of their collections through the use of
metadata standards for description of objects and
the possibility of presenting them in digital
libraries[14][15]. It turned out that these institutions
already use information technologies in the
collection, storage, processing and dissemination of
information concerning cultural and historical
objects. Information on cultural and historical
objects is stored in digital documents in the form of
data, located on various media (with local or global
access), organized in static Web pages or databases.
An analysis of the current state of the
digitization process and storage of digitized objects
was carried out in the Ivan Vazov Regional Public
Library, the Regional History Museum, the
Regional Ethnographic Museum, the Regional
Archaeological Museum, the City Art Gallery and
the State Agency of Archives. It was concluded that
due to each institution working, rather than in a
combined effort, difficulties appeared in the
integration and maintenance of national and global
digital libraries.
The first phase of implementation, which
was carried out in the Regional Ethnographic
Museum includes digitized objects from the
collection "Crafts" [14]. The experts from this
museum have adhering to the rules and the
standards of digitization and exposition.
In the implementation and supporting of the
project „Digital library of collections from cultural
institutions in Plovdiv” was applied and adapted
the technological solutions of the aggregator of
collections of cultural and historical sites
(http://www.plovdiv-eu.com/) [14][16].
The aggregator for digital collections is a
web-based technology, offering the numerous
different users the possibility not only to publish
objects on the Internet but also to create their own
models of data, related to these objects. All the
objects with the same data model are combined in a
collection. The creation of data models ensures
additional categorization of the objects and
facilitates data input.
This led to the cultural institutions
mentioned above deciding to work on a common
project which would provide the functionality
needed by experts to create, store and use the digital
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objects and also to support the more traditional
services of digital libraries. The objective is to
create a library of digitalized objects and a
technological environment in which to maintain
collections of thematically related artefacts. The
content of the library will be maintained by
specialists from the relevant institutions. This
undertaking was mainly stimulated by the idea to
store valuable historical monuments in the global
digitized environment and thus preserve them
completely [14][16].
Through this technology the working team
enters data about their objects. A comparison
between the requisite metadata generated by the
Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) and
available descriptions of digitized items - mainly
photos and postcards – was made.
The results of the development process of
the digital library of collections at cultural
institutions in Plovdiv - http://plovdivartefacts.com/.
The digital library of regional cultural and historical
institutions is accessible for each of the contributing
institution for storage of digitized objects and for all
visitors at discovery of resources.
These projects are an important step
towards better presentation and promotion of the
rich cultural heritage of the city of Plovdiv and the
region in the global digital space.
5. Conclusion
Digital libraries give access to a large
variety of multimedia and multi-type documents
created by integrating content from many different
heterogeneous sources that range from text, images,
audio-video repositories, to scientific data archives,
databases, and program repositories. Users of the
library are consumers and creators of content, either
by themselves or in collaborations with other users.
This new a challenge on the one hand requires the
provision of a new technologies and on the other
changes the activity of the professionals and
experts. The Semantic Web adds novel dimensions
in management and utilization of cultural and
scientific information. Semantic web and social
networking technologies enter in the projects for
digital library – these modern technologies offer a
new level of flexibility, interoperability, and
relationships for digital repositories.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
КРИЛО С КРАЙНИ АЕРОДИНАМИЧНИ
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СТАНИМИР ПЕНЧЕВ
Технически университет – София филиал Пловдив
spenchev@tu-plovdiv.bg
Резюме: Представена е методиката за изследване на аеродинамичните
характеристики на крило с крайни аеродинамични повърхности от тип
“уинглет” в аеродинамичната тръба УЛАК-1. Описани са геометричните
параметри на различните крилни конфигурации и е направено сравнение на
получените резултати.
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EXPERIMENTAL STUDY OF WING WITH
WINGTIP DEVICES
STANIMIR PENCHEV
Technical University of Sofia Branch Plovdiv
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Abstract: The methodology for the studying of aerodynamic characteristics of the wing
with winglet in wind tunnel ULAK-1 is presented. The geometric parameters of the different
wing configurations are described and the obtained results are discussed.
Key words: wing, winglet, wind tunnel, aerodynamic characteristics

1. Въведение
Намаляването
на
индуктивното
съпротивление е един от подходите за
подобряване на летателните характеристики на
съвременните летателни апарати. Това се
изразява в нарастване на далечината на полета,
скороподемността и далечината на планиране,
което се постига вследствие на увеличаването на
носещата
способност,
максималното
аеродинамично качество и намаления разход на
гориво. Разположението и интензивността на
крайните
вихри
на
крилото
оказват
преобладаващо влияние върху съпротивлението,
възникващо при създаване на подемна сила.
Разработките в тази област са насочени
предимно към използване на различни видове
крайни аеродинамични повърхности (КАП) –
“уинглет”, крайни шайби, крайни прегради (tip
fence), крилна решетка и др [1]. Основна задача
при проектирането на тези устройства е да се
избере аеродинамична компоновка, която да
позволи
намаляването
на
челното

съпротивление и повишаване на носещата
способност на крилната повърхност.
„Уинглетът”
представлява
малка
профилирана повърхност, която се монтира в
краищата
на
крилото.
Геометричните
характеристики на тази повърхност са
удължение, стеснение, стреловидност, ъгъл на V
– образност, съотношение на коренната хорда на
„уинглета” и крайната хорда на крилото, ъгъл на
поставяне, геометрично усукване [2]. Изборът
на аеродинамичната компановка се определя
основно от възможността за намаляване на
индуктивното съпротивление при минимално
нарастване на профилното съпротивление и
получаването на прираст в аеродинамичното
качество. Използването на плавен преход между
равнинната част на крилото и допълнителната
повърхност намалява интерференцията и
подобрява обтичането в тази зона [3].
Необходимо е да се отчита също нарастването
на огъващия момент и масата на крилото.
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Представени
са
резултатите
от
сравнително изследване на аеродинамичните
характеристики на модел с трапецовидно крило
и конфигурации на крило с „уинглет” с ъгъл на
V – образност 75°, насочен нагоре или надолу
спрямо основната носеща повърхност. При
различните модели се изменя и ъгълът на
поставяне на КАП. Изследването е извършено в
аеродинамичния комплекс УЛАК-1. Въз основа
на резултатите от проведените експерименти е
направено сравнение на аеродинамичните
характеристики на различните конфигурации.
2. Изложение на доклада
2.1. Методика на изследването
Изследванията,
представени
в
настоящата
работа,
са
проведени
в
аеродинамичната лаборатория към кат. ТАТТ на
ТУ – София филиал Пловдив. Аеродинамичната
тръба УТ–1 има работна част с правоъгълно
напречно сечение, размери 600 mm x 400 mm, и
максимална скорост на течението 50 m/s.
Описание на конструкцията и характеристиките
на уредбата са дадени в [5].

Моделите на крилата и КАП са
изработени
по
технологията
за
бързо
прототипиране Fused Deposition Modeling
(FDM), която използва полимери (ABS). Тази
технология спада към т.н. 3D - принтиране.
Изработени са две конзоли с трапецовидна
форма, към които се прикрепят различни по
компоновка краища на полукрилата Конзолите
се закрепят към тялото на съществуващ модел.
Базовото крило е право, трапецовидно, с
разпереност 400 mm, средна геометрична хорда
50 mm, стеснение 1,5, без геометрично усукване.
Сеченията на крилото и на „уинглетите” са
изградени от профили NACA 0012.
Геометрията
на
уинглета
се
характеризира с ъгъл на напречна V – образност
ψw = 75° и изменение на ъгъла на поставяне φw.
Схемата на КАП е представена на Фиг. 1.
Моделите са проектирани по начин, който
позволява да се изследват конфигурации с
положителна или отрицателна V – образност.
Ъгълът на поставяне на „унглета” се
дефинира като ъгъл между хордата в основата
на КАП и равнината на симетрия на модела и е
положителен, когато предния ръб е насочен към
основната равнина на крилото. Геометричните
характеристики на изследваните конфигурации
са описани в Табл.1.
Таблица 1. Геометрични
характеристики на моделите
Код
w1_75+_5+
w1_75+_2+
w1_75+_0
w1_75+_2w1_75+_5w1_75-_5+
w1_75-_2+
w1_75-_0
w1_75-_2w1_75-_5-

Фиг. 1. Схема на геометрията на уинглета
В процеса на експеримента се
осъществява: автоматизирано управление по
зададена програма на преместването на модела;
автоматизиран извод на информацията с
тензовезни, датчик за температурата на
течението, датчици за измерване на пълното
налягане и диференциалното налягане между
форкамерата и работната част; обработка и
документиране на информацията в хода на
експеримента.

lw,
mm

bw0,
mm

bwk,
mm

20

30

15

ψw,
deg
75
75
75
75
75
-75
-75
-75
-75
-75

φw ,
deg
5
2
0
-2
-5
5
2
0
-2
-5

Изследванията са проведени при скорост
на течението 30 m/s, което съответства на
моделно число на Рейнолдс равно на 100000.
Ъгълът на атака на модела се изменя от 5° до 13°
със стъпка 1°. Числото на Рейнолдс е
пресметнато с използване на средната
геометрична хорда като характерен линеен
размер на модела. Получените резултати са
коригирани с внасянето на поправка за скоса на
течението в работната част на АТ. Ъгълът на
скоса във вертикалната равнина е -1,2 градуса.
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Надлъжният момент се отчита спрямо началото
на основната хорда на крилото.

Фиг. 4. Изменение на аеродинамичното
качество
Фиг. 2. Разположение на модела в работната
част на аеродинамичната тръба
В резултат на проведените изследвания
са получени коефициентите на подемна сила
C ya , на челно съпротивление C xa и на
надлъжния момент m z . След обработка на
резултатите са пресметнати производната на
коефициента на подемна сила от ъгъла на атака

C αya , производната на надлъжния момент m z y
C

и аеродинамичното качество K [6]. Последната
характеристика е отношение на коефициента на
подемна сила към коефициента на челно
съпротивление
и
дава
оценка
на
аеродинамичната ефективност на крилната
повърхност.
2.2. Резултати
На следващите графики са представени
част от получените резултати за базовото
трапецовидно крило и за конфигурациите с
„уинглет”.

Фиг. 3. Изменение на коефициента на подемна
сила при различни ъгли на атака.

Фиг. 5. Поляри на изследвани конфигурации
2.3. Анализ на резултатите
От представените резултати могат да се
направят следните изводи:
•
всички изследвани конфигурации
с „уинглет” имат по - високи стойности на
максималното аеродинамично качество като
нарастването достига до 6 % при ъгъл на
поставяне 2 градуса;
•
всички изследвани конфигурации
с „уинглет” имат по – високи стойности на
производната на коефициента на подемна сила
по ъгъла на атака (нарастване до 10 %) и
максимален коефициент на подемна сила от
базовото крило;
•
изменението
на
надлъжния
момент е до 8 % и води до нарастване на
статичната устойчивост;
•
КАП с положителен ъгъл на V –
образност са аеродинамично по – ефективни от
тези с отрицателен;
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•
крило с „уинглет” с ъгъл на
поставяне φw равен на -2 градуса имат най –
високо аеродинамично качество.
Таблица 2. Резултати за
стойностите на основни
аеродинамични характеристики
Код
базово
крило
w1_75+_5+
w1_75+_2+
w1_75+_0
w1_75+_2w1_75+_5w1_75-_5+
w1_75-_2+
w1_75-_0
w1_75-_2w1_75-_5-

Kmax

Cya max

C αya

mz y

11,32

0,73

4,52

-0,84

11,81
11,79
11,28
12,02
11,73
11,60
11,77
11,75
12,02
11,60

0,81
0,81
0,80
0,80
0,79
0,77
0,78
0,78
0,80
0,80

4,98
4,91
4,95
4,94
5,05
4,84
4,82
4,75
4,79
4,79

-0,87
-0,88
-0,87
-0,90
-0,93
-0,89
-0,88
-0,84
-0,91
-0,84

C

3. Заключение
Използването на модел с тяло, малките
размери и съответно числа на Рейнолдс при
извършване на изследванията способстват за
нарастване на профилното съпротивление. Това
не позволява да се получи съществено
подобряване
на
аеродинамичните
характеристики на крилата с КАП. Независимо
от това, проведените експерименти позволяват
да се оцени влиянието на някои геометрични
характеристики
върху
аеродинамичната
ефективност. Положителната V – образност и

малките отрицателни ъгли на поставяне на
„уинглета”
водят
до
подобряване
на
аеродинамичните характеристики на носещата
повърхност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ПРИ
ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА НА МНОГОКОМПОНЕНТНИЯ
СЪСТАВ НА БИСКВИТИ
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APPLICATION OF THE STATISTICAL ANALYSIS IN
STUDYING THE PROPERTIES OF MULTI-COMPONENT
COMPOSITION OF BISCUITS
MariyanaSestrimska
University of Food Technologies, Plovdiv,
Department of “Automatics, Information and Control Systems”
E-mail: matiana_brusova@abv.bg

Резюме:Един от най-важните аспекти за подобряване качеството на живот на
съвременния човек е свързан с осигуряване на безвредни, качествени и здравословни
храни. Тяхното общо състояние, сензорни характеристики, условия на съхранение,
технология на консервиране, цена, реклама, традициите, са основните фактори,
които определят потребителския интерес към конкретен продукт.
В настоящата работата се разглеждат методи за планиране на
експеримента при съставяне на експериментално-статистически модели,
приложими за определяне свойствата на многокомпонентни храни. Получаването
на
математически
модел
позволява
впоследствие
създаването
на
многокомпонентен хранителен продукт за различни цели и с определени качества.
Целта на работата е адаптирането на класически методи за моделиране при
синтеза на многокомпонентни смеси.
Конкретния пример касае състава на безглутенови бисквити от киноа, на
базата на планиран експериментален план за трикомпонентна смес, съставена от
брашно от киноа, трици от киноаи царевично нишесте. Предложен е симплексцентроиден метод за изследване характеристиките за цвят, специфичен обем и
твърдост на хранителния продукт.
Ключови думи:планиран експеримент, анализ на смеси, симплекс-центроиден
метод за анализ на смеси, киноа, бисквити.
Abstract:One of the most important aspects of improving the quality of life of modern man
is related to providing safe, quality and healthy foods. Their general condition, sensory
characteristics, storage conditions, preservation technology, price, advertising, traditions
are the main factors which determine consumer interest in a specific product.
In this work are considered methods for experiment planning in the compilation of
experimental statistical models applied to determine the properties of the compound food.
Obtaining a mathematical model then allows creation of multiple foodstuff for different
purposes and certain qualities. The aim of the work is the adaptation of the classic
modeling techniques in the synthesis of multi-component mixtures.
This example concerns the composition of the gluten-free quinoa biscuits, based
on the planned experimental plan for a ternary mixture consisting of quinoa flour, bran,
quinoa and corn starch. Proposed is a simplex-centroid mixture design for testing the
characteristics of color, specific volume and hardness of the food product.
Keywords:models for mixture experiments, analysis of mixture, simplex-centroid mixture
design, quinoa, biscuits.
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1.Въведение
Сложността на анализиране на проби от
множество компоненти, представлява основно
предизвикателство
в
съвременния
инструментален анализ на продукти в
хранително-вкусовата
промишленост.
В
повечето анализирани вещества присъстват и
други съединения, което води до трудности при
определяне концентрацията на отделните
компоненти. Понятието „ многокомпонентни
смеси” обхваща голямо разнообразие от
системи
в
различни
области
на
промишлеността
и
техниката.
Многокомпонентните смесиса съставени от
различни вещества получени или обработени
при различните технологични процеси на
дадено производство.
В хранително вкусовата-промишленост
подобряването на вкусовите и хранителните
качества на даден продукт може да се сведе до
оптимизационна задача. Общата задача за
оптимизация се състои в намиране на найдоброто решение измежду много възможни в
съответствие със зададен критерий за
ефективност или качество.Като основна цел се
поставя
определянето
на
оптималните
количества на компонентите или присъщите за
продукта съставки. В многокомпонентните
смеси основните съставки се разглеждат като
независими променливи или фактори, от които
зависи качеството на крайния продукт. Целта е
да се определиоптималния състава на
храдителния продукт, отговарящ на определени
качествени показатели.
В настоящия доклад изследвания
продукт са безглутенови бисквити от
киноа.Киноа е безглутенова псевдо-зърнена
култура с висока енергийна стойност, която
съдържа голямoколичество фибри, протеини,
есенциални мастни киселини, витамини, и
минерали. Консумирана като натурален
продукт или преработена като брашно, киноа
може да се използва в производството на
хлебни изделия, защото съдържащото се в
семената нишесте има свойства, подобни на
тези на пшеницата. Брашното от киноа е богато
на
хранителни
вещества,
особено
на
аминокиселини.
Притежава
най-високото
съдържание на протеин (около 17%) от всички
други видове брашна. Има лек орехов вкус и
специфичен приятен аромат. Използва се при
приготвянето на хляб, питки, бисквити, сладки,
кифлички, палачинки и др. Добавянето на
брашно от киноа засилва хранителната
стойност на продукта, освен това оказва
положителен ефект върху реологичните и

сензорни характеристики на продукти, като
хляб, бисквити и др.
Хранителния продукт се разглежда като
трикомпонентна смес, съставена от брашно от
киноа, трици от киноа и царевично нишесте.
В този експериментална задача се
приема, че пропорциите на съставките в сместа
и техните концентрации са зависими едни от
други, а сумата от всички компоненти се
приема за равна на единица или 100% [1,8].
Разгледани са експериментално-статистически
методи, приложими за определяне свойствата
на многокомпонентни храни. Предложен е
симплекс-центроиден метод за анализ на смеси,
приложим за изследване на характеристиките за
цвят, специфичен обем и твърдост на
безглутеновите бисквити.
Необходимостта от количествен анализ
на съставките води до разработване на
експериментално-статистически модели за
анализиране и подобряване на свойствата на
многокомпонентни смеси, чрез които да се
определят същността и концентрацията на
отделните компоненти. При синтезиране и
изучаване на многокомпонентните системи
интереса е насочен към определени свойства.
Основната цел е да се подбере такъв състав,
който ще осигури оптимално свойство
(качество) на сместа.

2. Материали и методи
Многокомпонентните
смеси
се
характеризират с брой - q на компонентите
. Общото количество се приема
равно на единица или 100%, а
e частта на iтата компонента в сместа. Компонентите
отговарят на следните условия:

(1)
Условията, определящи факторното
пространство изискват специална координатна
система за представяне на многокомпонентнaтa
смес. Тя се нарича барицентрична координатна
система или симплексна диаграма на съставите
на сместа. Тя се състои от (q-1)–мерен
симплекс, определящ областта на изменение на
компонентите (факторите).
За
двукомпонентна
смес
барицентричната координатна система е
отсечка. Съставът на сместа напълно се
, лежаща
определя от една координата (
върху отсечката. Количеството на другата
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компонента

се определя от равенството
.
За
трикомпонентна
смес
(q=3)
барицентричната координатна система е
триъгълник.
Стойностите
на
отделните
компоненти се нанасят по страните на
симплекса в равномерен мащаб от 0 до 1.Всяка
страна може да се разглежда като една от
тройките двукомпонентна смеси. Всяка точка
вътре в симплексната диаграма описва
свойствата на трикомпонентната смес.
Симплексната
диаграма
на
четирикомпонентна смес (q=4) представлява
равностранна триъгълна пирамида (тетраедър)
със страна равна на единица.За q>4 диаграмата
на съставите е q+1 – мерен симплекс.
Всяка точка в симплексната диаграма
(барицентричната
координатна
система)
изразява свойствата на многокомпонентната
смес.
В практичските задачи за съставяне на
оптимални смеси не винаги се допуска
участието на чисти компоненти, т.е
.
Поставят се ограничения на изменението на
компонентите на сместа:
(2)
На фиг.1 е представен вида на
барицентрична координатна система, когато
изследваната смес е съставена от четири
компонента (q= 4). Симплексната диаграма за
четирикомпонентна
смес
представлява
равностранна пирамида (тетраедър). Върховете
на тетраедъра представляват координатите на
„чистите” компоненти , а всяка страна може
да се разглежда като смес съставена от два
компонента.

Фиг.1.
Барицентрична
координатна
система за смес, съставена от четири
компонента (q= 4).

Фиг.2.

Барицентрична

координатна

система за четирикомпонентна смес, при
наличие на ограничения за компонентите.
Наличието на ограничения води до
формиране на симплексна подобласт с различна
форма в барицентричната координатна система.
Тази подобласт, обособена от поставените
ограничения, се нарича псевдосимплекс. На
фиг.2
е
представен
случай
на
четирикомпонентна
смес
(q=4),
чийто
псевдосимплекс е многостен. Размерността на
псевдосимплекса винаги е равна на q-1.
Изследваното свойство или целевата
функция се представя във вида:

y = f(
(3)
Целта е да се анализира как
характеристиката y зависи от състава на

сместа
За
изследване и моделиране на свойствата y найчесто се прилагат планове на експеримента,
наречени
симплексни
решетки
на
Шефе(Scheffe-1958) [1,2]. С тях се получават
експериментално-статистически модели във
вид на приведени полиноми от първа до
четвърта степен (Табл.1).
След извеждане на регресионното
уравнение
е
необходима
проверка за
адекватност на математическия модел. За целта
се провеждат L допълнителни (контролни)
опита и се определя експериментално
свойството на сместа в тях
(u =1,2, …,L).
Броят на контролните точки L обикновено се
избира от 4÷6. Дисперсията на адекватност се
определя отизраза:
,

(4)

112

YOUTH FORUMS „SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATIONS, BUSINESS” 2015

опитната и изчислената по модела стойност за
свойството на сместа y в контролните точки u.
За определяне дисперсията на опита се
провеждат n паралелни опита в някоя от
където:
и
са съответно
точките на плана или някоя от допълнителните
точки.
;

(5)

.
(6)
За проверка на адекватността се
изчислява отношението на Фишер:
.
(7)
Таблично се определя критичната
стойност , при ниво на значимост
и брой на

Таблица 1Симплексни решетки на Шефе и приведени полином
Приведен полином от първа степен:

Симплексна решетка за
полином от втора степен
при q=3
№
1
2
3
4
5
6

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

;
Приведен полином от вторастепен при q=3:

y
1
0
0
0.5
0.5
0

0
1
0
0
0.5
0.5

0
0
1
0.5
0
0.5

Приведен полином от втора степен при q=4:

Приведен полином от втора степен при q компонентна смес:

y
1
0
0
0
0.5
0.5
0
0.5
0
0

0
1
0
0
0
0.5
0.5
0
0.5
0

0
0
1
0
0.5
0
0.5
0
0
0.5

степени на свобода
Ако Fмоделът
е адекватен, но акомоделът не е адекватен.
Когато получения регресионен модел не
е адекватен се пристъпва към изпълнение на
експерименталния план за модел от по-висок
ред [2,6].
В
таблица
1
са
представени
експериментално-статистическите
планове
(симплексни решетки) за анализиране на три- и
четирикомпонентна смес.

0
0
0
1
0
0
0
0.5
0.5
0.5

където:
;
,

Индексите за показателя на сместа (свойството)
показват кои
компоненти за участват в сместа и в какво съотношение.
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Симплексна решетка за
полином отвтора степен
при q=4

3. Резултати и обсъждане
В настоящия доклад се разглежда
влиянието на елементите на трикомпонентна
смес, съставена от брашно от киноа, трици от
киноа и царевично нишесте и техния ефект
върху цвета, текстурата и специфичния обем на
безглутеновите бисквити [6].

трикомпонентната
смес,
както
и
резултатите за изследваните свойства цвят,
текстура и специфичен обем на безглутеновите
бисквити.

В
Табл.2
е
представен
експериментално-статистическия
план,
приложен
за
анализиране
на
Таблица 2. Експериментално-статистически план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
0
0
0.33
0.33
0
0.67
0.67
0
0.33
0.67
0.17
0.17
0.33

0
1
0
0.67
0
0.33
0.33
0
0.67
0.33
0.17
0.67
0.17
0.33

0
0
1
0
0.67
0.67
0
0.33
0.33
0.34
0.17
0.17
0.67
0.33

4.65
4.66
-3.33
5.48
4.99
1.55
8.61
8.54
7.07
10.02
4.64
4.36
4.38
4.57

32.27
30.55
23.22
34.49
31.81
27.97
32.94
33.61
32.28
34.10
31.41
33.54
30.50
34.06

61.54
60.66
89.76
64.59
70.61
75.65
59.10
60.98
64.13
58.02
61.23
64.72
72.58
58.98

51.11
70.14
8.67
44.05
9.56
19.67
75.74
70.40
50.92
59.83
66.68
42.57
13.38
54.94

0.80
1.63
1.57
0.76
0.85
2.27
0.81
0.83
1.88
0.98
0.92
0.90
1.83
0.97
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-

брашно

от

киноа;

–

трици

от

киноа;
- царевично нишесте;
(цветови координати по оста, съответсваща
червено-зелен цвят, според стандарта CIELAB;
; (цветови координати по оста, съответсваща
жълто-син цвят, според стандарта CIELAB);
(относителна яркост);
– текстура;
специфичен обем.
Стойностите
за
а*
и
b*,
съответстващи на координатните оси по
цветовия стандарт CIELAB [5], съответно
по оста червено-зелено и жълто-синьо,
варират, но в относително тесни граници,
което показва липса на връзка между тях и
съотношението на отделните компоненти в
сместа (продукта).
Резултатите
за
текстурата
и
специфичния обем на бисквитите се
изменят в по-широк диапазон, което е
показателно
за
връзката
между

на
–
на
–

разглежданите специфични свойства и
съставните компоненти на продукта.
На
база
експерименталностатистическия
план
са
изведени
регресионните модели за свойствата
осветеност
( ),
текстура
( )
и
специфичен обем ( ), характерни за
изследваните безглутенови бисквити от
киноа (Табл.3). Представена е и оценката за
адекватност
( )
за
изведените
експериментални
модели.
Таблица 3 Регресионни уравнения

Стойността на
е близка до
единица, което е доказателство за
адекватност на изведения статистически
модел.
Следователно
получените

регресионни уравнения са приложими за
изследване на трикомпонентната смес.
На фиг. 3, 4 и 5 са представени
симплексните диаграми състав-свойство за
изследваната
трикомпонентна
смес.
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Фиг.3. Симплекс диаграма на свойството
твърдост за трикомпонентната смес.

Фиг.5. Симплекс диаграма на свойството
специфичен обем за трикомпонентната
смес.
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трикомпонентната смес.

4. Заключение
Отделните
концентрации
на
разглежданите три съставки на сместа
влияят различно върху характеристиките
на крайния продукт. Царевичното нишесте
оказва положителен ефект върху лекотата
на бисквитите, но с увеличаване
количеството брашно от киноа и трици
продукта става по-тъмен. Брашното от
киноа оказва отрицателен ефект върху
специфичния обем, бисквитите намаляват
обема си.
Посредством симплекс центроидния
метод, разгледан в изложения доклад
могат да бъдат разработени варианти за
анализиране състава на многокомпонентни
хранителни продукти.
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THE SCHOOLS OF PROGRAMMING A GENERATOR FOR SUCCESSFUL REALISATION
IVAYLO STARIBRATOV, TSVETANA DIMITROVA
OMG “Akademik Kiril Popov”, Plovdiv
ivostar@abv.bg, tsetsi.dimitrova.2010@gmail.com

Abstract: In these modern times of rapid development of information technologies,
Bulgaria and the world need fast- developing intellectual human resources.
National strategies and programs for the development of education and training are
aimed at promoting and supporting every individual's efforts to creative and
professional development. The main goal is to create a knowledge-based generation.
The role and importance of the use of technology in education is increasing
significantly, interactive methods and principles of training belonging invariably to
the past, present and future of many generations are now being applied.
Key words: the schools of programming, creative task, gifted children

Presentation: Unlike subjects such as
Bulgarian, Mathematics and Physical Education
taught from first grade as compulsory subjects
in Bulgarian schools, programming can be
studied at the earliest age only in extracurricular
organizational forms called programming
schools. They are formed on the principle of
volunteers where the youngest participants are
nine year olds. The computer science education
should underlie every lesson through projectbased learning.
The requirements for most of the extracurricular
activities are the same - to be interesting for the
students, involve and build up the material from
the compulsory training in the subject
concerned (if studied at school) and last but not
least-match the cognitive abilities of the
students.
Some of the students of the programming
schools are called "gifted children". Their
abilities are related to their intellectual potential
- the ability to think, reason, identify
correlations,
deduce
correctly,
classify
information and solve problems. This direction
- intellectual ability is also called capacity for
data processing [8].
The training of computer programming is
closely connected to the students’ preparation in

mathematics. The schools of programming
nurture even greater interest in the
mathematical knowledge and have a strong
positive effect on students’ motivation for their
studies. Along with learning the programming
language, students deepen and expand their
mathematical knowledge, develop their
common cognitive and mathematical abilities.
One of the goals of early education in
programming is to discover talented students.
They are children who can prove well enough
that they are creative. In the process of their
work, the head of the school of programming
detects and focuses the students’ talent in their
desired direction.
The main activity carried out in this type of
schools is to solve problems. Every year, the
schools of programming in Plovdiv work
increasingly with problems whose objective is
not merely to reproduce and expand knowledge
but to search for solutions, too. A survey
(carried out anonymously) among parents has
revealed, that 84% of the respondents are of the
opinion, that solutions which are to be sought,
detected or created are much more conducive to
children’s individual development. Practice
shows that in order to successfully train a
student in programming they must acquire the
ability to solve the so-called creative tasks. In
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scientific literature there are different
interpretations of the term „creative task."
Here's one: under a creative task it is
understood such a task which is either entirely
new and unfamiliar to the subject or to a lesser
extent containing significant novelty, which
suggests (determines) significant mental effort,
particular research and discovery of new ways
for its solution. To solve the creative
assignment, the subject faces challenges, which
in order to be dealt with, need a special new
approach and method. If the student does not
have the special equipment necessary for a
solution, they alone can work out a strategy, i.
e. design the necessary tools for the task to be
completed.
The creative assignments are characterized by a
high degree of autonomy when solved by the
students [7].
The creative tasks provoke students’ individual
thinking and abilities. They bring their abilities
upfront to reflect, see relationships and seek and
find a possible solution. Solving such problems
requires demonstration of mathematical
intuition,
imagination,
resourcefulness,
ingenuity and flexible thinking. This activity is
inextricably linked with the creative educational
environment which has to be moderated by
their tutor. It suggests moving from the known
to the unknown or from the less known to the
more familiar. It helps the students improve
their way of thinking at a time when only
personal experience is not enough. It creates a
feeling of freedom in students while doing their
cognitive-educational activity. This activity is
not limited to the reproduction of knowledge or
just imitation and repetition of what is required
from the teacher, but it is mainly concerned
with
"discovering",
"creating"
and
"constructing“ something new [5].
In this way, students increase their knowledge
and skills. The creative environment in these
schools of programming has a strong
motivational effect on the students. They begin
a steady process of searching for information,
studying the relationships and connections
through which they accumulate experience,
which they apply not only in the schools of
programming, but in other scientific fields, too.

The schools of programming are associated
with the participation of their students in
competitions, tournaments, contests and others.
Once they gain confidence in their own
abilities, the pupils want to appear on the "big
stage" where they can compete with their peers.
Thus, they create contacts with people from all
over the country in the field of competitive
programming. Winning a prize motivates them
to continue their work in the field. Some of the
students have begun writing essays [2] and
present them to the student section of the UBM
(Union of Bulgarian Mathematicians). Then,
not only are they noticed by the Committee of
Extracurricular Work in Informatics, but by the
whole team of the Union of Mathematicians in
Bulgaria. The opportunities of participating rise
dramatically and only the sky is the limit for the
students’ further development. Every year in
Bulgaria there are formed two teams who
participate in international competitions in
informatics. One consists of senior students (up
to grade XII including) and a youth team (under
the age of 16 until the end of the calendar year).
Both teams consist of four pupils. They are the
best competitors among the initially announced
members of the extended teams. These four
students begin enhanced training in organized
school-camps with the best teachers in racing
Informatics in Bulgaria. A system of support
tasks for preparation of talented students to
participate in competitions and Olympiads in
Informatics can be found in [1], [3], [4].
Students from the youth national team have so
far only had one international participation “The Balkan Youth Olympics” – an Olympiad
for the Balkan countries, while the members of
the senior team of Informatics have participated
in the International Olympiad in Informatics
(IOI), which is the most prestigious
competition. They also participate in the Balkan
Informatics, and in some years our country has
been invited to participate in the Middle
Olympiad in Informatics, which covers
countries in Central Europe. This year, 2015,
the International Olympiad in Informatics was
held in Kazakhstan. Our team returned with one
gold and two silver medals. Our country has
kept her fifth place in the “so-called” eternal
rankings of the race. Student who rank at the
top in the international Olympiads in
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informatics are invited to enroll in some of the
most prestigious universities in the world
without the need of an entrance exam.
In this sense, the programming schools prepare
the best IT specialists who, as we know, are
deficient in the global market.
There are articles and reports which support the
idea, that to become a good programmer, a
student must have very good ground knowledge
in mathematics. It is an undeniable fact that can
be confirmed by the national rank – list in
Informatics [9] where the contestants are
students of mathematical schools, some of
which have enhanced training in science.
Nowadays,
however, our schools
of
programming generate not only good
programmers, because of the groups consisting
of 12-14 students, two or three of them with a
strong competitive spirit, but also because of
students who, because of these schools, achieve
success in mathematics, information technology
and physics. This ability needs to be learned,
developed and nurtured. Solving problems
creatively develops every child’s individual
potential and it helps one pursue a successful
future career.

Outcomes: Learning a programming language
covers a wide range of knowledge. In our
present day, more human activities are
computerized. The young generation must be
ready and must know how to work with new
technologies, which are nothing more than a
written code.
The student must learn to think logically and be
prepared for real life.
In 2015 a student of XII class of The Model
High School of Mathematics Acad. Kirill
Popov created an application that takes into
account the mood of the person, by detecting
their heat impulses. Undoubtedly, the best of
these students will reach the level of the
creation of "artificial intelligence" (Artificial
Intelligence). This concept can be defined as an
area of computer science that deals with the
automation of rational behavior, design of
intelligent systems and intellectual devices. The
essence of the artificial intelligence is to make

the computer behave wisely. The AI has the
purpose of understanding the natural languages,
planning and decision-making in terms of
uncertainty, machine-based learning. The latter,
according to experts, is one of the most
challenging and exciting areas of research in
artificial intelligence [6].

Conclusion: The education of the modern world
is addressed to children with four fundamental
postulates laid down by UNESCO as priorities
of the education in the 21st century: "I am
learning to know", "I'm learning to be able!",
"I'm learning to live with the others! ", and „I’m
learning to be“.
Modern training is getting modernized and
computerized and is in compliance with
information technology. The teacher is
increasingly playing not only the role of an
organizer, motivator and moderator, but also the
one of an inspirator of the children’s education.
As for the teenagers, it is more in the learning
process that they must acquire information
competence as well as skills in social behavior
and culture.
Upbringing, education and training are an
important part of the public education system
and at the same time they are major factors in
the formation of the younger generation’s
necessary knowledge, research skills and social
experience [5].
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ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА
СЕЛЕКЦИОННИ ЛИНИИ ОРИЕНТАЛСКИ
ТЮТЮН ОТ ЕКОТИП КРУМОВГРАД
МИЛЕНА СТАЙКОВА, МАРГАРИТА ДОЧЕВА, АННА СТОИЛОВА, ДИМИТЪР ДИМАНОВ
Институт по тютюна и тютюневите изделия, 4108 Марково, обл. Пловдив,
България
E-mail: milenastaikova@abv.bg
Резюме: Ориенталските тютюни от сортова група Басми са най-търсените за
цигарената индустрия. Проведени са химични изследвания на сортове и линии
тютюни от екотип Крумовград, принадлежащ към тази група. Установено е, че
две от линиите – 41 и 72 са с най-балансиран химичен състав и в най-голяма степен,
отговарящи на пазарните изисквания към тютюневата суровина от екотип
Крумовград. С близки качества са сорт 1, линия 30 и линия 76. Резултатите са
приложени в селекционната практика за оценка на потребителския потенциал и
развитие на линиите.
Ключови думи: ориенталски тютюн, екотип Крумовград, химични изследвания,
качество

CHEMICAL STUDIES OF THE NEW SELECTION
LINES ORIENTAL TOBACCO FROM
KRUMOVGRAD ECOTYPE
MILENA STAYKOVA, MARGARITA DOCHEVA, ANNA STOILOVA, DIMITAR DIMANOV
Tobacco and Tobacco Products Institute, 4108 Markovo, Plovdiv district, Bulgaria
E-mail: milenastaikova@abv.bg
Abstract: The Oriental tobaccos from the Basma group are the most wanted for the
cigarette industry. It was studied the chemical composition of tobacco varieties and lines
from Krumovgrad ecotype. It was found that two of the lines – line 41 and line 72 have the
most balanced chemical composition and most satisfying market requirements for raw
tobacco by Krumovgrad ecotype. With similar qualities are sort 1, line 30 and line 76. The
results are applied in the selection practice for assessing consumer potential and
development of the tobacco lines.
Key words: oriental tobacco, ecotype Krumovgrad, chemical studies, quality

1. Въведение
Резултатите от химични изследвания на
нови сортове и селекционни линии тютюни са
изключително
важни
за
селекционната
практика. Чрез тях се получава обективна
предварителна информация за потребителските
качества и перспективността на линиите и
сортовете, определят се бъдещите насоки на
селекционната работа. Това се отнася с особено
значение за тютюните от сортова група Басми
(Джебел, Крумовград), към които има засилено
пазарно търсене.
Потребителските качества на тютюна се
оценяват на базата на общоприети в практиката

химични показатели. Те са свързани с
определянето на основни групи вещества:
алкалоиди (никотин), карбохидрати (захари),
минерални вещества (пепел), азот-съдържащи
вещества (общ азот). Тези групи вещества имат
най-съществен принос върху формирането на
общото качество на тютюна [1, 2, 4, 5]. Чрез
техни балансови отношения (захари/никотин,
общ азот/никотин и др.) може да се направи
обективна
оценка
за
консумативните/
пушателни свойства на тютюна [3].
В по-ранни изследвания е направена
разширена химична характеристика на нови
сортове ориенталски тютюн от екотип Джебел
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Басма [6, 7]. Получените резултати са
приложени в селекцията при вземането на
решения относно развитието на линиите.
Впоследствие една от проучваните линии (№ 4)
е утвърдена като сорт Басма 79 - Сертификат №
11042/31.07.2014 г. и включена в Сортова листа
„А“ на Р. България.
Обхватът на изследванията е разширен и
целта на настоящото проучване е да се извърши
разширена химична характеристика на подбрани
сортове и линии ориенталски тютюн от екотип
Крумовград и оценка на техните потребителски
качества.
2. Материал и методи
Използвани са два контролни сорта и пет
селекционни линии ориенталски тютюни от
екотип Крумовград от селекционни опити на
проф. д-р Д. Диманов (реколта 2013 г.).
За химичните анализи са използвани
реактиви, стандартни вещества и консумативи за
автоматичен
анализ
в
поток,
газова
хроматография
и
атомно-абсорбционна
спектроскопия.
Показателите никотин, захари, общ азот,
хлор и фосфор са определени с Автоматичен
анализатор в поток AutoAnalyzer II C, Technicon
по методи, съответно ISO 15152, ISO 15154,
БДС 15836, метод на ИТТИ 1999 и 2004.
Съпътстващите алкалоиди са определени по
лабораторен метод с газов хроматограф Perkin
Elmer с пламъчно-йонизационен детектор/FID.
Общото минерално съдържание пепел е
определено по метод ISO 2817.
Съдържанието на тежки метали в
тютюна е определено с атомно-абсорбционен
спектрометър SpektraAA 220, Varian по метод
БДС 17365.
3. Резултати и обсъждане
Съдържанието
на
основни групи
вещества в изследваните тютюни Крумовград е
представено в табл. 1.
Таблица 1. Съдържание на основни химични
компоненти в контролни сортове и селекционни
линии тютюни от екотип Крумовград
Проба
№1Ø
№2Ø
№ 30
№ 32
№ 41
№ 72
№ 76

Никотин,
%
1,92
0,71
1,93
1,32
1,51
1,76
1,90

Общ
азот, %
2,24
1,77
1,94
1,95
2,11
2,17
2,19

Захари,
%
7,31
12,60
7,54
5,27
8,91
12,00
7,34

Пепел,
%
10,60
14,40
15,10
19,40
16,30
13,40
14,90

През последните години пазарното
търсене е за тютюни от екотип Крумовград със
съдържание на никотин 1,50 – 2 % и над 2 %,
което определя насоките на селекцията.
Резултатите от изследванията показват, че само
при една от линиите - № 32 съдържанието на
никотин е под очакваното. Много ниско
съдържание на никотин е отчетено в контролен
сорт 2 - 0,71 %, което е под типичното
съдържание за екотипа (1,30 – 1,70 %).
Данните за съпътстващи никотина
алкалоиди - норникотин, миозмин, анабазин,
анатабин показват наличие на незначителни
количества миозмин в линии № 30 (0,008 ± 0,001
%) и № 72 (0,009 ± 0,002%). В контролните
сортове и другите изследвани линии не са
отчетени
вторични
алкалоиди,
съгласно
посочените
граници
на
количествено
определяне/LOQ:
Норникотин - 0,4 %;
Миозмин - 0,008 %;
Анабазин - 0,03 %;
Анатабин - 0,03 %.
Това е благоприятна характеристика за
консумативните качества на изследваните
тютюни, тъй като вторичните алкалоиди са
предшественици на едни от най-вредните
вещества в тютюневия дим - канцерогенните
специфични тютюневи нитрозамини/TSNA.
Количеството
на
общ
азот
в
изследваните тютюни Крумовград варира в
тесни граници – от 1,94 % (линия 30) до 2,24 %
(контролен сорт 1). Изключение прави
контролен сорт 2, при който съдържанието на
общ азот е по-ниско - 1,77 %.
Характерното съдържание на разтворими
въглехидрати за тютюни Басми е 8÷14 %. Найголямо съдържание на захари, в низходящ ред, е
отчетено в контролен сорт 2 – 12,60 %, в линия
72 – 12 % и в линия 41 – 9 %. В други три проби
(сорт 1 Ø, линия 30 и линия 76) съдържанието на
захари е над 7 %, близко до очакваната долна
граница. Следователно, с изключение на линия
32, проучваните сортове и линии имат
характерно за тютюни Басми въглехидратно
съдържание.
В табл. 2 са представени балансовите
отношения на веществата общ азот/никотин и
захари/никотин, които имат голяма практическа
стойност за характеризиране на консумативните
свойства на тютюна.
Както се вижда от резултатите в табл. 1,
азотното съдържание на контролите и
селекционните линии, в повечето проби, следва
същата
тенденция
на
изменение
като
съдържанието на никотин. Това се е отразило на
количественото съотношение общ азот/никотин,
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което е в благоприятните граници 1-1,5 –
обективна предпоставка за добре балансиран
вкус на тютюните при пушене. Контролният
сорт 2, единствено, е с по-високо и
неблагоприятно балансово отношение на тези
вещества - 2,5 (табл. 2).
Таблица 2. Балансови отношения на
веществата общ азот/никотин и
захари/никотин в контролни сортове и
селекционни линии тютюни от екотип
Крумовград
Проба
№1Ø
№2Ø
№ 30
№ 32
№ 41
№ 72
№ 76

Общ азот/никотин
1,2
2,5
1,0
1,5
1,4
1,2
1,2

Захари/никотин
3,8
17,7
3,9
4,0
5,9
6,8
3,9

При две от изследваните линии – 72 и 41,
са установени стойности на отношението
захари/никотин в границите на оптималните 6–
10,
което
е
предпоставка
за
добра
характеристика на пушателните им качества.
Линии 30, 32 и 76, и контролен сорт 1 имат
балансово отношение захари/никотин около 4,
което предполага пушателни качества на средно
качествен материал. Балансовото отношение
захари/никотин в контролен сорт 2 е 17,7. Това
значително превишаване на оптималната му
стойност
не
е
добра
органолептична
характеристика за тютюна и е показателно за
прекалена лекота във вкуса при пушене и
недостатъчна плътност (табл. 2).
Общото минерално съдържание на
изследваните проби е изразено чрез показателя
пепел (табл. 1). Контролните сортове и четири
от изследваните линии имат съдържание на
пепел в границите от 11 % до 16 %, което е
типично за екотип Крумовград и обуславя
добрата горяемост на тези тютюни. Линия 32 е
със завишено пепелно съдържание – 19 %, което
е по-характерно за материал средна класа,
имайки предвид съществуващата отрицателна
корелация между количеството на пепелта и
качествеността на ориенталските тютюни.
Най-голям принос в общото минерално
съдържание
(пепел)
имат
химичните
макроелементи,
които
се
натрупват
в
тютюневите растения главно от почвата чрез
минералното торене. В таблица 3 е представено
съдържанието на основните макроелементи
(неметали и метали) в изследваните тютюни. От
неметалите най-високо е съдържанието на азота.
Количеството на фосфора варира в граници от

0,14 % (контролен сорт 2) до 0,44 % (линия 72).
Съдържанието на хлор е ниско и варира в много
тесни граници – от 0,11 % (линия 76) до 0,17 %
(контролен сорт 1). Металните макроелементи
калий и калций имат най-съществен принос за
общото минерално съдържание, съответно с
количества 0,80 – 1,37 % и 3,47 – 6,15 %.
Магнезият се среща в по-малки количества в
изследваните тютюни и варира в по-тесни
граници 0,34 – 0,70 %.
Таблица 3. Съдържание на минерални
макроелементи в контролни сортове и
селекционни линии тютюни от екотип
Крумовград
Проба
№1Ø
№2Ø
№ 30
№ 32
№ 41
№ 72
№ 76

N
%
2,24
1,77
1,94
1,95
2,11
2,17
2,19

P
%
0,37
0,14
0,21
0,25
0,34
0,44
0,20

Cl
%
0,17
0,16
0,16
0,13
0,14
0,12
0,11

K
%
0,88
0,80
1,21
1,37
1,22
1,06
0,94

Ca
%
5,59
3,81
6,15
4,97
5,46
3,47
4,45

Mg
%
0,53
0,34
0,69
0,51
0,70
0,65
0,62

Макроелементите имат пряко влияние върху
горяемостта на тютюна. Важен показател за това
е не само абсолютното им съдържание в
тютюна, но и тяхното съотношение. Пример за
това е отношението на елементите калий и хлор.
Когато то е по-голямо от 2, се елиминира
отрицателното влияние на хлора върху
горяемостта на тютюна. За всяка от
изследваните проби това отношение надхвърля,
в голяма степен, установената граница, което
представлява обективна предпоставка за тяхната
добра горяемост.
Проучено е и съдържанието на основно
наблюдаваните метални микроелементи – тежки
метали в изследваните тютюни от екотип
Крумовград (табл. 4).
Таблица 4. Съдържание на микроелементи в
контролни сортове и селекционни линии
тютюни от екотип Крумовград
Проба
№1Ø
№2Ø
№ 30
№ 32
№ 41
№ 72
№ 76

Cd
mg/kg
4,23
4,55
4,40
7,38
4,55
3,23
4,53

Pb
mg/kg
24,75
30,75
19,25
13,00
21,75
25,25
26,00

Cu
mg/kg
18,75
17,08
13,38
13,73
15,53
16,10
14,28

Zn
mg/kg
201,80
273,70
120,50
156,90
92,10
71,70
191,20

Не е установено надвишаване на условно
приетите за тютюн пределно допустими
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количества на кадмий и олово (съответно 5
mg/kg и 30 mg/kg) с изключение на линия 32.
Съдържанието на мед е в границата на обичайно
срещаните количества в ориенталски тютюни 520 mg/kg. Съдържанието на цинк варира в
широки граници - от 71,7 mg/kg (линия 72)
mg/kg до 273,7 (контрола 1). В три от пробите –
двете контроли и линия 76, съдържанието на
цинк надвишава условната пределна норма за
тютюн - 150 mg/kg, но това е обичайно срещано,
тъй като елемента е широко разпространен, от
т.н. „с битов характер“, което създава
предпоставка
за
случайни
натрупвания/
замърсявания на тютюневите проби.
Обобщените резултати от сравнителното
изследване на контролни сортове 1 и 2, и петте
селекционни линии са посочени на фигура 1.
Резултатите са обобщени на база типичност за
тютюн от екотип Крумовград, сходство с
контролите и очаквани пазарни качества.
Нови линии тютюни Крумовград

екотип Крумовград е установено, че с найвисока комплексна оценка за качество са две
линии – 41 и 72. Те са с най-балансиран химичен
състав и в най-голяма степен отговарят на
пазарните изисквания към тютюневата суровина
от екотип Крумовград. Близки до тях са линия
30 и линия 76. Четирите линии показват малко
превъзходство над контролен сорт 1.
Линия 32 отстъпва на контролен сорт 1 и
в по-голяма степен на другите изследвани линии
по обща качествена оценка, което обуславя
различия с очакваните пазарни качества.
Контролен сорт 2 отстъпва по
изследваните показатели от типичността на
тютюн Крумовград.

1.

2.

18
16

Обща оценка

14
12
10

3.

8
6
4
2

4.

0
Сорт 1 Сорт 2
Ø
Ø

Линия
30

Линия
32

Линия
41

Линия
72

Линия
76

Фиг. 1. Сравнителна характеристика на
контролни сортове и селекционни линии
тютюни от екотип Крумовград
От фигура 1 се вижда, че с най-висока
комплексна оценка по оценяваните показатели
са линия 41 и линия 72. Следват линия 30 и
линия 76. Разликите между тези четири линии са
в границите на една степен, което показва
изравненост на линиите по химичен състав. При
тези четири линии се наблюдава известно
превъзходство спрямо контролен сорт 1 и
отчетлива разлика на по-високо качество в
сравнение с контролен сорт 2. Линия 32
отстъпва на останалите четири линии и
контролен сорт 1 по обща качествена оценка.
4. Заключение
В резултат на извършената разширена
химична характеристика и сравнителна оценка
за качество на два контролни сорта и пет
селекционни линии ориенталски тютюни от
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АКТИВНАТА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА –
ИНОВАЦИОНЕН МОДЕЛ В ОБЩЕСТВЕНОТО
РАЗВИТИЕ
ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ, ЕВГЕНИЙ СТОЯНОВ, ЕКАТЕРИНА АРАБСКА
Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
terziev@skmat.com, evg_stojanov@abv.bg, katya_arabska@abv.bg
Резюме: Aктивните програми и мерки на пазара на труда са обект на засилен
интерес и коментар не само поради очакванията за осезаеми ефекти, но и поради
сравнително значимите финансови средства, необходими за осъществяването им.
Създаването на модел на активна социална програма, като инструмент на
ефективната социална политика, е основано на нов подход, насочен преди всичко
към достигане на ефективно развитие на социалния обект на програмата
посредством внедряването на иновационни технологии, оптимизация на ресурсните
потоци и широко участие на обществото при разработването и реализирането на
програмите.
Ключови думи:
ефективност

социално

програмиране,

социална

активност,

социална

THE ACTIVE SOCIAL PROGRAM – AN
INNOVATIVE MODEL IN SOCIAL
DEVELOPMENT
VENELIN TERZIEV, EVGENIY STOYANOV, EKATERINA ARABSKA
Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo, Bulgaria
terziev@skmat.com, evg_stojanov@abv.bg, katya_arabska@abv.bg
Abstract: The active programs and measures on the labor market are the subject of
increasing interest and comment not only because expectations for tangible effects, but also
because of the relatively significant financial resources necessary for their implementation.
The creation of a model of an active social program, as an instrument of effective social
policy, is based on a new approach aimed primarily at securing the effective development
of the social object of the program by introducing innovative technologies, optimization of
resource flows and broad public participation in development and implementation of
programs.
Key words: social programming, social activity, social effectiveness

1. Въведение
В условията на изграждане на
информационно общество се зараждат нови
теоретични подходи, образува се нов модел от
активни, динамично самоусъвършенстващи се
социални
програми.
Приложението
на
социалните
програми
в
условията
на
съвременната пазарна система изисква не само
дълбоки знания и разбиране на неговата природа
и същност, но и творчески умения при
използването на специфичните форми на
дадения метод за социално управление [1]. Това
означава да се изработят и приложат детайлни

технологични процедури за съставянето на
социални програми и тяхната реализация в
съответствие с принципите за системно
социално управление.
Активните социални програми са
система от социални проекти с пряка и обратна
връзка на социалното взаимодействие, която
определя възможностите за адаптация на
компонентите на програмата към изменящите се
изисквания спрямо нея. При това, във връзка с
внедряването на социалната програма, могат да
се променят нейните социални цели, срокове за
изпълнение, частично участниците и да се
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динамично развиващи се условия на средата за
социално въздействие. Активното проектиране е
насочено преди всичко към ефективното
развитие на социалните обекти по пътя на
внедряването на иновации; оптимизация на
финансовите, ресурсните и иновационните
потоци;
интеграция
на
социалноикономическите
обекти
в
световните
икономически връзки.
2. Роля на човешкия ресурс в
провеждане на ефективна социална
политика
Адаптирането на модела на колективната
квалификация и екипната дейност, позволява
определянето на ролята и мястото на човешкия
фактор в социалното управление на страната по
зависимостта „цел - резултати” (фиг. 1).
ЦЕЛ
(активна социална политика)

ЗАДАЧИ
Обратна връзка

трансформира привлеченият социален ресурс
[2].
По своята същност, в съвременните
условия,
активните
социални
програми
отразяват прехода от традиционен към
иновационен модел на обществено развитие.
Именно този преход определя комплексното
използване на социалните програми в рамките
на иновационното творчество, партньорските
отношения на участниците в програмата,
делегирането на спомагателни функции на подолустоящите структури, а така също и
широкото участие на обществото при
реализирането на програмите [3].
Активните социални програми имат
помежду си цяла редица от общи признаци.
Такива са: насоченост към достигането на
конкретни цели; координирано изпълнение на
взаимосвързани действия; ограничено действие
във времето с определено начало и период за
съставяне на нова програма или нейното
завършване; неповторимост и уникалност в
определена степен.
Резултатът от активното социално
програмиране позволява да се реализира с
максимална
ефективност
комплексната
програма в условията на динамично изменяща
се социална среда. При това, въз основа на
обединителните идеи, се осигурява въвличането
на относително независимо функциониращи
социални институции чрез съгласуване на
техните потребности и интереси. Активният
подход преди всичко е насочен към достигане на
ефективно развитие на социалния обект на
програмата посредством внедряването на
пробивни
иновационни
технологии,
оптимизация на ресурсните потоци, интегриране
на социалните системи на участниците в
програмата
[4].
Терминът
„активно
програмиране”
подчертава
непрекъснатия
процес на адаптация на разработваната програма
към условията на социалната среда в системата.
Затова активната социална програма е открита
за саморазвитие на системата [5]. Успехът на
нейната управленска реализация в значителна
степен се определя от факторите по
взаимодействието на елементите от социалната
програма с постоянно променящата се среда на
нейното
въздействие.
За
разлика
от
класическите социални програми, активната й
форма представлява творчески саморазвиващ се
проект с преобразуема крайна социална цел,
средства и задачи на процеса за социални
изменения с отричане на твърдите статични
схеми на класическото социално програмиране.
Активните социални програми са насочени към
локална социална стабилизация в нестабилни,

МОДЕЛ НА КОЛЕКТИВНАТА
КВАЛИФИКАЦИЯ
(активна социална програма за
социална защита)

ЕКИП
(социални служби)

РЕЗУЛТАТ
(активен пазар на труда)

Фиг. 1. Модел за социална активност, базиран
на колективната квалификация [1]
Казано по друг начин, чрез така
посочения модел, насочен към провеждането на
активна социална политика за социална защита,
посредством
реализирането
на
активни
социални програми чрез екипната дейност на
социалните
служби,
става
възможно
рационализирането на управленските решения
за социално управление. Реализацията на
същите е посредством формирането на активен
пазар на труда, който е в основата на промяната
на обществените отношения, адекватни на
динамичните промени в социалната среда. А
това по същество е нито повече, нито по-малко
израз на соцалната активност на човешкия
ресурс, като основен социален субект на пазара
на труда. И тъй като целта е провеждането на
активна социална политика за стимулиране на
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трудовия пазар, съобразена с потребностите на
този пазар. Това повече от всякога изисква
планиране, прогнозиране, програмиране, анализ
и проектиране на длъжностите и ефективно
управление на човешките ресурси на всяко ниво,
базирано на управлението по компетентност и
компетенции.
Всичко това означава, че социалната
ефективност е в пряка зависимост от
мотивирането
на
човешкия
фактор
и
повишаването на неговата социална активност
посредством изграден професионален профил,
социален статус, повишаване качеството на
живот, финансово управление и възвръщаемост
на
инвестициите
в
човешки
ресурс,
установяване на ключови показатели и
измерители, формиране и развитие на
способности в отговор на потребностите на
пазара на труда, създаване на координационен
механизъм за отчетност, мониторинг, контрол и
прозрачност на постигнатите резултати.

3. Иновационни подходи в разработване
на активна социална програма
Методологията за разработване на
активна социална програма, показана на фиг. 2,
изисква акцентът да се постави на следните
теоретични компоненти:
•
установяването на социалния проблем;
•
определянето на социалната цел на
програмата
като
отправна
точка
за
програмиране на процеса на развитие на
човешките ресурси;
•
проектирането на плановата траектория
за развитие на човешките ресурси, което се
осъществява в рамките и при отчитането на
приетия за внедряване цялостен комплекс от
национални и регионални програми в
съответствие с предварително определените
социални критерии.

Програмна методология на социалното управление

Приоритетна програмата в
системата на
социалнотоуправление

Проектиране на плановата траектория за
развитие на човешките ресурси в рамките
на приетите за внедряване социални
програми

Определяне на допустими
координати за изменение на
социалната система

Цели за
преобразуване

Приспособена динамика и органична
регулация на социалната програма

Описание на условията и параметрите
за крайно функциониране
насоциалната система

Интереса на участниците в социалната
програма, явяващи се социални
партньори

Превъзходство на
социалните целиотправна точка за
реализиране на
програмата

Параметри
на
социалните
изменения
Методи на
социална оценка от
внедряването на
програмата

Фиг. 2. Методология за разработване на активна социална програма [1]
Под внимание следва да имаме, че найважната цел на съвре¬менните социални
програми се определя от изпреварващото ниво
на познания, предвиждане и достигане на
социално значими последствия от бъдещето при
формирането на общия образователен процес.
Достигането на дадена цел може да служи като
критерий при реализацията на модела за
изпреварващото образование като основа на
социалното конструиране на изпреварващото
човешко развитие. По своята същност даденото
социално конструиране е обобщен резултат от
реализацията на комплекс активни социални
програми на обществото.
Активната социална програма се
отличава
също
и
с
динамичната

приспособленска регулация чрез реализирането
на обратните връзки при нейната реализация.
Функциите на приспособленския регулатор са
един вид решение на задачата за оптимизация на
нейните компоненти в резултат от измененията
на условията на жизнена дейност на
населението- погасяване на смущаващите
външни социални импулси, възникващи при
внедряването на социалната програма.
Приспособленският
регулатор
на
програмата от своя страна се състои от три
взаимносвързани части: системите за социално
изследване, органичната система за планиране и
органичната система за регулиране. Системата
от социални изследвания се реализира с
помощта на методите, изучаващи социалните
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интереси на населението. Като резултат от
социалните
изследвания
се
разкриват
потребностите
и
предпочитанията
на
населението от определени социални блага:
жилище, укрепване на здравето, спортни и
културни
нужди,
повишаване
на
квалификацията и преподготовка на персонала.
Социалното планиране са реализира с цел
разреша¬ването
на
социален
проблем,
възникнал
поради
несъответствието
на
компонентите на социалната програма с
изменилите се изисквания [1].
Процесът по създаване на условия за
активна реализация на социалната програма,
дава представа за социалното регулиране.
Успешното осъществяване на социалното
регулиране допринася за обединяването на
участниците в програмата, за сближаването на
техните интереси и интересите на обществените
слоеве, към които е насочена програмата.
Дадените компоненти по структура са
напълно идентични и се състоят от следните
взаимосвързани
части:
прогнози¬ране
Активна целева социална програма за човешко
развитие

Комплексна система от
взаимосвързани социални
проекти

(изпреварващо отразяване на действителността);
планиране на социалните изменения в
компонентите на системата; имитационен модел
за формиране на процеса по реализация на
програмата; вътрешен непосредствен адаптор на
системата за управление на програмата, външен
адаптер на системата за управление на
програмата; вътрешен адаптер на системата за
управление на програмата [1].
В
новите
условия
теоретичната
парадигма на социалните програми се нуждае от
синтез с теорията на активните системи, което
обективно да доведе до предоставянето на
условия и мотивационна активност сред
участниците на целевата социална програма.
Именно свойството за активност на елемента от
системата в най-голяма степен съответства на
модела за активна целева социална програма,
чиято реализация е посредством привличането
на самостоятелни участници: населението,
държавните
и
обществените
социални
институции (фиг. 3).

Разработва се въз основа на анализ на обединени идеи
от голям брой предполагаеми участници

Голям състав о тучастници в
социалната програма –
самостоятелни субекти

Съгласуване на интересите
на участниците в програмата

Достигане на целите на
социалната програма

Реализация на различни интереси на
участниците в социалната програма

Партньорски стил при управлението на програмата

Фиг. 3. Особености на активната социална програма за човешко развитие [1]
Един
по-задълбочен
прочит
на
литертурните източници, изследващи теорията
на активните системи, подсказва за нейната
трансформация в раздел от теорията за
програмно-социалното управление. На тази
основа се определя социалната адаптивност на
социалните програми, включването на повече
участници в програмата, проявяването на
тяхната активност. Именно свойството за
активност на елемента от системата в найголяма степен съответства на активния модел на
социалната програма. Активността се проявява в
партньорската
самостоятелност
и
заинтересованост на участниците в програмата.
Координацията на усилията, насочени към
достигане на социалните цели на програмата,

трябва да се съчетават с получаването на
социални изгоди (ползи) от участниците в нея.
Социалните
програми
придобиват
активен характер в резултат на разширяването
на състава и системното обединяване на
участниците в програмата на принципа на
партньорството, а също така в резултат на
икономическото стимулиране на активизацията
на техните социални действия. Това по
същество
изразява
възможностите
за
целенасочен
стратегически
избор
от
участниците в програмата, но в рамките на
реализиращата се социална програма. Казано по
друг начин, при разработването на социалните
програми всеки участник в дадена програма
решава някаква актуална за себе си социална
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задача, което предполага и ползата от участието
в активната социална програма.
Прави впечатление, че в активните
програмно-целеви
системи
управляемите
субекти са поставени в условия и имат активни
повишени управленски правомощия. Тук са
важни условията и възможностите за свобода на
избора на своето състояние, възможността да
проявят
собствените
си
интереси
и
предпочитания, т.е. целенасочено избират
своето състояние, но в системата на приоритета
на реализираната социална програма. Активният
модел на социалната програма отразява
мрежовата структура на социалното управление
при реализирането на програмата, при което

участниците в целевата социална програма имат
висока степен на свобода на действие, стремят
се към избор на такива стратегии, които се
явяват оптимални от гледна точка на техните
целеви
резултати
при
зададените
или
прогнозируеми значения на използвания
социален потенциал. А това кореспондира с
философията на модела на колективната
квалификация, адаптиран за целите на
настоящия труд
Разработването на активна целева
социална програма предполага наличието на
четири компонента на механизма за нейната
активизация, което може да се проследи от
фиг. 4.

Механизъм за активизиране на социалната програма

Участници в програматапартньори, имащи висока
степен на самостоятелност в
действията си

Участниците в програмата,
реализирайки я, решават своята
актуална социална задача

Голяма част от
общественността в
ръководството на
програмата

Център за
иновационно
развитие

Социални иновации

Целеви социален анализ на
въведенията, оценка, активност и
съвършенство на социалната програма

Система за мотивация
активността на участниците в
програмата

Мотивация към активен,
разкрепостен, инициативен
начин на труд,
самообразование, творчество,
новаторство

Фиг. 4. Компоненти на механизма за активизиране на социалната програма [1]
Първият компонент са участниците в
програмата, които имат широк спектър за избор
на действия в целите за осъществяване на своите
интереси. Това означава, че всеки участник в
социалната програма има интерес от решаването
на някаква актуална за него социална задача за
сметка на участието си в нея.
Вторият компонент е наличието на
орган с широк състав на ръководители на
социалната програма, с широко привличане на
обществеността. Даденият орган трябва не само
да
изследва
социалните
резултати
от
внедряването, да събира данни, да оценява
етапите от внедряването на програмата като
цяло, но и да разработва насоки за корекция на
елементите на програмата.
Третият компонент е дефиниран от
системата за мотивация на широк състав от
участниците в програмата. Разработването и
реализацията на социалната програма изисква
особена форма за мотивация на активно
разкрепостения, инициативен, научен стил на
труд, определящ самообразование, творчество и
иновационно развитие на всяко работно място.

Четвъртият
компонент
изразява
необходимостта
от
постоянно
действащ
иновационен
център
за
иновационното
усъвършенстване на социалната програма, за
активизация на процесите по нейното
обновление.
Обединяващ между посочените четири
компонента на механизма за активиране на
социалната програма е висококвалифицираният
интелектуален труд. Той е потенциалът за
възможност
за
самоусъвършенстване
на
социалната програма. Самоувеличаващият се
ресурс, имащ културна и стойностна ценност и
определящ потенциала за активна адаптация към
изменящата се социална среда дава представа за
научноиновационната дейност на участниците в
програмата. Казано по друг начин това е
ресурсът знание, който днес се нарежда редом с
останалите ресурси (финансови, материални,
човешки, информационни), подлежащи на
трансформиране в определени способности. По
такъв начин активните социални програми са
насочени към разрешаването на социални
проблеми по пътя на внедряване на пробивни,
иновационни социални технологии, привличане
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на инвестиции, оптимизация на социалните
ресурсни потоци, интеграция на социалните
системи. Всеки активен социален проект се
явява преди всичко иновационен, тъй като
неговата главна цел се състои в разработката и
употребата на нови идеи, които могат да бъдат
нови социални технологии, насочени към
оказване на социални услуги, осигуряващи
динамично
социално
развитие
и
жизнеустойчивост на населението.
Информацията,
като
резултат
от
социалното изследване на условията за
внедряване на програмата, се явява основа за
обособяване на всички значими системно
взаимносвързани
фактори
за
социални
изменения,
отразяващи
същността
на
протичащите процеси и явления. Участниците в
активната социална програма имат и реализират
способности за активно творческо поведение,
свързано не само с разработването и
организацията по реализацията на социалната
програма, но и с умението да акумулират и
разумно да възприемат различен род иновации.
4. Заключение
Противоречието между нарастващите
социални изисквания и ограничените ресурсни
възможности прави обективна необходимост
провеждането на активна социална политика,
основана
на
социалното
програмиране,
социалната активност и социалната адаптация
към динамичните промени в социалната среда.
Необходимостта от въвеждане на социално
управление, основано на изискванията за
икономичност, ефективност и ефикасност,
прозрачност и адекватна социална отговорност,
формирането на функциониращ активен пазар
на труда посредством провежданата активна
социална политика, налага търсенето на нови
подходи и инструменти за разработаване,
реализация и оценка на активни социални
програми.
Активната социална програма се създава
като комплекс от социални проекти въз основа
на
обединителна
идея
за
социално
взаимодействие, осигуряваща съгласуването на
интересите на населението в условия на
нестабилна социална среда на въздействие.
Активните програми са средство за повишаване
на конкурентоспособността на работната сила,
за мобилизиране на трудовите ресурси и
повишаване на икономическата активност на
населението.
Активната
социална
програма
представлява системна разработка. Всяка, взета

отделно съставна част на активната социална
програма, е взаимосвързана и взаимообусловена
с другите нейни части. По правило при
самостоятелната реализация на отделните
елементи на социалната програма, откъснати
един от друг, се създават условия за рязко
намаляване на ефективността от реализацията й.
Многоаспектността
на
оценката
на
ефективността на социалното програмиране и на
неговия продукт - социалната програма,
съобразно приоритетите в социалната дейност,
произтичащи от динамичните поромени в
социалната среда, обуславя необходимостта от
адекватен модел за оценка на ефективността. За
оценката на ефективността на социалната
програмата е необходимо дефинирането на
точни критерии, своебразни ориентири и
конкретни показатели, които могат да служат
като формално приети стандарти за социално
обслужване и като параметри на самата
програма.
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2.
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АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АЕРОДИНАМИЧНИ
СХЕМИ НА МИНИ БЕЗПИЛОТНИ САМОЛЕТИ
БОЯН ТОДОРОВ, АНГЕЛ ДАНАИЛОВ, ДОБРИН СЕЙЗИНСКИ
boyan.todorov@big97.com, a.d.danailov@gmail.bg, dobsey@abv.bg
Резюме: Извършен е анализ на аеродинамичните схеми на голяма част (26 броя) от
произвежданите в света мини безпилотни летателни апарати (БЛА), самолетен
тип, с маса от 2 до 20 kg. Разгледани са особеностите във формата,
местоположението и геометричните размери на крилото, тялото, оперението и
силовата установка. Това позволява да се проследят тенденците на развитие на
аеродинамичните и конструктивните им особености, които определят основно
техният облик. Резултатите от този анализ може да се използват при
концептуално проектиране на този клас БЛА в условията на съществувашите
ограничения
Ключови думи: аеродинамична схема , БЛА.

ANALYSIS OF EXISTING AERODYNAMIC
SCHEMES OF MINI UAVS
BOYAN TODOROV, ANGEL DANAILOV, DOBRIN SEYZINSKI
boyan.todorov@big97.com, a.d.danailov@gmail.bg, dobsey@abv.bg
Abstract: Analysis was performed of the aerodynamic schemes of most (26 pieces) of the
world's production of mini unmanned aerial vehicles (UAV), airplane type, with a mass of 2
to 20 kg. Considered are the peculiarities in the form, location and geometric dimensions of
the wing, body plumage and power unit. This allows us to track trends in aerodynamic and
their design features that determine mainly their appearance. The results of this analysis
can be used in the conceptual design of this class UAV on existing constraints.
Key words: aerodynamics, aerodynamic scheme, UAVs.

1. Въведение
Изборът на аеродинамична схема
(аеродинамична компоновка) е една от найактуалните
задачи
на
аеродинамичното
проектиране на всеки летателен апарат (ЛА), в
това число и на безпилотните летателни апарати
(БЛА). Аеродинамичната схема (АС) на БЛА
характеризира
неговите
геометрични
и
конструктивни особености. тя е основа за
решаване на всички задачи, свързани с
формирането на физическият му облик,
осигуряващ
постигането
на
летателнотехническите характеристики, съответстващи на
изискванията на тактико-техническото задание.
Подборът на формите и разположението на
крилото, тялото, оперението и силовата
установка, по същество, са формиране на
геометрията
на
АС,
която
осигурява
необходимите за БЛА летателни, масови и
експлоатационни характеристики. В настоящия
доклад се прави анализ на АС, използвани при

мини безпилотни самолети (МБС), имащи маса
от 2 до 20 kg. Резултатите от този анализ може
да се използват при тяхното концептуално
проектиране в условията на съществуващите
ограничения.
2. Описание
Обектът на изследването е група от
безпилотни самолети (БС) с маса от 2 до 20 kg,
които имат общи или близки принципи и
способи на проектиране и можем да ги
обединим като МБС. Ако се отчете приетата у
нас класификация на НАТО, то разглежданите
БС могат да се включат като БЛА клас I,
категория „Мини“.
Анализът е извършен на базата на
данните за 26 МБС (табл. 1). Те са подбрани от
[1-6], където ежегодно се прилагат данните за
всички (над 90) типове БЛА, които се
поизвеждат в света.
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АС се анализират на базата на
обобщените им признаци, които са следните:
• взаимно разположение на крилото и
хоризонталното оперение (ХО);
• брой на крилата, които са основните
носещи повърхности;
• разположение на крилото относно
тялото;
• тип и разположение на двигателите.
• В
зависимост
от
взаимното
разположение на крилото и ХО
аеродинамичните
схеми
на
разглежданите МБС са следните:
• 16 бр. или 61,5% имат нормална или
класическа АС (НАС);
• 6 бр. или 23% имат безопашата АС
(БАС);
• 2 бр. или 7,7% имат АС „съчленено
крило” (АССчК);
• 3 бр. или 11,5% има АС от друг вид.
Видно е, че преобладаващата част от
МБС са построени по нормалната АС. При тази
схема ХО разположено зад крилото. Тя има найголямо разпространение вследствие на простото
решаване на въпросите за надлъжната
устойчивост и управляемост на различни
режими на полета. В обикновените случаи тя
дава възможност за лесно осигуряване на
потребната
ефективност
на
надлъжното
управление. Наличието на скос на потока зад
крилото намалява истинския угъл на атака на
ХО и по този начин повишава тази ефективност
на всички режими на полета, включително и при
големи ъгли на атака. За някои от формите на
крилата в план, например за стреловидната,
настъпва нелинейно нарастване на скоса на
потока, което може да доведе до настъпване на
статична неустойчивост. Тези особенности, в
значителна степен, зависят от расположението
на ХО по височина, относно плоскостта на
крилото. Това е видно от използването на
различно разместване на ХО спрямо височината
на вертикалната опашна плоскост за различните
АС на отделните МБС. ХО е горно (Т-образно
или П-образно), средно (класическо или Нобразно), ниско (класическо или U-образно) и е
съобразено с изискването да се осигури
обтичане без срив на потока върху ХО.
В зависимост от расположението на
крилото по височина на тялото се различават
следните аеродинамични схеми: низкоплан,
средноплан, високоплан. Този избор на
разположението на крилото по височина преди
всичко се диктува от гледна точка на
аеродинамиката. Тези схеми много съществено
се
отличават,
преди
всичко,
по

характеристиките на страничната устойчивост и
управляемост, а също и по челното
съпротивление. Най-малко съпротивление има
среднепланът.
Безопашатата АС, по-точно във вида и
на „летящо крило“, е приложена при 6 от
разглежданите МБС (№3, №7, №13 , №17 , №21
, №27 от табл. 1) . Конструкцията е реализирана
по два основни начина .При Bird Eye 400, Scan
Eagle, Orbiter, Bird EYE 650 визуално се
различават крило, което рязко преминава в тяло,
имащо правоъгълна или цилиндрична форма и
се издължава зад задният ръб на крилото. При ESwift Eye и Zala 421-12 се наблюдава крило,
плавно преминаващо в тялото (което се
редуцира по дължна, приблизително равна на
корневата хорда на крилото) и имащо единен
профил с него. За двата вариянта на изпълнение
на БАС е характерно това, че тялото носи в себе
си всички агрегати, горивния резервоар,
полезния товар. В него е разположена силовата
установка (витломоторната група) с тикащо или
теглещо витло. Преимуществата на тази АС са
отсъствието на силно изразено тяло и на големи
плоскости за управление, което намалява
относителната маса на планера и дава
възможност да се увеличи масата на полезния
товар и/или на запаса от гориво. За военното
използване е много важно, че формата на такъв
МБС много лесно се оптимизира за снижаване
на ефективната площ на разсейване (ЕПР) и на
радиолокационата забележимост на самолета.
Недостатък на схемата е по-малкото рамо на
органите за надлъжно управление, разположени
на задния ръб на крилото, водещо до ниската му
ефективност. Налага се използването на крила с
триъгълна форма в план или стреловидни крила
с голяма стреловидност, с малко удължение.
По броя на крилата, които са основните
носещи повърхности, изследваните МБС са
моноплани. Изборът на тази схема се основава
на опита на комерсиялното самолетостроене,
където тази схема се е наложила поради факта,
че с нея се постига по-малко челно
съпротивление.
Изборът на разположението на крилото
по височина често се диктува от аеродинамична
гледна точка. Тези схеми същественно се
отличават по характеристиките на страничната
устойчивост и управляемост, а също и по
челното
съпротивление.
Най-малкото
съпротивление има среднепланът.
Най-разпространена
е
схемата
високоплан (71%) при 19 МБС от разгледаните.
Това се дължи на нейните предимства,
изразяващи се в следното:
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Таблица 1. Данни за изследваните мини БС

№

Име

АС

L

Nдв,
(hp)

tmax ,(h)
Hmax,(Kfeet)

(m)

mо
mпт,
(kg)

l,

1

Aladin

НАС, Ег с
ТОО, ВРК,
ЕД, ТгВ

0,6
1,46

3
14

1

1

2

Aqua Puma

НАС, Ег с
ТОО, ВРК,
ЕД, ТгВ

1,8
2,56

6,35

1
600W

2.5
2.5

3

Bird Eye 400

БАС,
ТК,
ВРК, ТгВ, ЕД

0.8
2.2

5.6

1

1

4

Buster

АССчК,
КООН, БД,
ТгВ

1.04
1.24

6.35
1.3

1

4
10

5

Desert Hawk

ТК,
VОО,
ТкВ

ВРК,
ЕД,

0.82
1.31

3.2

1

2.5
1

6

Dragon Eye
RQ-14A

НАС,
ВРК,
ТгВ

ПК,
2ЕД,

1.73
1.16

2.04

2

1
1

7

E-Swift Eye

БАС,
ТК,
СРК, ЕД, ТкВ

1.82
1

2.2
0.32

1

1
4

9

Mini-UAV

ТК,
VОО,
ТгВ

1.05
1.5

4
0.5

1
300W

1

1
0

Pointer

НАС, Ег с
ТОО, ВРК,
ЕД, ТкВ

1.8
2.7

3.6
1

1

1
0.6

1
1

Remo Eye 006

НАС, Ег с
ТОО, ВРК,
ЕД, ТкВ

1.55
2.72

6
0.1

1

1.5

1
2

Remo Eye 015

НАС, ДГ с
ПОО, ВРК,
БД, ТкВ

1.8
3.2

15
0.2

1

4

1
3

Scan Eagle

БАС,
ПК,
ВРК, БД, ТкВ

1.19
3.05

18
0.2

1
1.5 hp

15
16

1
4

Silver Fox

НАС, КООН,
СРК,
БД,
ТгВ

1.46
2.38

9.1
2.7

1

10
11

1
5

Skylite-B

НАС,
ПК,
ВРК, VОО,
ЕД, ТкВ

1.25
2.4

6.4
0.2

1

1.5

1
6

Tracker (Drac)

НАС, ДГ с
ПОО, ВРК,
2ЕД, ТгВ

1.4
3.6

7.5
2

1

2
6.5

1
7

Zala 421-12

БАС,
ТК,
СРК, ЕД, ТгВ

0.62
1.2

3.9
1

1

2
10

1
8

Buster LE

АССчК,
КООН, БД,
ТгВ

1.83
1.02

6.8
3

1
9

Aerosonde
MK4

НАС, ДГ с
ПОО, ВРК,
OVОО, БД,
ТкВ

2.1
2.9

15.2
5

1

30
15

2
0

Coyote

НАС, КООН
,ВРК,
ЕД,
ТкВ

0.9
1.75

6.4

1
8 hp

1.5
2.5

ВРК,
ЕД,

9
12
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2
1

Orbiter

БАС,
ТК,
СРК, ЕД, ТкВ

1
2.2

6.5
1.2

1

3
18

2
2

Puma AE

НАС, КООН,
ВРК,
ЕД,
ТгВ

1.4
2.8

5.9
0.5

1
600W

2
0.5

2
3

Mass

ТК,
VОО,
ТгВ

ВРК,
ЕД,

1.05
1.5

4
0.5

1
300W

1

2
4

Skylark I

НАС,
КООН,
ТгВ

Ег,
ЕД,

2.2
5.5

4.5

1

2
16

2
5

Arrow Lite

НАС, КООН,
ВРК , ЕД,
ТгВ

1.1
2.47

3
0.2

1

2.75
15

2
6

Desert Hawk
III

НАС, КООН,
ВРК,
ЕД,
ТгВ

0.9
1.5

7.5
1

1

1.5
10

2
7

Bird EYE 650

БАС, Ег, ТК,
ВРК, ЕД, ТгВ

1
3

11
1.1

1

3
15

В табл.1 са използвани следните означения и съкращения: Нmax –таван на полета; l – разпереност
на крилото; L – дължина на самолета; mо – излетна маса; mпт – маса на полезния товар; Nдв –
мощност на двигателя; tmax – максимална продължителност на полета; АССчК – аеродинамична
схема „съчленено крило“; БАС – безопашата аеродинамична схема; БД – бутален двигател; ВД –
ванкелов (роторен) двигател; ВРК – високоплан; ДГ – двугредова; ЕГ – едногредова; ЕД –
електрически двигател; КООН – класическо опашно оперение с ниско разположение на ХО; НАС –
нормална аеродинамична схема; НРК – нископлан; ПИК – от писта за излитане и кацане; ПК –
право крило; ПОО – П-образно опашно оперение (разнесени вертикални плоскости и свързана с тях
високоразположена хоризонтална плоскост); СРК – средноплан; ТгВ – теглещо витло; ТК –
трапецовидно крило; ТкВ – тикащо витло; ТОО – Т-образно опашно оперение; UОО – U-образно
опашно оперение (разнесени вертикални плоскости и свързана с тях нискоразположена
хоризонтална плоскост); VОО – V-образно опашно оперение.
•

намалява паразитната аеродинамична
интерференция на крилото с тялото,
която е характерна за низкоплана, и се
повишава подемната сила;
• подобрява се надлъжната устойчивост на
самолета при големи ъгли на атака;
• позволява
широк
диапазон
от
експлоатационни центровки.
Недостатък на тази схема е фактът, че
при поставяне на колесника на долната част на
тялото се намалява неговия коловоз и съответно
се влошава попътната устойчивост на самолета
на земята при разбег и пробег в условията на
страничен вятър.
Схемата средноплан е избрана в 4 (15%)
от изследваните самолети . Предимството на
схемата е, че тя осигурява най-малко
съпротивление в сравнение с другите схеми.
Също така тя има най-малка ефективна площ на
разсейване при изглед отстрани. Недостатъците
и са основно конструктивни. Силовата греда,
обединяваща двете части на крилото, трябва да
преминава през тялото, като по този начин
налага ограничения на компоновката на
вътрешните агрегати в това място. Като

алтернатива на силовата греда могат да се
използват мощни рамки (пояси) или крило от
монокок, но те утежняват планера и затрудняват
ремонтните работи и модификации.
МБС
се
различават
по
типа,
количеството и разположението на двигателите.
Един от изследваните самолети е компонован с
два двигателя в силовата си установка (Dragon
Eye RQ-14A, №6 от табл. 1). По типа на
двигателите те могат да се разделят в две групи:
с бутални двигатели – 26%; с електрически
двигатели – 74%.
Типът
и
количеството
двигатели
определят тяхното разположение на самолета.
То трябва да е такова, че да не се нарушат
аеродинамичните форми на крилото и тялото, а
изменението на тягата да не оказва съществено
влияния върху балансировката на самолета и на
неговата устойчивост. В 59% от самолетите
двигателят е коплиран с теглещо витло, а и в
останалите 41% , двигателят е коплиран с
тикащо витло. Като в случаите на витломоторна
група с теглещо витло се разглеждат две
разновидности на монтажа върху планера.
Dragon Eye RQ-14A (№6) е оборудван с
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витломоторни групи с теглещи витла върху
полукрилата, а в останалите те са разположени в
носовата част на тялото . При МБС с тикащо
витло, двигателят на които е разположен в
задната част на тялото, опашното оперение е
разположено преди равнината на въртене на
витлото. Тук можем да разгледаме три
разновидности на планера, обвързани с такъв
вид монтаж на витломоторната група .
При Desert Hawk, E-Swift Eye, Skylite-B,
Coyote, Orbiter (№5 , №7, №15, №20, №21)
телата са съизмерими с далжината на планера и
витломоторната група се монтира накрая на
тялото. Тук оста на вартене на витлото е
успоредна със строителната ос на тялото.
При Pointer, Remo Eye 006 (№10, №11)
тялото е късо (дължината им е съизмерима със
средата на планера) и имат едногредова схема на
свързване на опашното оперение с останалата
част на планера (обикновено с крилото).
Конструкцията изнася опашно оперение на
равнището на диска на тикащото витло
(витломоторната група е закачена в или върху
крилото).
За
осигуряване
на
нужните
характеристики на надлъжна и попътна
устойчивост и управляемост се използва Тобразна опашна плоскост.
При Remo Eye 015 ( №12 )
конструкцията е с двугредова схема за свързване
на опашното оперение с останалата част на
планера и това оперение е над диска на
тикащото витло.

Всички разглеждани МБС са дозвукови и
достигат малки числа М при полет.
3. Заключение
В заключение може да споменем, че от
анализа
се
разкрива
тенденцията
на
савременните МБС. Те налагат нормалните
аеродинамични схеми с високо разположение на
крилото, имащи изразено тяло и различни
видове опашно оперение. Основно се използват
компоновки с 1 електрически двигател и
теглещо витло. Резултатите от анализа може да
се използват при концептуално проектиране на
МБС.
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Резюме: Резюме: В статията е представена една възможност за аналитично
оценяване влиянието на параметрите на тактилни сензори с електропроводими
еластомери (ТСЕЕ) върху чувствителността им. Изведени са функциите на
преобразуване на входен сигнал - сила в изходен – напрежение U=f(F). Оценена е
чувствителността на ТСЕЕ при захранване с постоянно и променливо напрежение.
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INFLUENCE OF PARAMETERS TACTILE SENSORS WITH
CONDUCTIVE ELASTOMERS ON THEIR SENSITIVITY
VASILINA1 ZLATANOVA1; SNEJANA2 TERZIEVA2; ALBENA3 PAVLOVA3
Technical University of Sofia, Branch Plovdiv 1; Technical University of Sofia 2;
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Abstract: This paper presents an opportunity to analytically evaluate how the parameters
of tactile sensors with conductive elastomers (TSCE) influence their sensitivity. Outlined
are the functions of converting input signal – force into output – voltage U = f (F).
Evaluated is the TSCE’ sensitivity in the case of DC and AC voltage powering.
Key words: tactile sensors, conductive еlastomers, sensitivity

1. Въведение
В
световен
мащаб
нараства
необходимостта от използването в различни
области на техниката и бита на сензорни и
измерителни елементи. Това се обуславя от
високата
степен
на
автоматизация
на
производствените и технологичните процеси
при намалено пряко участие на човека в тях.
За целите на разпознаване на образи, за
определяне размерите на обектите, за търсене на
обекти, за възприемане на механично
преместване на чувствителен елемент под
въздействие на дадена сила се използват така
наречените тактилни сензорни устройства [1,2].
Тактилните сензори са специален клас на
преобразувателите за сила и налягане,
характерни със своята компактност. Това прави
тези сензори много полезни, когато силата или
нaлягането
се
упражнява
между
две
повърхности, които са приблизително много
близко една до друга. Например роботиката,
където тактилните сензори могат да се поставят
на върха на пръста, за да може да се осигури

обратна връзка при осъществяване на контакт с
обект, нещо като тъканната чувствителност на
човешкото тяло [3,4].
За изграждане на тактилни сензори за
измерване на статични и динамични сили се
използват
електропроводими
еластомери
(ТСЕЕ). Основно това са еластични материали,
например силиконов каучук, с примеси на
проводящи материали – въглерод (сажди,
графит), метални (златни, сребърни) частици
или
метализирани
стъклени
перли.
Характеризират се с това, че при възникване на
еластични деформации, породени от външни
силови въздействия, променят обемното си и
контактно съпротивление [5].
Все по-широко място в научните
изследвания
заема
групата
сензори,
наподобяващи сензитивните възможности на
човешката ръка. Тактилната чувствителност на
човешката ръка е сложен комплекс от усещания
и голям информационен поток, които трябва да
се опростят и пригодят към техническите
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системи и техническите възможности на
съвременния етап на развитие.
В съответствие с горе изложеното, под
понятието тактилен сензор (ТС) се разбира,
преобразувател, способен да реагира на човешки
допир или на приложено натисково усилие по
посока на оста му в рамките на 0,05 ÷ 5 N, като в
резултат на това се получава релеен цифров или
аналогов сигнал [6].
Функционалната зависимост между
проводимостта на еластомерите в зависимост от
приложеното натисково усилие, позволява
изработването на сензори с несложна
конструкция, реагиращи на допир.
Наред с общите изисквания към
сензорните устройства като: висока надеждност,
голяма точност и разрешаваща способност;
висока степен на повторяемост на показанията,
температурна стабилност и др., към ТС се
поставят допълнителни изисквания като: ниска
цена, миниатюрност, устойчивост на смущения,
работа в агресивни среди и др. [7]. Най същественият въпрос, който се разглежда в
съвременните научни изследвания е постигане
на висока чувствителност.
2. Теоретична обосновка
Чувствителността на ТС спрямо даден
от пълния
параметър pi се определя
диференциал на функцията на преобразуване
F = f ( p1 , p2 ,... pi , X ) ,
dF =

∂F
∂F
∂F
dp1 + ... +
dpi +
dX .
∂p1
∂pi
∂X

(1)
(2)

След преминаване към крайни нарастъци
се получава

∂F
∂F
∂F
∆p1 + ... +
∆pi +
∆X . (3)
∂p1
∂pi
∂X
От (3) може да се отчете работната
чувствителност на ТС спрямо входното
въздействие X и паразитната чувствителност
спрямо даден параметър pi .
∆F =

∂F
∆F
=
∂X
∆X
.
∂F
∆F
=
=
∂pi
∆pi

S раб =
S пар

(4)

От израза за работната чувствителност
може да се определи как конструктивните и
технологични параметри на тактилните сензори
влияят върху чувствителността им спрямо
входното въздействие.

3. Определяне чувствителността на
ТСЕЕ по даден параметър
Най-често използваната конструкция на
тактилни
сензори
с
електропроводими
еластомери е тип ”сандвич”, при която
еластомерния материал се поставя между два
метални електрода.
На Фиг.1. е представена структурна
схема на СЕЕ, където с 1 и 3 са означени двата
месингов
и
електрод
а, а с 2 –
еластоме
рната
пластина
(електроп
роводима
гума).

Фиг. 1. Структурна схема на ТСЕЕ
Измерваната статична сила F се прилага
перпендикулярно на металните плочи. С
увеличаване на силата F намалява вътрешното
съпротивление RГ на сензора, което се дължи
както
на
намаляване
на
обемното
съпротивление, така и на увеличаване на
контактната площ между електродите 1 и 3, и
еластомера 2.
Всички реални тела под действие на
външни сили променят формата и обема си, а
стремежът им да ги възстановяват се нарича
еластичност. За аналитичните извеждания се
използва теорията за еластичните свойства на
телата.
За равномерно деформирано тяло от
перпендикулярно
насочено
усилие
F,
еластичните сили са равномерно разпределени и
насочени перпендикулярно по цялото сечение S.
F
Тогава σ =
, N/m2, се нарича нормално
S
еластично напрежение.
∆h
ε =
Безразмерната величина
се
h
нарича относителна деформация. Когато
външните сили свиват тялото, относителната
деформация е отрицателна и еластичните
напрежения се наричат напрежения на налягане.
При малки относителни деформации
еластичните напрежения на налягане се
подчиняват на закона на Хук

σ = kε .

(5)
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Коефициентът на пропорционалност
(модул на еластичност) k е константа, която не
зависи от размерите на тялото, а характеризира
единствено еластичните свойства на материала,
от който то е направено. При разтягане или
свиване се бележи с Е - модул на Юнг

σ = Eε .

(6)

Тогава за действащата сила се получава

F = σ S = E Г ε S = EГ S

∆h
.
h

(7)

Аналитичният
напрежението е
UV =

(8)

За изменението на съпротивлението и
капацитета на сензора в следствие на външно,
деформиращо, силово въздействие, като се
отчитат ε (8) и коригиращ коефициент β се
получават следните изрази
RГ = RГ 0 e

β
−
F
EГ S

и C Г = ε 0ε Г

S
−

β

,

(9)

F

he EГ S
където RГ 0 е съпротивлението на гумата преди

за

изходното

RГ
E
.
Е =
RМ
RГ + RМ
1+
RГ

(10)

След заместване на израза за RГ от (9) се
извежда модела на сензора
UV =

1+

E
RМ
−

RГ 0 e

За относителната деформация се извежда
следния израз

∆h
1
ε =
=
F.
h
EГ S

израз

.
β

EГ S

(11)

F

От (11) чрез диференциране се получава
работната чувствителност на сензора

SF = E

RМ β RГ 0 e

−

β
EГ S

F

β


−
F
EГ S
E Г S  RГ 0 e
+ RМ 





2

.

(12)

От (12) може да се определи влиянието
на параметрите на ТСЕЕ и на работната верига
върху работната
чувствителност спрямо
входното въздействие, графично представено на
Фиг.3.

прилагане на натиск.
3.1. ТСЕЕ, работещи при постояннотоков
режим
На Фиг. 2. е показана електрическа схема
на ТСЕЕ в постояннотокова верига.

Фиг. 3. Влияние на параметрите върху
чувствителността

Фиг. 2. Схема на свързване на ТСЕЕ с
постояннотоков източник
С резистора RГ се изразява обемното и
контактно съпротивление на сензора. С RМ е
означено магазинно съпротивление, което дава
възможност за реализиране на различни условия
на работа на сензора. Изходна величина от
работата на сензора е напрежението върху RГ.

3.2. ТСЕЕ работещи при променливотоков
режим
На Фиг. 4. е показана електрическа схема
за изследване на ТСЕЕ, захранвана със
синусоидално напрежение.
Електрическите параметри на ТСЕЕ се
представят с помощта на успоредно свързани
резистор RГ и кондензатор CГ .
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Фиг. 4. Схема на свързване на ТСЕЕ с
променливотоков източник
С резистора отново се изразява обемното
и контактно съпротивление на сензора, а с CГ се
представя кондензатора, който се получава от
използваната съставна структура метал –
електропроводим еластомер – метал. За
постигане
на
по-висока
чувствителност,
последователно на СЕЕ е свързана бобина с
индуктивност L.
Изходното напрежение в комплексен вид
за схемата на Фиг.4. се изразява от
Z
1
.
U&V = E& V = E&
ωL
Ze
1 − ω 2 LC Г + j
RГ

(13)

След заместване на (9) в (13) се получава
U&V =

E&
S

1 − ω Lε 0ε Г
2

−

he

β
EГ S

ωL

+ j

−

F

RГ 0 e

. (14)
β

EГ S

F

За
определяне
на
работната
чувствителност се използва ефективната
стойност на напрежението U&V , изведено в (14)
U&V =

E

S

2
1 − ω Lε 0ε Г − β F

he EГ S


(15)

2


ω 2 L2

+
2β

−
F

EГ S
2
R
e

Г0

Чрез диференциране на (15), спрямо
входното въздействие, силата F, се изразява
чувствителността S

SF = E


S

2
 1 − ω Lε 0ε Г − β F

he EГ S



2
ω 2 L2 β
 ω Lε 0ε Г β
−
β
2β
⋅
−
F
−
F

E Г SRГ2 0 e E Г S
 E Г he EГ S



S
 1 − ω 2 Lε 0ε Г
β
−
F

EГ S

he


(16)

3

2


ω 2 L2

2β
 +
−
F

RГ2 0 e E Г S


2






На Фиг.5. е представено качественото
изменение на чувствителността на сензора при
промяна на параметри – Е, L, h, и S.

Фиг. 5. Влияние на параметрите върху
чувствителността
4. Заключение
Получени са изрази за чувствителността
на ТС спрямо входното въздействие, които дават
възможност да се определи влиянието на
параметрите на сензора.
 За ТСЕЕ, работещи при постояннотоков
режим
увеличаването
на
захранващото
напрежение Е повишава чувствителността.
Влиянието на сечението S е незначително.
Увеличението на RМ , в малки граници повишава
чувствителността.
 За
ТСЕЕ,
работещи
при
променливотоков режим, чувствителността се
повишава при увеличаване на захранващото
напрежение и капацитета на кондензатора.
Увеличаването на индуктивността L на бобината
води до влошаване на работната чувствителност.
Влиянието на сечението S е незначително.
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