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НЯКОИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ШИРОКОДИАПАЗОННИ 
МИКРОЛЕНТОВИ АНТЕНИ С ПРОЦЕПНО ВЪЗБУЖДАНЕ  

С ЛИНЕЙНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
 

SOME STUDIES OF LINEARLY POLARIZED BROADBAND  
APERTURE COUPLED MICROSTRIP ANTENNAS 

Г.С. Киров, Д.П. Михайлова, А.А.-Рахман 
G.S. Kirov, D.P. Mihaylova and A.A-Rahman 

Резюме: В статията са описани изследванията на широкодиапазонни 
микролентови антени с процепно възбуждане (МЛАПВ) с линейна поляризация, 
извършени през последните няколко години в Университета “Ото-фон-Герике”, 
Магдебург (Германия) и Технически университет – Варна (България). В 
изследването са разгледани 4 типа микролентови антени: МЛАПВ с резонансен 
процеп, МЛАПВ с плосък рупор, МЛАПВ с подобрено импедансно съгласуване и 
МЛАПВ с намалено обратно излъчване. Получените резултати показват, че 
характеристиките на МЛАПВ могат съществено да бъдат подобрени и те да 
намерят разнообразни привлекателни приложения в съвременните комуникации. 
 Ключови думи: микролентова антена, микролентова антена с процепно 
възбуждане, микролентова антена с процепно възбуждане с резонансен процеп 

Abstract: The studies on linearly polarized broadband aperture coupled microstrip 
antennas (ACMSA) carried out during the last some years in the Otto-von-Guericke 
University, Magdeburg (Germany) and Technical University of Varna (Bulgaria) are 
described in this article. Four types of microstrip antennas are considered in this 
research: an ACMSA with resonant slot, an ACMSA with quasi-planner surface 
mounted horn, an ACMSA with improved impedance matching and ACMSA with 
reduced back radiation. The obtained results show that the characteristics of the 
ACMSA can be essentially improved and they may find various attractive applications 
in the contemporary communications. 
Keywords: microstrip antenna, aperture coupled microstrip antenna, aperture coupled 
microstrip antenna with resonant slot 
 

І. INTRODUCTION 
The microstrip antenna is proposed by 

Deschamps in 1953 [1] and the first patent for 
this class of antennas is obtained by Gutton 
and Baissinot in 1955 [2]. Because of 
technological difficulties the first practical 
implementation of the antenna occurs only 
just about 20 years later, in 1974 [3]. Now the 
microstrip antenna technology is the most 
rapidly developing area in the antenna’s field 
in the last ten years. The microstrip antenna is 
widely used in personal communications 
systems, mobile satellite communications, 
wireless local area networks and many other 
applications. It is due to its incontestable 
advantages compared to conventional 
microwave antennas such as light weight, low 
volume, thin profile and the possibility to be 
easily integrated with other microwave 
circuits. However, the microstrip antenna 
possesses a serious disadvantage – its narrow 
bandwidth. The impedance bandwidth of a 

typical microstrip patch antenna is less than 
several percent [4]. The increasing of the 
bandwidth is a primary goal in the research in 
the field of microstrip antennas. The aperture 
coupled microstrip antenna (ACMSA) was 
chosen as a basic antenna’s configuration in 
this study because it allows independent 
optimization of the feed and radiating parts of 
the antenna. For maximum efficiency the feed 
substrate must possess high dielectric 
constant and small thickness. On the other 
hand the maximum radiation efficiency 
requires thick patch substrate with low 
dielectric constant. 
 
II. APERTURE COUPLED 
     MICROSTRIP ANTENNA WITH 
     RESONANT SLOT   

The exploded view of an ACMSA with 
resonant slot and its photograph are shown in 
Figure 1 and Figure 2, respectively. It consists 
of two substrates separated by a ground plane.  
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Fig. 1. Exploded view of an aperture 
           coupled microstrip antenna with  
           resonant slot                                          
 

 

 
 
Fig. 2. Photograph of an aperture 

              coupled microstrip antenna with 
           resonant slot 

 
The antenna is fed by a microstrip line 

whose energy is coupled to the patch cavity 
through a slot (an aperture) on the ground 
plane. The following microwave materials are 
chosen as antenna’s elements: Patch 
substrate: Rogers RT/duroid 5880: εrp = 2.20, 
tanδp = 0.0009, hP = 1.575 mm and tP = 0.035 
mm; Feed substrate: Rogers RT/duroid 6006: 
εrp = 6.15, tanδp = 0.0019, hP = 0.635 mm and 

tP = 0.0175 mm. After computer simulation 
[5] the following dimensions are found: a = b 
= 53 mm, LP = 6.910 mm, WP = 5.600 mm, La 
= 3.490 mm, Wa = 0.350 mm, Wf = 0.972 
mm, l (legth of the microstrip line) = 26.5 mm 
and LS (stub length) = 1.600 mm. The ratio 
WP/LP = 0.8125 assures high polarization 
purity and the ratio Wa/La is chosen equal to 
0.1. The widening of the antennas’s band-
width is achieved using a resonant slot.  

 

 
Figure 3 shows the reflection coefficient. The 
resonance at the higher frequency is due to 
the aperture and the resonance at the lower 
frequency is connected with the patch. In this 
way around two times widening of the 
bandwidth is achieved. It is seen from the 
figure a good agreement between the 
simulation and measurement. Figure 4 and 
Figure 5 show the radiation patterns of the 
antenna in E- and H-plane, respectively. The 
radiation characteristics of the ACMSA are 
measured in an anechoic chamber, using a HP 
53152A receiver [6]. A good agreement 
between the simulation and measurement is 
achieved in E-plane and in the limits of the 
main lobe in H-plane. The measured gain and 
voltage standing wave ratio are presented in 
Figure 6. The basic obtained results are: the 
gain G is higher than 5.9 dB over a 12.4 %  
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Fig. 3. Reflection (return loss) coefficient  
            S11 versus frequency: simulation  
            (dashed line); measurement (solid 
            line) 
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bandwidth bw and the back radiation BR  is 
lower than –8 dB in the same frequency 
bandwidth. At the central frequency f0 = 
11.82 GHz the antenna possesses the 
following characteristics: gain G = 5.9 dB, 
reflection  coefficient S11 = -10.5 dB, E-plane 
3 dB-beamwidth 2θE = 930, H-plane 3 dB-
beamwidth  2θH = 830, back radiation level 
BR = -9.2 dB and cross-polarization level X-
pol = - 33.8 dB.    
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Fig. 6. Measured gain (solid line) and 
           voltage standing wave ratio 
           (dashed line) versus frequency 

 
 
III. APERTURE COUPLED 
      MICROSTRIP ANTENNA WITH 
      QUASI-PLANNER SURFACE 
      MOUNTED HORN 

The cross-section of the ACMSA with  
 

 

Fig. 7. Geometry of an aperture coupled 
           microstrip antenna with resonant 
           slot  and surface mounted horn 

 
quasi-planner surface mounted horn is shown 
in Figure 7. It is a combination of an ACMSA 
and a quasi-planner surface mounted short 
horn. To avoid the increase of the antenna’s 
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Fig. 4. Radiation pattern in E-plane at  
           11.8 GHz: simulation (dashed line); 
            measurement (solid line) 
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Fig. 5. Radiation pattern in H-plane at  
           11.8 GHz: simulation (dashed line); 
           measurement (solid line) 
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height the slant length lS of the horn is chosen 
equal to 0.25λ0. The horn is excited in the 
fundamental TE10 mode by the direct aperture 
field of the patch and also by the surface 
wave mode supported by the patch substrate. 
The antenna optimization is accomplished by 
means of 3D-EM Simulator [5]. Two 
parameters, the distance d between the edge 
of  the patch and the horn and the slant angle 
θS were chosen as variables in the 
optimization procedure. It is found that their 
variation does not significantly influence on 
the central frequency, return loss and input 
impedance of the ACMSA. On the contrary, 
the gain and back radiation level are strongly 
influenced by this variation. Figure 8 shows 
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Fig. 8. Variation in gain with respect to  
            the horn position and its slant- 
            angle: patch without horn (dadot); 
            d = 0.125λ0 (dot); d = 0.25 λ0  
            (solid); d = 0.5 λ0 (dash) 

 
the variations in gain with respect to the horn 
position and its slant angle [7]. It is seen from 
the figure that the best result (G = 10.1 dB) is 
obtained for d = 0.25 λ0 and θS = 450. In this 
case the height of the horn is hS = 4.459 mm 
(0.175 λ0, λ0 = 25.424 mm) and the total 
height of the antenna is h = 6.704 mm (0.264 
λ0). 
       The ACMSA with quasi-planner surface 
mounted horn was fabricated and is mounted 
on the surface of the patch substrate. The 
inner surface of the horn is painted with  
conductive silver epoxy. 

Table 1. Experimental performance of 
              aperture coupled microstrip antenna 
              with and without horn 
 
                Antenna 
Parameter 

Antenna 
with 
horn 

Antenna 
without 

horn 
Resonance 
frequency f0, GHz 

11.82 11.82 

Reflection 
coefficient S11, dB 

-11 -10.5 

Impedance 
bandwidth bw, % 

12.4 12.4 

E-plane 3 dB –  
beamwidth, deg 

41 93 

H-plane 3 dB –  
beamwidth, deg 

52 83 

Gain G, dB 9.8 5.9 
Back radiation  
level BR, dB 

-13.4 -9.2 

Cross-polarization 
Level X-pol, dB 

-30.3 -33.8 

 
        The calibrated measurement with a 
Wiltron 37347 VNA  of the ACMSA, with 
and without horn was carried out. The 
comparison between the basic antenna’s 
parameters of the both antennas is presented 
in Table 1. It is seen from the table that the 
presence of the horn improves the antenna 
gain by 3.9 dB and decreases the back 
radiation by –4.2 dB. 
 
IV. APERTURE COUPLED  
      MICROSTRIP  ANTENNA WITH 
      IMPROVED IMPEDANCE  
      MATCHING  
       The ACMSA with resonant slot has an 
improved bandwidth in comparison with 
conventional ACMSA, but it possesses a high 
value of the return loss within the antenna’s 
bandwidth. In addition, the impedance 
matching is worst at the central frequency of 
the antenna. In this case, the use of classic 
quarter-wavelength transformer improves the 
impedance matching at the middle frequency, 
but unfortunately decreases the bandwidth of 
the antenna. 
       A simple and efficient technique for 
improving impedance matching within the 
antenna’s bandwidth of the ACMSA with 
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Fig. 9. Feed line of the aperture coupled 
           microstrip antenna with resonant 
           slot and its equivalent circuit  

 
resonant slot is described in [8]. The value of 
the quarter-wavelength transformer characte-
ristic  impedance Z0T in this case is calculated 
by the expression (Figure 9) 
 

4
210

2
00 bbbT RRRZZ =  ,                            (1) 

 
where Z0 is the characteristic impedance of 
the microstrip line, Rb0 is the impedance (real, 
Zb0 = Rb0, Xb0 = 0) of the feed line at z* = lb at 
f = f1 and f = f2, respectively, f1 and f2 are the 
resonance frequencies due to the patch and 
slot, respectively (Figure 3). 
 
Table 2. A comparison of the values of the  
              antenna’s bandwidths with and  
              without matching 
 
               Antenna 
Band- 
width 

Antenna 
with 

matching 

Antenna 
without 

matching 
VSWR < 2 10.5 % 12.4 % 
VSWR < 1.35 8 % 3.6 % 
bw1.35/bw2.0 76 % 29 % 

 
Table 2 shows a comparison between 

the antenna’s bandwidth values with and 
without matching. It is observed that the 
bandwidth of the matched antenna decreases 
from 12.4 % to 10.5 % (a 15 % decrease), but 
the bandwidth for VSWR < 1.35 increases 
more than twice the value (2.20 times). The 
bandwidth bw1.35 is 76 % of the whole 

bandwidth, bw2.0, in the matched case, while 
the same bandwidth in the unmatched case is 
only 29 %.        
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Fig. 10. A VSWR: calculation without 
             matching (dash); calculation with 
             matching (solid); measurement 
             with matching (dot) 

 
The designed antenna with the 

transformer was fabricated and tested with a 
Hewlet Packard 8722D network analyzer. 
Figure 10 shows a graph of the voltage 
standing-wave ratio VSWR of the antennas for 
three cases: calculated VSWR without 
matching (dashed line); calculated VSWR 
with matching (solid line) and measured 
VSWR with matching. From this figure it is 
concluded that the calculated results do not 
differ from the measured ones.       
 
V. APERTURE COUPLED  
     MICROSTRIP ANTENNA WITH  
     REDUCED BACK RADIATION  
       The widening of the bandwidth of the 
ACMSA using a resonant slot leads to an 
increase of the back radiation from the 
antenna. In order to reduce the back radiation 
level two reflectors are placed in the plane of 
the microstrip feed line [9]. By means of 
suitable choice of the reflectors position and 
dimensions a decrease of the back radiation is 
obtained. Different shapes of the reflectors 
were studied. The best results are obtained 
with “dog bone”-reflectors as shown in 
Figure 11. The optimization of the antenna’s 
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Fig. 11. Geometry of the “dog bone”- 
              reflectors 
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Fig. 12. Back radiation: antenna without 
             reflectors (dashed line); antenna 
             with “dog bon”-reflectors 

 
configuration is accomplished using a compu-
ter simulation. Figure 12 shows the compari-
son between the back radiation levels of the 
antenna with and without reflectors. In the 
frequency bandwidth from 11.2 to 12.2 GHz 
the decrease of the back radiation level from 
1.7 to 4.4 dB is obtained. The decrease at the 
central frequency f0 = 11.76 GHz  is 3 dB. 
 
 

VI. CONCLUSION  
The studies of linearly polarized 

aperture coupled microstrip antennas show 
that the characteristics of these antennas can 
be essentially improved and they should find 
wider application in the contemporary 
communications. 
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ДВУЧЕСТОТНИ КЪСИ АНТЕНИ С ОБРАТНО 
ИЗЛЪЧВАНЕ 

 
DESIGN OF DUAL-FREQUENCY SHORT BACKFIRE ANTENNAS 

Г.С. Киров 
G.S. Kirov 

Резюме: Разширяването на честотната лента на антените е изключително важна 
задача за разрешаване в съвременните антенни системи. В някои случаи 
разширяването на честотната лента на антените се постига чрез използване на 
антени, които работят на две различни честоти или честотни обхвати. Този 
подход е използван в представената статия, в която е описана двучестотна 
система от две къси антени с обратно излъчване (КАОИ). Два типа КАОИ са 
разгледани в това изследване: КАОИ с кръгли отражатели и КАОИ с октогонални  
отражатели. Предложен е метод за проектиране на антените от този клас. Той 
позволява създаването на високоефективни двучестотни КАОИ. 
 Ключови думи: двучестотна антена, къса антена с обратно излъчване, 
двучестотна къса антена с обратно излъчване 

Abstract: The bandwidth widening of the antennas is an exclusively important problem 
to solving in the contemporary antenna systems. In some cases the antenna 
broadbanding is achieved using antennas which operate at two different frequencies or 
frequency bands. This approach is used in the present paper in which a dual-frequency 
system of two short backfire antennas (SBFA) is described. Two types of  SBFA are 
considered in this study: a SBFA with circular reflectors and  SBFA with octagonal 
reflectors. A design method of this class of antennas is proposed. It allows the creation 
of high efficient dual-frequency SBFA. 
Keywords: dual-frequency antenna, short backfire antenna, dual-frequency short 
backfire antenna 
 

І. INTRODUCTION 
The short backfire antenna (SBFA) is a 

highly-effective antenna of simple and 
compact construction. It consists of two 
parallel disks reflectors, small R1 and large R2 
(Figure 1), spaced a half-wavelength (LA = 
0.5λ0, where λ0 is the antenna resonant 
(design) wavelength) and forming a leaky 
resonant cavity C, and a cavity feed (half-
wavelength dipole F) [1] or other types of 
exciters. The rest elements and dimensions in 
the figure are as follows: P is a cylindrical 
metal tube; Q is a half-wave-wavelength slot 
used for symmetry, D1 and D2 are the 
diameters of the small and big reflector, 
respectively; w = 0.25 λ0 or 0.5 λ0 is the width 
of the rim used to decrease the sidelobe and 
backlobe radiation; 2lF is the length of the 
dipole; d1 and d2 are the distances between 
the dipole and the small and big reflector, 
respectively; DF is the diameter of the metal 
tube. The diameters of the big and small 
reflector are in the ranges (1.5 – 2.3) λ0 and 
(0.3 – 0.65) λ0, respectively. The typical sizes 

of the big and small reflector are usually D2 = 
2 λ0 and D1 = 0.5 λ0 [2].  

The gain of the SBFA with optimum 
dimensions is around 15 dB with a VSWR = 2 
bandwidth of about 2-3 %. Sometimes the 
antenna is required to operate in two different 
frequencies which are too far apart for a 
single antenna to perform efficiently at both 
frequencies while the behaviour of the 
antenna in the range of intermediate 
frequencies is of little or no concern [3]. In 
these applications the dual-frequency antenna 
is the best solution. 

The dual-frequency system of two 
integrated SBFA is proposed by H.D. Hristov 
[2]. It was used for radiometric satellite 
tracking and telemetry operating at 
frequencies f10 = 137 MHz and f20 = 470 
MHz. This antenna construction was 
optimized in [4]. 

A design procedure of dual-frequency 
system of two integrated SBFA, for short 
called herein dual-frequency short backfire 
antenna (DFSBFA) will be presented in this 
article based on the results obtained in [2,4]. 
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Fig. 1. Geometry of a short backfire  
           antenna with circular reflectors: 
           (a) Side view; (b) Top view 
 
 
II. DESCRIPTION OF DUAL- 
     FREQUENCY SHORT BACKFIRE  
     ANTENNA 
 
II.1. DUAL-FREQUENCY SHORT 
        BACKFIRE ANTENNA WITH 
        CIRCULAR REFLECTORS 

Figure 2 shows the geometry of a       
DFSBFA with circular reflectors. The 
antenna elements and dimensions in the 
figure are as follows: R1, R2 and R3 are disk 
reflectors designated successively from the 
biggest to the smallest; F1 and F2 are feed 
dipoles of the big and small antenna; P is a 
cylindrical metal tube; D1, D2 and D3 are the 
reflector diameters corresponding to the 
reflectors R1, R2 and R3; w1 and w2 are the rim 
widths of the big and small antenna; 2lF1 and 
2lF2 are the lengths of the feed dipoles F1 and 
F2; and DP is the diameter of the metal tube. 

 

 

 

Fig. 2. Geometry of dual-frequency short 
            backfire antenna with circular  
            reflectors: (a)Side view; (b) Top  
            view 
 
The reflector doublets R1R2 and R2R3 form the 
two SBFA with resonant cavities C1and C2 of 
axial lengths S1 = 0.5 λ10 and S2 = 0.5 λ20, 
respectively. In this way the antenna system 
may be considered integrated because the two 
SBFA have a common disk reflector R2 which 
acts as a small reflector for the big antenna 
and as a big reflector for the small antenna. 
The both SBFA are fed by the half-wave 
dipoles F1 and F2, matched to their feed 
cables at the design frequencies f10 = c/ λ10 
and f20 = c/ λ20, where c = 3 x 108 m/s is the 
free space wave velocity, and λ10 and λ20 are 
the design wavelengths. The basic 
expressions for this antenna construction are: 
 
r1 = λ10, r2 = 0.25 λ10 = λ20, r3 = 0.25 λ20     (1) 
 
kf = f20/f10 = λ10/ λ20 = ri/ri+1 = 4, i = 1, 2      (2) 
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where r1, r2 and r3 are the radii corresponding 
to the reflectors R1, R2 and R3, respectively, 
and kf is the frequency ratio.  
 
II.2. DUAL-FREQUENCY SHORT 
        BACKFIRE ANTENNA WITH 
        OCTAGONAL REFLECTORS 
        In some cases an octagonal shape of the 
reflectors is used in SBFA instead of circular 
one as shown in Figure 3. The other elements 
of the DFSBFA with octagonal reflectors are 
the same as in the construction with circular 
reflectors (Figure 2) except the feed dipoles.  
 
 

 
Fig. 3. A n – sided polygonal (octagonal) 
           reflector: Di = 2rei 

 
It is found in [4] that the feed with the folded 
half-wave dipole instead of single-wire 
produces a better input match to a 50-ohm 
cable. The above result is due to the fact that 
the standard-size resonant SBFA greatly 
reduces the dipole input resistance at 
resonance. As it is seen from Figure 4 [4] the 
folded-wire dipole feed bandwidth (solid line) 
is wider than the single-wire dipole feed 
bandwidth (dashed line). 
        The equivalent radius rei (i = 1,2 or 3) of 
the circle in which is inscribed the n – sided 
polygonal reflector may be found if its 
surface is equal to  the surface of a circular 
reflector with radius ri as follows (Figure 3): 
 

)]/2sin(/[2 nnrr iei ππ=                           (3) 

        The basic relations (1) and (2) are, of 
course, valid and for the DFSBFA with 
octagonal reflectors. 
 
ІІI. DESIGN PROCEDURE FOR A  
       DUAL-FREQUENCY SHORT  
       BACKFIRE ANTENNA 
 

 
        The directivity, D, the central (design) 
frequencies of the antenna’s bandwidths, f10 
and f20, and the type of the feeds, F1 and F2, 
are assumed known in the design. The design 
is valid for DFSBFA with dipole feeds. The 
designed dual-frequency antennas produce 
maximum gain where the frequency ratio kf is 
equal to 4. The DFSBFA is suitable where a 
directivity and gain of around 15 dB are 
required. The VSWR = 2 bandwidth of 2-3 % 
is achieved using a simple single-wire half-
wave dipoles. It may be widened to 5-6 % 
with folded half-wave dipoles [4,5]. In 
addition the bandwidth of the DFSBFA can 
be improved up to about 16 % by use of two 
plane-conical reflectors R1 and R2 and single-
wire feed dipoles tuned at two different 
resonant frequencies [6]. The goal of the 
design is to determine the basic dimensions of 
the DFSBFA. 
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Fig. 4. Reflection (return loss) coefficient 
           S11 versus low-band frequency for 
          single-wire (dashed line) and folded- 
           wire (solid line) dipole feeds 
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III.1. DUAL-FREQUENCY SHORT 
         BACKFIRE ANTENNA WITH 
         CIRCULAR REFLECTORS 
        The design procedure involves the 
following steps. 

1. Diameters of the reflectors 
 

D1 = 2 λ10                                                              (4) 
 
D2 = 0.5 λ10  = 2 λ20                                          (5) 
 
D3 = 0.5 λ20                                                (6) 
  

2. Lengths of the antennas 
 

S1 = 0.5 λ10                                                 (7) 
 
S2 = 0.5 λ20                                                 (8) 
 
LA = S1 + S2 = 0.5(λ10 + λ20)                       (9) 
 

3. Rim widths  
 

w1 = 0.25 λ10                                             (10) 
 
w2 = 0.25 λ20                                             (11) 
 

4. Diameters of the feed dipoles 
  

DF1 = (0.01 – 0.03) λ10                              (12) 
 
DF2 = (0.01 – 0.03) λ20                              (13) 
 
     5.   Resonant lengths of the feed dipoles  
        They depend on the corresponding feed 
dipoles diameters and are chosen within the 
following limits: 
 
2lF1 = (0.46 – 0.38) λ10                              (14) 
 
2lF2 = (0.46 – 0.38) λ20                              (15) 
 
III.2. DUAL-FREQUENCY SHORT 
         BACKFIRE ANTENNA WITH 
         OCTAGONAL REFLECTORS 
        The design is accomplished after 
computer optimization procedure and 
involves the following steps. 

1. Diameters of the reflectors 
 

D1 = 2.108 λ10                                           (16) 

 
D2 = 0.527 λ10 = 2.108 λ20                        (17) 
 
D3 = 0.527 λ20                                           (18) 
 

2. Lengths of the antennas 
 

S1 = 0.474 λ10                                           (19) 
 
S2 = 0.527 λ20                                           (20) 
 
LA = S1 + S2 = 0.474λ10 + 0.527λ20           (21) 
 

3. Rim widths  
 

w1 = 0.25 λ10                                             (22) 
 
w2 = 0.25 λ20                                             (23) 
 

4. Diameters of the folded feed dipoles 
 

DF1 = 0.015 λ10                                         (24) 
 
DF2 = 0.030 λ20                                         (25) 
 

5. Resonant lengths of the folded feed 
dipoles 

        They depend on the corresponding feed 
dipoles diameters and are chosen within the 
following limits:  
      
2lF1 = (0.46 – 0.38) λ10                              (26) 
 
2lF2 = (0.46 – 0.38) λ20                              (27) 
 
IV. PRACTICAL EXAMPLE 
        In order to verify the validity of the 
proposed design procedure a DFSBFA with 
octagonal reflectors and folded feed dipoles 
was designed and tested by computer 
simulation.  
        The basic dimensions of the antenna are 
shown in Table 1.  The big and small 
antennas are tuned at f10 = 0.9 GHz and f20 = 
3.6 GHz, respectively. 
        Figure 5 shows a comparison between 
the 450-plane radiation patterns of the two 
integrated antennas. It is seen, that the small 
antenna produces lower sidelobes, which is 
due to the presence of the bigger rimmed 
reflector. 
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Table 1. Basic dimensions of dual-frequency 
              short backfire antenna with 
              octagonal reflectors 
 
          Antennas 
Dimensions           

Big 
antenna 

Small 
antenna 

Design  
frequency  
 f10, f20 

 
0.9 GHz 

 
3.6 GHz 

Antenna length 
S1, S2 

158.1 mm 
(0.474λ10) 

43.9 mm 
(0.527 λ20) 

Total length  
LA 

202 mm  
(0.606 λ10 or 2.424 λ20) 

Big reflectors 
diameter D1, D2 

702.6 mm 
(2.108 λ10) 

175.6 mm 
(2.108 λ20) 

Small reflectors 
diameter D2, D3 

175.6 mm 
(0.527 λ10) 

43.9 mm 
(0.527 λ20) 

Rim width 
w1, w2 

83.3 mm 
(0.25 λ10) 

20.8 mm 
(0.25 λ20) 

Folded dipole 
length 2lF1, 2lF2 

120.4 mm 
(0.361 λ10) 

24.6 mm 
(0.295 λ20) 

Folded dipole  
diameter  
DF1, DF2 

5 mm 
(0.015 λ10) 

2.5 mm 
(0.030 λ20) 

 
         
        

 
 

 

 
 
 
Table 2. Basic electrical parameters of dual- 
              frequency short backfire antenna  
              with octagonal reflectors 
 
          Antennas 
Parameters           

Big 
antenna 

Small 
antenna 

Gain, dBi 14.8 14.2 
Efficiency, % 69 60 
Beamwidth,deg 31.2 36.4 
Maximum 
sidelobe, dB 

-16 -21 

Maximum  
X-polar, dB 

-23.9 -20.2 

Front/Back 
ratio, dB 

21 22.5 

VSWR at design 
frequency 

1.08 1.17 

Bandwidth at 
VSWR = 2, % 

4.8 5.6 

 
 
 
        The cross-polar radiation patterns of the 
two integrated antennas in the same plane are 
shown in Figure 6. It is seen from the figure, 
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Fig. 5. Radiation patterns of a dual- 
           frequency short backfire antenna  
           with octagonal reflectors in 450-  
           plane: 0.9-GHz antenna (solid line) 
           and 3.6-GHz antenna (dashed line)  

180 90 0 90 180
50

40

30

20

10

0

Angle (degrees)

C
ro

ss
-p

ol
ar

 ra
di

at
io

n 
pa

tte
rn

 (d
B

)

 

Fig. 6. Cross-polar radiation patterns of a 
           dual-frequency short backfire 
           antenna with octagonal reflectors in 
           450-plane: 0.9-GHz antenna (solid 
           line) and 3.6-GHz antenna (dashed 
           line)  
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that the big antenna has a better cross-polar 
performance. 
        The basic electrical parameters of the 
two integrated SBFA are summarized in 
Table 2. It is seen from the table, that the 
radiation and input characteristics of the both 
antennas are approximately the same. 
 
V. CONCLUSION  
        A procedure for design of high-
efficiency DFSBFA has been proposed. It is 
found a good agreement between the 
electrical characteristics of the two integrated 
SBFA. The DFSBFA is compact, simple and 
cheap to build and can be employed for many 
attractive applications, such as dual-frequency 
gain and good input-match bandwidth 
characteristics. 
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НЕВРОНЕН ОЦЕНИТЕЛ НА СКОРОСТ ЗА БЕЗСЕНЗОРНО 
ВЕКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ 

 
NEURAL ESTIMATOR OF SPEED FOR SENSORLESS VECTOR CONTROL 

OF INDUCTION MOTOR 
Живко С. Жеков 

Резюме: В статията са представени особеностите и проблемите при изграждане на 
невронен оценител на скоростта на асинхронен двигател. Разработен е невронен 
оценител, функциониращ на базата на сигналите по статторните токове и 
напрежения, и роторното потокосцепление на двигателя. Извършени са 
симулационни изследвания на невронния оценител, включен в система за 
безсензорно векторно управление и e дадена препоръка за подобряване на 
работата му. 
 Ключови думи: Асинхронно електрозадвижване, безсензорно векторно 
управление, невронен оценител. 

Abstract:  In this paper problems at design of Induction Motor speed neural estimator  
and their solutions are overviewed. Neural estimator is created taking into consideration 
problems and specialities at design. Simulation researches are accomplished on this 
neural estimator in sensorless vector controlled system Recommendation for 
improvement of neural estimator performance is maked. 
Keywords: AC drive, Neural estimator, Sensorless vector control. 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
Поради необходимост от 

възстановяване на скоростта нужна за 
работата на безсензорните асинхронни 
електрозадвижвания, в последните години 
се наблюдава засилен интерес както към 
класическите оценители на скоростта на 
асинхронния двигател (АД) като: 
оценители на скорост работещи в отворен 
контур [2,7], разширен филтър на Калман 
[2,6,9], адаптивен наблюдател на скоростта 
[2,6,8], оценители на скоростта, 
използващи хармониците на роторните 
канали [2,6] и др., така и към т.н. 
интелигентни техники за оценяване, 
използващи размита логика и невронни 
мрежи. 

В [4] е предложен невронен оценител 
на скорост, както и невронен регулатор. С 
цел облекчаване на обучението на 
невронния оценител то е извършено само 
за положителни скорости. При работа 
оценителят възстановява както 
положителни, така и отрицателни 
скорости като знака на възстановената 
скорост се определя от знака на заданието 
по скорост. Апроксимирането на входно-
изходната характеристика на класически 
оценител посредством невронна мрежа е 

вариант за изграждане на интелигентен 
оценител предложен в [5]. 

При изграждане на размити и 
невронни оценители е необходимо 
експертно знание за обекта, докато 
синтезът на класически оценители изисква 
познаване на математичният модел на 
обекта. Познаването на математичния 
модел на обекта не e задължително при 
синтеза на интелигентни оценители, но 
той би спомогнал за по-бързото им 
структуриране. 

Невронните мрежи представляват 
универсални апроксиматори на функции. 
При подходящо структуриране и обучение 
те могат да апроксимират практически 
всяка нелинейна функция в определен 
интервал със зададена точност. Ето защо 
те са подходящо средство за 
апроксимиране на пълната входно-изходна 
характеристика на АД, както и за 
пресъздаване на неговата динамика. 
 
ІІ. НЕВРОНЕН ОЦЕНИТЕЛ НА 
СКОРОСТ 

Невронният оценител на скорост 
може да бъде разглеждан като невронен 
модел на АД поради еднаквите функции, 
които изпълняват – възстановяване на  
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скоростта на АД. Препоръки за 
изграждане на невронни модели на 
динамични обекти са дадени в [1]. 

Предназначението на невронният 
оценител еднозначно предопределя 
състава на целевия вектор, в който е 
необходимо да присъства истинската 
скорост. Невъзможността за формиране на 
целевия вектор по време на работа на 
безсензорното векторно управление 
поради отсъствие на датчик на скорост 
дава основание да се използва off-line 
обучение на невронния оценител. С off-
line обучението се цели апроксимиране на 
пълната входно-изходна характеристика 
на АД, докато при on-line обучение най-
често се апроксимира входно-изходната 
характеристика на АД в околността на 
работната точка. 

Процесите сбор на данни за целевия 
и входния вектор, обучение на невронната 
мрежа и работа на системата с така 
обучения невронен оценител се извършва 
в следната последователност: 

- сбор на данни при работа на 
векторното управление  с наличен датчик 
на скорост и формиране на целевия и 
входния вектор 

- обучение на невронната мрежа 
посредством целевия и входния вектор 

- работа на системата с така обучения 
невронен оценител без да е необходимо 
използване на датчик на скорост. 

Най-често при изграждане на 
невронни модели на динамични обекти се 
използват невронни мрежи с обратно 
разпространение (backpropagation) на 
грешката при обучение и право 
(feedforward) или рекурентно (reckurrent) 
разпространение на сигналите при работа. 
Тези невронни мрежи могат да бъдат 
линейни или нелинейни в зависимост от 
това какви активационни функции се 
използват за всеки слой на невронната 
мрежа. Препоръчва се апроксимирането на 
пълната входно-изходна характеристика 
на нелинейни обекти да се извършва 
посредством нелинейни невронни мрежи. 
Динамиката на обекта при използване на 
невронни мрежи с право разпространение 
на сигналите се въвежда като за kтия такт 

се включат във входния вектор и 
предходни стойности на входните 
променливи. Синтезираният оценител се 
базира на невронна мрежа с право 
разпространение на сигналите с наличие 
на два нелинейни слоя поради 
нелинейната природа на АД. 

В съставът на входния вектор влизат 
управляващите въздействия и измеряемите 
променливи. Съставът на изходният както 
и на целевият вектор се определя от 
желаните изходни променливи. В 
настоящият случай, както бе споменато 
по-горе това е скоростта. 

 При синтезът, в много случаи  е 
целесъобразно изграждането на невронния 
модел да  се извършва в съответствие с 
математичното описание на обекта [1]. 

Така например, ако обекта се описва 
със следното дискретно уравнение: 

),...2(),1(),(),...2(),1([)( −−−−−= kukunkykykyFky
)](..., mku −  (1) 

където F е нелинейна функция, n и m 
съответно реда на лявата и дясна част на 
диференчното уравнение описващо 
процесите в обекта, y и u – изходна 
променлива и входно въздействие се 
препоръчва невронният модел да се 
изгради по аналогичен начин: 

),...2(),1(),(),...2(),1([)(ˆ −−−−−= kukunkykykyFky nn

)](..., mku −  (2) 

където Fnn е нелинейното входно-изходно 
преобразувание на невронната мрежа, а ŷ  
е изходната променлива на невронната 
мрежа. 

Електромеханичните процеси в АД с 
накъсо съединен ротор и механизма (за 
едномасова механична част), в 
неподвижно свързана със статора α – β 
координатна система, се описват със 
следните уравнения: 

βααα ω rrp
r

m
r

r

mr
sees p

L
L

L
LR

ipTRu Ψ+Ψ−+= 2)1(  (3) 

αβββ ω rrp
r

m
r

r

mr
sees p

L
L

L
LR

ipTRu Ψ+Ψ−+= 2)1(  (4) 

βαα ω rrp
m

r
rr

m
s p

L
T

pT
L

i Ψ−Ψ+= )1(1  (5) 
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αββ ω rrp
m

r
rr

m
s p

L
T

pT
L

i Ψ−Ψ+= )1(1  (6) 

rcsrsrm JpMiik ωαββα =−Ψ−Ψ )(  (7) 
където: 

;
2

3
;;;;

2

2

2

r

mp
m

r

r
r

r

mrs
e

r

m
rse

e

e
e L

Lp
k

R
LT

L
LLLL

L
LRRR

R
LT ==

−
=+==  

;);(
dt
dpiikM srsrme =Ψ−Ψ= αββα Ls, Lr - пълни 

индуктивности на статора и ротора; Lm – 
взаимна индуктивност; Rs, Rr – активни 
съпротивления на статора и ротора; pp – 
брой чифтове полюси; Me, Mc – 
електромагнитен и съпротивителен 
момент; J – инерционен момент. 

Както се вижда от уравнения (3÷7), 
математичният модел на АД в разгърната 
форма се състои от пет нелинейни 
диференциални уравнения, включващи 
седем променливи: βαβαβα rrssss iiuu ΨΨ ,,,,,  
са проекциите на изобразяващите вектори 
на статорните променливи (напрежение и 
ток) и роторното потокосцепление 
съответно по осите α и β на ортогоналната 
координатна система; ωr – ъглова скорост 
на ротора. 

Според представената по-горе 
препоръка невронният модел на АД трябва 
да има следното математично описание: 

),2(),1(),2(),1([)(ˆ −−−−= kukukkFk ssrrnnr ααωωω  
)]2(),1( −− kuku ss ββ  (8) 

Вижда се, че  (8) включва действителната 
скорост rω , която е неизмеряема при 
отсъствие на датчик на скорост в работен 
режим. Това математично описание може 
да се запази при обучението, а при работа 
на невронната мрежа се използва следната 
рекурентна зависимост: 

),2(),1(),2(ˆ),1(ˆ[)(ˆ −−−−= kukukkFk ssrrnnr ααωωω  
)]2(),1( −− kuku ss ββ  (9) 

Недостатък на този вариант е 
възможността за достигане до 
неустойчивост поради включване в 
математичното описание на предходни 
стойности на оценката rω̂ , които може да 
не съвпадат с реалната скорост. 

Ако в математичното описание се 
включат само напреженията то така 

структурираната невронна мрежа не се 
обучава задоволително (потвърдено от 
редица симулационни изследвания). 
Решаването на този проблем може да стане 
по-два начина: чрез увеличаване на 
размерността на невронната мрежа, т.е. 
увеличаване на броя на слоевете и броя на 
невроните във всеки слой, което би довело 
до неоправдано завишаване на времето за 
обучение. Вторият начин е посредством 
включване на междинните променливи 

βαβα rrss ii ΨΨ ,,,  в математичното описание 
на невронната мрежа за по-добро отчитане 
на динамиката на обекта. Възможно е 
използване само на токовете,  само на 
потокосцепленията или и на четирите 
променливи. След изследване и на трите 
варианта е предпочетен последния поради 
най-добро обучение на невронната мрежа. 
Причина за това е, че всяка една от 
междинните променливи носи 
информация за скоростта поради наличие 
на функционална връзка между тях (3÷7).  

След отчитане на посочените 
съображения се избира невронна мрежа 
със следното математично описание: 

),2(),1(),2(

),1(),2(),1(),2(

),1(),2(),1([)(ˆ

−Ψ−Ψ−

−−−−

−−−=

kkki

kikikiku

kukukuFk

sss

ssss

sssnnr

ααβ

βααβ

βααω

 

)].2(),1( −Ψ−Ψ kk ss ββ  (10) 

Проблемът, който възниква при тази 
структура на невронната мрежа е 
необходимостта от измерване на 
роторното потокосцепление в процеса на 
натрупване на данни за обучение както и в 
процеса на работа, което би довело до 
усложняване на апаратната част на 
системата. За да се избегне измерване на 
роторното потокосцепление в настоящата 
работа се използва конвенционален 
оценител на потокосцепление, базиращ се 
на уравнения (3÷6). Така математичното 
описание на невронната мрежа придобива 
вида: 

),1(ˆ),2(),1(),2(),1(

),2(),1(),2(),1([)(ˆ

−Ψ−−−−

−−−−=

kkikikiki

kukukukuFk

sssss

ssssnnr

αββαα

ββααω

)].2(ˆ),1(ˆ),2(ˆ −Ψ−Ψ−Ψ kkk sss ββα   (11) 
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В съответствие с това математично 
описание входния p и целевия t вектор се 
формират по следния начин: 

),1(ˆ),2(),1(),2(),1(

),2(),1(),2(),1([)(

−Ψ−−−−

−−−−=

kkikikiki

kukukukuk

sssss

ssss

αββαα

ββααp
 

;)]2(ˆ),1(ˆ),2(ˆ T
sss kkk −Ψ−Ψ−Ψ ββα   (12) 

)]([)( kk rω=t .  (13) 

Тъй като невронният модел е off-line 
обучаем, то за да „запамети” всички 
възможни режими, както и за да 
пресъздаде динамиката на АД е 
необходимо използването на голям брой Q 
от входни вектори. Наличието на големия 
брой режими при векторното управление 
се  основава на широкия диапазон на 
регулиране на скоростта, промяната на 
съпротивителня момент ]0[ nc MM K∈  в 
зависимост от технологичния режим и 
промяната на параметрите на двигателя. За 
възбуждане на тези работни режими се 
използва стъпаловидна възбуждаща 
функция (задание по скорост) съобразена с 
динамиката на обекта. Задачата за 
оценяване на скоростта, поради 
неизмеряемостта на съпротивителния 
момент и промяната на параметрите на 
двигателя, би била нерешима, ако не 
съществуваше функционална зависимост 
между тези промени и управляващото 
въздействие и междинните променливи, 
поради особеността на АД като обект за 
управление, притежаващ вътрешни 
обратни връзки. 

Въпреки добрите обобщаващи 
свойства на невронните мрежи при малко 
Q не се постига добра работа на 
невронната мрежа с данни различни от 
данните с които е била обучена. Ето защо 
е необходимо Q да бъде в рамките на 
няколко десетки хиляди, като в 
конкретния случай Q=50000. 

Поради сложността на математичния 
модел на АД, големия брой входни 
вектори и значителния брой променливи 
във всеки вектор е използвана трислойна 
невронна мрежа с обратно 
разпространение на грешката с два 
нелинейни и един линеен слой (tansig, 
tansig, purelin). Броят на невроните в 

първите два слоя е подбран опитно, 
съответно S1=8 и S2=16 неврона, като е 
съблюдавано да се постигне баланс между 
точност и сложност на невронния модел. 
Броят на невроните в изходния слой S3 
еднозначно се определя от броя на 
изходните променливи включени в 
целевия вектор т.е. в настоящата задача се 
ползва един неврон. Структурната схема 
на невронния оценител е представена на 
фиг.1, като W1, W2, W3, b1, b2, b3 са 
съответно матрици и вектори с теглови 
коефициенти и отмествания. 

 
Фиг.1. Структурна схема на невронният 

оценител 
 
ІІІ. СИМУЛАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Изследванията са извършени за 
система с векторно управление, 
представена на фиг.2, използваща 
предложения оценител и двигател тип 
МТК 21-6 със следните каталожни данни: 
мощност 5kW; номинален момент 
Mn=52.47Nm; номинален ток Isn=13.4А; 
Rskat=1.11Ω; Rrkat=1.862Ω; Lskat=0.075H; 
Lrkat=0.077H; Lm=0.072H. Системата е 
описана по-детайлно в [3]. В 
симулационния модел на обекта се отчитат 
координатните преобразувания, 
нелинейните и дискретни свойства на СП. 

Проведени са изследвания при 
отсъствие и наличие на изменение на 
активните съпротивления на намотките на 
статора и ротора на двигателя и 
зашумяване на статорните токове. 

Резултатите от проведените 
симулационни изследвания, показани на 
фиг.3a са получени при Rs=Rskat, Rr=Rrkat и 
без зашумяване на статорните токове, на 

ta
ns

ig
 

ta
ns

ig
 

pu
re

lin
 

 

W1 

b1 

W2 

b2 

W3 

b3 

p 

RxQ 

1 1 

1 

S1xQ 

S2xQ 

S1xR 

S3xQ 

S1x1 S2x1 

S3x1 

S2x S1 

S3x S2 

N1 N2 

N3 

A1 

A2 A3 

N2 



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 

 19 

 
Фиг.2. Функционална схема на асинхронно 
електрозадвижване с безсензорно директно 

векторно управление 

фиг.4a при Rs=Rskat, Rr=Rrkat и със 
зашумяване на статорните токове с 
адитивен бял шум (отношение 
шум/сигнал=0.01), на фиг.5a при 
Rs=1.2Rskat, Rr=1.2Rrkat и без зашумяване. 

Във всички случаи невронният 
оценител на скоростта и оценителят на 
потокосцеплението, както и системата за 
управление работят с каталожните стойности 

 

 
Фиг.3. Работа на системата при Rs=Rskat, 

Rr=Rrkat и без зашумяване 

на параметрите на двигателя. На фигурите 
е представено изменението на скоростта 
на двигателя и роторното 
потокосцепление, техните оценки и 
съответните задания ωref и Ψref. Фигурите с 
индекси b) и c) изобразяват процесите от 
основните фигури в увеличен мащаб. 

Съпротивителният момент Mc е 
приет за реактивен и се изменя в 
диапазона (0.1÷1)Mn както следва: при 
t≤0.4s Mc=0.1Mn; при 0.4<t≤0.8s Mc=Mn; 
при 0.8<t≤1.2s Mc=0.1Mn; при 1.2<t<1.4s 
Mc=1Mn. 

От проведените изследвания се 
установява добрата работа на невронния  
оценител при всички режими на работа на 
системата при отсъствие на параметрични 
промени и без добавяне на шум към 
статорните токове. При наличие на шум в 
статорните токове работата на оценителя 
се влошава (колебания на оценките около 
действителната стойност на скоростта), 
като поради филтриращите свойства на 
системата това не оказва съществено  

 

 
Фиг.4. Работа на системата при Rs=Rskat, 

Rr=Rrkat и зашумяване на статорните токове 
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Фиг.5. Работа на системата при Rs=1.2Rskat, 

Rr=1.2Rrkat и без зашумяване 
 

влияние върху работата й. Параметричните 
промени водят до влошаване работата на 
невронния оценител и на системата, 
поради влошаване работата на оценителя 
на потокосцеплението, както се вижда от 
фиг. 5а. Възможно решение на този 
проблем е невронния оценител да се обучи 
по данни отразяващи всички възможни 
режими на работа на системата, 
включително и при различна работна 
температура на двигателя. 
 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен е невронен оценител на 
скоростта на АД, характеризиращ се с 
трислойна  невронна мрежа с обратно 
разпространение на грешката и off-line 
обучение. Проведено е симулационно 
изследване изследване на система с 
безсензорно векторно управление, 
работеща с невронния оценител, при 
широк диапазон на регулиране на 
скоростта и промяна на натоварването в 
допустимия за двигателя диапазон. 
Потврдена е работоспособността на 
системата при отсъствие на параметрични 
смущения. 
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ПРОГРАМЕН ТАБЛИЧЕН ДИРЕКТЕН ЦИФРОВ  
СИНТЕЗ С МАЩАБИРАНЕ НА АДРЕСНАТА ДУМА 

 

SOFTWARE  DIRECT  DIGITАL  SYNTHESIS  
WITH SCALED ADDRESS WORD 

 
Борко Г. Боянов, Мариана Ив. Шотова 

Резюме: Направено е кратко описание на действието на базовия Директен 
Цифров Синтез (ДЦС). Описани са принципът и действието на мащабиран ДЦС. 
Представени са резултати от моделиране на ДЦС за различни честотни думи и 
параметри. Направено е сравнение между базовия и мащабирания ДЦС.  
 Ключови думи: Директен Цифров Синтез, Цифрова Обработка на Сигнали 

Abstract:  A brief theoretical background of the Direct Digital Synthesis (DDS) is 
presented. The principle of the scaled DDS and its work are discussed. The results of 
simulation for different frequency words and parameters are presented. A comparison 
between the basic DDS and the scaled variant is performed. 
Keywords: Direct digital synthesis, Digital signal processing 
 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ  

Директният Цифров Синтез е метод 
за генериране на синусоидален сигнал по 
зададена цифрова честота. Най-често 
използваният метод за генериране се 
базира на ROM-таблица, от която се 
извличат дискретите на синуса. С увели-
чаване размера на таблицата се подо-
брява качеството на синтезирания сигнал 
[1], [2].  

При програмен ДЦС ROM-
таблицата най-често се записва в  
програмната памет на процесора, където 
се записва и програмата за синтеза [2]. 
Възможността за подобряване произлиза 
от това, че поради организацията на 
паметта и особености на ДЦС, ROM-
таблицата може да използува половината 
от паметта, а програмата за синтез заема 
малка част от паметта. Останалата част 
от паметта остава неизползувана. 

В настоящата работа е разгледана 
възможността за подобряване на 
използуването на паметта на процесора 
при ДЦС на сигнали чрез мащабиране на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
адресната дума. Показва се, че 
мащабираният ДЦС се характеризира с 
гъвкавост на алгоритъма и възможност за 
използване на капацитет на паметта по-
голям от половината, в зависимост от 
размера на програмата за синтез, като в 
резултат се повишава качеството на 
синтеза. 

 
ІІ. АНАЛИЗ НА ДЦС 

Принцип на базовия ДЦС  
При ДЦС се генерира хармоничен 

сигнал от типа 
         )sin( 0)( nx n ω=                        (1) 

при зададена честота ).0(, 00 πωω <<  
За целта на входа на системата от 

фиг.1 се подава m -битово двоично число 
FW (честотна дума), която се записва в 
честотния регистър ЧР и се подава на 
фазовия акумулатор ФА. ФА се състои от 
суматор и фазов регистър ФР, който 
също е m-битов, и се управлява с тактов 
сигнал с честота fc [2], [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

x(t) 

ПФС ЦАП ФР ЧР 

FW 

ω0 

m 

FW 

m m q 

p 

b 

PW AW x(n) m 

fc 

ФА 

Φ(n) 

Фиг.1 Блокова схема на базов ДЦС. 
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Във ФА се извършва сумиране на 
пълната фаза в предния момент PW(n-1) с 
честотната дума FW съгласно изразите 

FWPWFW nn += − )1()(                (2) 

0)1()(

0

)1()1(

0)()(

ω

ω

ω

+Φ=Φ








≡

Φ≡

=Φ≡

−−− nnnn

nn

FW
PW

nPW
  (3) 

Във ФР се записва пълната фаза 
PW(n) в дадения момент n. На изхода на 
ФА се получава стъпално нарастваща 
фаза Φ(n), като при препълване на ФА 
преносът се игнорира.  

За преобразуването на фазата Ф(n)  в 
цифров синусоидален сигнал x(n) се 
използува преобразовател фаза-сигнал 
(ПФС). ПФС има различни реализации, 
най-лесното от които е използване на 
ROM-таблица, в която са записани 
дискретите на една вълна на синусоидата. 
На всеки такт от ROM-таблицата се 
взима дискрет от синусоидата, чийто 
номер съответствува на адреса AW – така 
наречената адресна дума. Адресната дума 
се получава, като от фазовата дума се 
отхвърлят младшите q бита и се 
използуват само старшите p бита. Това се 
налага, защото не могат да се реализират 
памети с много голям капацитет.  
Отхвърлянето на q младши бита на 
фазовата дума може да доведе до 
възникване на фазова грешка[2], [4]. 

Основни параметри на синтезатора 
са [2], [4]: 
• m – размер на ФА, честотната дума и 

фазовата дума 
• М=2m – капацитет на фазовия 

акумулатор 
• f0  - честота на изходния сигнал 

     cmc fFWf
M

FW
T

f
2

1
0 ===                   (4) 

• честотна стъпка (разделителната 
способност) на синтеза 

cf
M

FWf =0                                          (5)          

при дадена честотна дума FW    

    co f
M

FWf 1' +
=                                      (6) 

при следващата честотна дума      

min00
'

0 f
M
ffff c ==−=∆          (7) 

  Предимство на ДЦС е малката и 
еднаква честотна стъпка при 
регулиране на честотата. 

• динамичен диапазон D на 
синтезатора на сигнала – 
представлява разликата между 
нивото на полезната спектрална 
съставна и нивото на най-силната 
нежеланата странична  хармоничната 
съставяща, определени от 
спектралната диаграма 

dBLLD s ,max0 −=  .                (8) 
 
Принцип на мащабирания ДЦС 
 

Целта на мащабирането е да се 
използува по-голяма част от паметта на 
процесора. Ако капацитетът на паметта 
на процесора е Р думи [4], т.е. 

          pP 2=                                 (9) 
 част от нея се отделя за запис на 
програмата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тъй като капацитетът на паметта 
се изчислява чрез формула (9) и 
представлява степен на двойката, ако за 
ROM таблицата се използува капацитет 
P/2 , то за  програмата за реализация на 
ДЦС остава памет с капацитет P/2. Тъй 
като програмата е с размер до няколко 
килобайта, значителна част от паметта на 
процесора остава практически 
неизползувана за запис на синусоидата, 
което е илюстрирано на фиг.2.  Целта на 
мащабирането е да се използува 

програма 

ROM 
таблица 

свободна 
памет 

P 

P/2 

P/2 

програма 

Фиг.2. Разпределение на паметта 
на процесора. 
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свободната от програмата област от 
паметта на процесора. За целта се 
въвеждат два параметъра: 

• Pk – размер на използуваната за 
РОМ-таблицата памет. Pk не е степен 
на двойката и е в интервала 

p
k

p P 22 1 <<− , като размерът се 
определя в зависимост от големината 
на програмата. 

• Kp – коефициент на мащабиране, 
който e отношението на 
използуваната памет Pk към цялата 
памет P: 

P
PK k

p =                            (10) 

 Размерът на използуваната за 
ПФС памет Pk се задава при начално 
зададените параметри на програмата и по 
него се определя коефициентът на 
мащабиране Kp. Така изчисленият Kp се 
използува при синтеза като се умножава 
с оригиналната адресна дума AW и към 
входа на ПФС се подава мащабирана 
адресна дума AWsc, адресираща 
свободното от програмата адресно 
пространство. Това е илюстрирано с 
блоковата схема от фиг. 3. 
 
Изследване на мащабирания ДЦС чрез 
компютърно моделиране 
 
       Извадка от MATLAB програма за 
симулация на ДЦС е дадена по-долу. 
Параметрите m, p, b, q и Pk се задават в 
началото на програмата. N представлява 
броя дискрети на синтезирания сигнал. 
Честотната дума FW и таблицата на 
синуса са изчислени преди влизане в 
цикъла за синтеза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kp=Pk/P;  
 PW=0; 
 for    n=1:N 
         PW = PW + FW; 
         PW = mod(PW, M); 
         AW = bitshift (PW, -q) ; 
         AWsc = Kp*AW; 
         AWsc = round(AWsc); 
         dAWv(n) = AWsc – AW; 
          x(n) = sintable(AWsc+1); 
 end 
 

В началото на синтеза се нулира 
фазовият регистър. Зададената честотна 
дума FW се акумулира във фазовата дума 
PW, като се прави проверка за 
препълване на ФА. От фазовата дума с 
функцията bitshift се отхвърлят, чрез 
отместване надясно, младшите q бита. 
При това се получава адресната дума AW. 
Следва мащабирането, като адресната 
дума AW се умножава с коефициента Kp. 
Така получената мащабирана адресна 
дума AWsc се закръглява до най-близкото 
цяло число. Изчислява се и dAWv, т.н. 
грешка от закръгляване, с която лесно 
може да се установи дали дадената 
честотна дума FW е „добра” или „лоша” 
и какво отклонение се внася в системата 
при „лоша” честотна дума. 
     Представени са резултати от 
симулации при параметри m=12, p=10, 
q=2. Тези параметри са по-ниски спрямо 
реален ДЦС, но са удобни за илюстри-
ране. Изследва се ефективността на 
алгоритъма при стойности на 
коефициента Кр, 1:0625.0:5.0=Kp . 
Стойността 5.0=Kp  съответствува на 
базов ДЦС с ROM-таблица с размер Р/2. 

1=Kp  представлява гранична стойност, 
когато цялата памет на процесора се 
използува за запис на синусоидата.  
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Фиг.3. Блокова схема на мащабиран ДЦС. 
 



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 

 24 

 
Практически стойност 1=Kp  не е 

възможна, поради нуждата част от 
паметта да се използува за запис на 
самата програма за синтеза. 
 В изследването на алгоритъма е 
използуван диапазона от честотни думи 
FW=90:200  със стъпка 1 с цел откриване 
на честотни думи, при които се получава 
спектър без фазов шум и спектър със 
силна странична съставяща на изходния 
сигнал, т.е. търсят се такива честотни 
думи, при които динамичния диапазон е 
съответно максимален и минимален.  
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На фиг.4 и фиг.5 са представени 

фазовата и адресна думи, грешката от 
закръгляване, цифровия сигнал x(n) и 
спектрите на изходния сигнал при 
FW=99. Това е примерно избрана 
честотна дума, при която се получава 
спектър с ясно изразени странични 
спектрални съставящи. От фиг.4.а) и 
фиг.5.a) се вижда мащабирането на 
адресната дума, в първия случай при 
Кр=0.5, а във втория  Кр=0.75.  

От спектрите на изходните 
сигнали може да се отчете разликата в 
динамичния диапазон. В първия случай, 

б) 
Фиг.5. Графично представяне на 
изменението на фазовата дума PW(n), 
адресната дума AW(n), грешката от 
закръгляване dAWv и мащабираната 
адресна дума AWsc(n) а) и спектъра на 
изходния сигнал б) при FW=99, Kp=0.75. 

Фиг.4.  Графично представяне на изме-
нението на фазовата дума PW(n), адрес-
ната дума AW(n), грешката от закръг-
ляване dAWv   и мащабираната адресна 
дума AWsc(n) а) и спектъра на изходния 
сигнал б) при FW=99, Kp=0.5. 

а) 

б) 

а) 
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при Kp=0.5, D=53.9dB, а във втория 
Kp=0.75, D=57.5dB, т.е. с увеличаване на 
коефициента Кр се увеличава и 
динамичния диапазон на изходния 
сигнал, в случая с 3.6 dB.  
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На фиг.6 е показан спектърът на 
изходния сигнал при FW=128 и Кр=0.5. 
Динамичния диапазон е D = 70.2 dB. 
Спектърът е без странични спектрални 
съставящи. При промяна на коефициента 
Кр не се наблюдава промяна в динамич-
ния диапазон - при тази честотна дума, 
поради големия брой нули, за всички 
тестови стойности на Kp се получава ви-
сока стойност на динамичния диапазон. 
 В спектъра на фиг.7 може да се 
види силната странична хармонична 
съставяща. Тук динамичния диапазон е 
D=51.3dB при честотна дума FW=160 и 
Кр=0.5625. Това е „лоша” честотна дума, 
поради единствена силната нежелана 
хармонична съставяща, която силно 
намалява динамичния диапазон. 
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Направена е съпоставка между 
теоретично изчисленият динамичен 
диапазон и динамичния диапазон, 
получен чрез компютърната симулация. 
Предлага се динамичният диапазон да се 
изчислява за най-неблагоприятния 
случай, т.е. за „лоша” честотна дума с 
израза 

kpD 02.6=  , където 





=

π
k

k
Pp 2log2    (11) 

Изразът е аналогичен на известния 
в литературата, но е модифициран с 
множителя 2/π и приложението му се 
разширява за нецели стойности на 
параметъра pk.  

В таблица 1 са показани 
стойностите на динамичния диапазон при 
промяна на коефициента Кр, като 
теоретичната стойност е означена с Dt, а 
експериментално получената е De. 
Показано е и нарастването diff на 
динамичния диапазон De при 
нарастването на размера на таблицата на 
синуса  Рк. 
 
  Табл.1. Сравнение на теоретичния с 
експерименталния динамичен обхват. 
 

Kp Pк De[dB] diff Dt[dB] 
0.5 512 50.3 1 50.2 

0.5625 576 51.3 0.9 51.3 
0.625 640 52.2 0.8 52.2 

0.6875 704 53.03 0.77 53 
0.75 768 53.8 0.7 53.7 

0.8125 832 54.5 0.6 54.4 
0.875 896 55.1 0.6 55.1 

0.9375 960 55.7 0.5 55.7 
1 1024 56.3  56.2 

 
Наблюдава се увеличаване на 

динамичния диапазон с нарастване на 
коефициента Кр, т.е. с увеличаване 
размера на използуваната за RОМ-
таблицата памет. Следва да се отчете, че 
повишаването на динамичния обхват при 
мащабирания ДЦС спрямо базовия ДЦС 
(D = 50.2dB) при различните стойности 
на коефициента Кр варира от 1dB до 
приблизително 6dB.  

Фиг.6 Спектър на изходния сигнал при  
FW=128, Kp=0.5 . 

Фиг.7. Спектър на изходния сигнал при 
FW=160, Kp=0.5625. 
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 Изследвано е бързодействието на 
синтезатора при базов и мащабиран ДЦС 
за сто сигнала с дължина 2048 дискрета. 
При базовия ДЦС времето за генериране 
на сигналите е 0.83s. При мащабирания 
ДЦС, поради въвеждането на 
допълнителни операции (умножаване с 
коефициента на мащабиране и 
закръгляване на адресна дума), времето 
за синтезиране на сигналите е малко по-
голямо от базовия ДЦС - 0.89s. 
Конкретните данни при реализация със 
сигнални процесори ще зависят от типа 
на процесора. 
 Макар и с намалено до известна 
степен бързодействие на синтезатора, 
мащабираният ДЦС има съществено 
предимство пред базовия ДЦС поради 
намаляване на нивото на страничните 
нежелани спектрални съставящи с до 
6dB. 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

 
С мащабирането на базовия ДЦС се 

постига гъвкавост на алгоритъма и 
възможност за оптимално използуване на 
капацитет на паметта на процесора в 
зависимост от нуждите на програмата. 
При увеличаване на областта от паметта, 
използувана за RОМ-таблицата, се 
намалява нивото на страничните 
спектрални съставящи с до 6dB, с което 
се подобрява спектъра на синтезирания 
сигнал.  

Предложен е израз за изчисляване 
на динамичният диапазон за най-
неблагоприятния случай, т.е. за „лоша” 
честотна дума, който дава резултати, 
практически съвпадащи с тези от 
компютърната симулация. 

Като следващи задачи при 
изследванията върху мащабирания ДЦС 
могат да се посочат разработването на 
математичен модел на преобразуването 
на честотни думи при мащабирането в 
еквивалентни „добри” или „лоши” 
честотни думи; съставяне и изследване на 
други схеми за мащабиран ДЦС; 
изследване на реализации на мащабиран 
ДЦС със сигнални процесори.  

Тази работа е извършена с помощта 
на проект № 39/2008, финансиран от Фонд 
научни изследвания на ТУ-Варна. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА АБОНАТЕН ИНТЕРФЕЙС 
НА МУЛТИПЛЕКСНА СИСТЕМА 

 
PERFORMANCE ANALYSIS OF MULTIPLEX SYSTEM SUBSCRIBER LINE 

CHARACTERISTICS 
Розалина Димова, Любомир Кожухаров, Илия Танчев, Тодорка Георгиева 

 
Резюме: В доклада са иззследвани свойствата на входните и изходните цифрви 
преобразуватели и филтри на цифров абонатен мултиплексор, както и наличието 
на отразен сигнал при гъвкав мултиплексор и абонатен мултиплексор. 
Резултатите показват, че при филтрите  разликата между най-голямата и най-
малката стойност на затихването в лентата на пропускане не надвишава 0,5 dB, 
което е гаранция задобрата работа на системата. 
Ключови думи: затихване, мултиплексна система, характеристики 

Abstract:  The paper presents performance analysis of input and output digital 
converters and filters of digital subscriber multiplexer. Reflex signal of flexible 
multiplexer and subscriber multiplexer have measured. The results show that filter 
difference between maximum and minimum attenuation in the low frequency band is 
not more 0,5 dB, that guarantee the high quality system operation. 
Keywords: attenuation, multiplexer, characteristics 
 
 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
В телекомуникациите, като един от 

най-бързо развиващите се индустриални 
отрасли в света, интеграцията на 
интелигентни решения, като 
мултиплексирането на канали, оказва 
силно позитивно влияние върху 
икономиката. 

Цифровизацията на абонатния 
достъп е едно от най-атрактивните 
направления на развитие на 
телекомуникационните мрежи[2]. 

 

 
         Фиг. 1. Зависимост на стойността на 
телекомуникационен канал от дължината 
на линията  

MX-VI-2100B е гъвкав, кросконект 
мултиплексор. Устройството осигурява 

пълна цифровизация на преносната мрежа 
и интегрира различни видове услуги. 
Използва се мултиплексиране на данни и 
глас, комутиране, drop-and-insert, 
свързване на гласови канали и канали за 
данни от преносната среда от и към общия 
цифров поток[3]. 

Мултиплексорът реализира пълен 
кросконект между осем 2Mbit/s потока с 
256 по 64 Kbit/s канали. Два от тези 
потоци са обособени за входни, а шест 
служат за интерфейсни модули. 
Устройството работи и като 
концентратор, поддържайки протоколите 
V5.1 и V5.2, като директно се интегрира с 
останалите функции. 

Аналоговите интерфейси в 
абонатния мултиплексор са реализирани 
посредством интегрална схема SI3220, в 
която има вграден SLIC (Subscriber Line 
Interface Circuit). Схемата има възможност 
да се конфигурира и управлява 
посредством микропро-цесорен 
интерфейс. Посредством специализиран 
софтуер се извършват следните 
регулировки: 

o   Честотата, формата и амплитудата 
на повиквателния сигнал до 65V 
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o  Постоянен ток на абонатната 
линия (18-45 mA) 

o Напрежение на абонатната линия 
(0-100V) 

o Автоматично превключване 
напрежението от една до три батерии 

o Измерване и диагностика на 
абонатната линия 

    В интегрални схеми, използвани за 
цифров абонатен достъп са интегрирани 
всички устройства необходими за 
осъществяване на Е1 интерфейс, 
включително и крайното линийно 
устройство LIU (Line Interface Unit).  
          LIU на MT9075B изпълнява 
функциите за преобразуване на цифровия 
сигнал в линиен код - в AMI или HDB3, 
извършва съгласуване по импеданс на 
линията, възтановява тактовата честота и 
регенерира приемания цифров сигнал. 
Вграденият еквалайзър позволява да се 
покрие зтихване по-голямо от 20 dB. LIU 
съдържа джитер атенюатор (JA), който 
може да бъде конфигуриран за предаване 
или приемане. Джитер атенюаторът 
понижава джитера до по - малко от 0.02 
UI. 
        Интегралната схема е предназначена 
да реализира два аналогови интерфейса в 
един корпус. Включва реализирането на 
кодиращи и декодиращи устройства, 
SLIC(Subscriber Line Interface Circuit) и 
много други допълнителни устройства. 
Схемата има възможност да се 
конфигурира и управлява посредством 
микропроцесорен интерфейс. 
       За съгласуването към абонатната 
линия се използва допълнителна 
интегрална схема SI3200, която 
посредством токово огледало захранва 
линията с високо напрежение от 
централната батерия. 

  Принципната схема на 
мултиплексорния блок съдържа 15 
еднотипни схеми на два абонатни 
комплекта. 

Абонатният комплект е реализиран 
посредством интегрална схема с висока 
степен на интеграция SI3220, осигуряваща 
едновремено аналогово-цифрово и 

цифрово-аналогово преобразуване и 
абонатни интерфейси за два аналогови 
телефонни канала.  

 
ІІ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНАЛОГОВ 
АБОНАТЕН ИНТЕРФЕЙС 

На фиг. 2 е представена опростена 
фукционална схема, илюстрираща 
работата на аналогов абонатен интерфейс. 
За съгласуването към абонатната линия се 
използва допълнителна интегрална схема, 
която посредством токово огледало 
захранва линията с високо напрежение от 
централната батерия. Освен това схемата 
дава възможност за селектиране на една 
от три централни батерии. Аудио сигнала 
постъпва дирекно в блока за аудио 
контрол на SI3200, посредством 
кондензатора CAC. На фигурата е 
показано само единия от двата 
проводника на линията, тъй като другият 
се свързва идентично. 

Линийният интерфейс поддържа осем 
различни състояния, които се реализират 
чрез запис в регистър LF 

 
     Фиг.2.Опростена функционална 

блокова схема 
 
Съотношението сигнал/ шум, което 

кодеците гарантират при използване на 
нелинейните компресори на μ – закон и А 
– закон (фиг. 3), съответства на 
изискванията на ITU G.711. 
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    Фиг. 3 Съотношение сигнал / шум 

 
Двата мрежови порта осигуряват два 

2048 kbit/s канала за мрежова връзка, 
според препоръките G.703/G.704 на ITU-
T. Всеки Е1 G.703/G.704 порт има 
собствен framer. Мрежовите интерфейси 
поддържат синхронизацията: 

RS-232 интерфейса е за локално и 
отдалечено управление и конфигуриране 
на системата, чрез софтуера 
MuxAssisstant. 

 
• Изследване на затихване от 
отражение на мултиплексора (FXS). 

 
Фиг.4.Схема на опитната постановка 

 
При конфигурацията на 

мултиплексора с помощта на 
комуникационния софтуер, излиза 
прозорец с параметри, които трябва да 
останат непроменени, с изключение на 
затихванията в предавателна и приемна 
посока. Те трябва да се нулират за канала, 
който ще изследваме. За целта за Receive 
gain и Transmit gain на съответния канал 
задаваме стойност 0. Това се прави и за 
двата модула (FXS и E&M). 

Реализира се двумегабитовата 
връзка между Port 1 и Port 2. Връзката е 
осъществена успешно ако и 6-те диодни 
индикатори за синхронизация  (без error) 
светят зелено. Поставя се 
експерименталната платка на слота с 
изводите за 10-те канала от FXS. Поставя 

се еталонното съпротивление (600 Ω) на 
N-ти канал на платката FXS, с което се 
заема линията. Този резистор замества 
телефонен апарат с вдигната МТГ.  

Така направената конфигурация 
указва пътя на сигнала, който от 
генератора през модул E&M, а от там през 
Port 1, Port 2 и FXS стига до еталонния 
импеданс. Отразеният от него сигнал се 
връща по същия път, но чрез E&M през 
изходящия кабел се измерва от 
нивоизмерителя.  

При провеждане на измерването 
началните условия са: генераторът подава 
ниво 0 dB, transmit gain→0dB, receive gain 
→0dB (и на двата модула). 
Нивоизмерителя трябва да бъде с входно 
съпротивление 600 Ω и в селективен 
режим→0,1 kHz. Честотата на 
нивоизмерителя също се променя по 
време на измерването.  

На изхода се измерва отразения 
сигнал: a=pген-pнив. 

Графиката на зависимостта на 
затихването от честотата е показана на 
фиг.5. 
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Фиг.5. Затихване във функция на 
честотата 

 
При задаване на други условия, като 

промяна на показанието на генератора 
програмното усилване (затихване) остава 
непроменено - Transmit gain→0dB, 
Receive gain→0dB (и на двата модула). 
Измерването се прави при честота 1kHz. 
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Фиг.6. Затихване във функция на 

честотата 
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 На фигура 6 е представена зависимостта 
на затихването във функция от нивото на 
генератора. 

 
• Изследване на затихването от 

 отражение при абонатния 
мултиплексор. 

При това изследване се измерват 
характеристиките на абонатния 
мултиплексор. При така направената 
конфигурация, коаксиалния кабел от Port 
2 се поставя на входа и изхода на 
абонатния мултиплексор. Линията се 
освобождава от товарното съпротивление.  

Избираме Transmit gain 
control→0dB, Receive gain control→0dB, а 
за постоянно токовите параметри 
въвеждаме стандартни стойности 
ILIM=30mA, VOC=60V.  

Използваме  еталонно 
съпротивление от 600 Ω на N-ти канал на 
абонатния мултиплексор и свързвме 
генератора, E&M и нивоизмерителя на N-
ти канал. Отразеният сигнал се връща по 
същия път, но излиза от E&M към 
нивоизмерителя. Графиката на получената 
зависимост на затихването от честотата е 
показана на фиг.7. 
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Фиг.7. Затихване във функция на честотата 

 
При задаването на други условия, като 
промяна на показанието на генератора 
програмното усилване (затихване) остава 
непроменено - Transmit gain control→0dB, 
Receive gain control→0dB, като 
измерването се прави при честота 1kHz. 
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Фиг.8. Затихване във функция от нивото на 
генератора 

 
• Изследване на честотната 

 характеристика на приемния филтър на 
аналоговия интерфейс при абонатния 
мултиплексор и предавателния филтър 
на FXS интерфейса на CrossConnect 
мултиплексора. 
Измерването се извършва, като се 
използва метода А/А, т.е. подаденият 
аналогов сигнал на N-ти канал на FXS се 
измерва на N-ти канал на абонатния 
мултиплексор. Връзката се реализира чрез  
Port 2. Задаваме входното съпротивление 
на нивоизмерителя да бъде 600 Ω, както и 
избираме режим selektiv→0,1 kHz. 
Входното ниво е 0 dB, а чрез софтуера се 
нулират регистрите за затихванията на 
съответния канал (Transmit gain 
control→0dB, Receive gain control→0dB). 
Чрез промяна на честотата от генератора 
се извършват измерванията, като второто 
отчитане на затихването се извършва при 
Receive gain control→-5dB. 
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Фиг.9. Отчитане на затихване при  

Receive gain control→0 и -5dB 
 
За добрата работа на филтрите, 

разликата между най-голямата и най-
малката стойност на затихването в лентата 
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на пропускане не трябва да надвишава 0,5 
dB[1]. 

 
• Изследване на честотната 

 характеристика на предавателния 
филтър на аналоговия интерфейс при 
абонатния мултиплексор и приемния 
филтър на FXS интерфейса на 
CrossConnect мултиплексора. 
При тези измервания софтуерно се 
променя затихването при предаване 
(Transmit gain control→ +5dB). 
Резултатите са показани на фигура 10.  
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Фиг.10. Отчитане на затихване при Receive 

gain control→0 и +5dB 
 
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Направените изследвания на 

свойствата на входните и изходните 
цифрви преобразуватели и филтри на 
цифров абонатен мултиплексор, както и 
проверката на двата мултиплексора за 
наличието на отразен сигнал показват, че 
характеристиките потвърждават 
препоръките на ITU-T. Резултатите 
показват, че разликата между най-
голямата и най-малката стойност на 
затихването в лентата на пропускане на 
филтрите не надвишава 0,5 dB, .което е 
гаранция за качество. 
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МОДЕЛ НА ПРЕДАВАТЕЛНА ЛИНИЯ НА  
КРЪГОВО ПОЛЯРИЗИРАНА МИКРОЛЕНТОВА АНТЕНА 

С РЕЗОНАНСНО ПРОЦЕПНО ВЪЗБУЖДАНЕ  
 

TRANSMISSION-LINE MODEL OF A CIRCULARLY POLARIZED 
APERTURE-COUPLED MICROSTRIP ANTENNA WITH RESONANT SLOTS 

Д. П. Михайлова 
D. P. Mihaylova 

Резюме: В настоящата статия се анализира микролентова антена с процепно 
електромагнитно възбуждане посредством модел на предавателна линия. 
Антената е предназначена за работа в Ku обхвата. За получаване на кръгова 
поляризация е използвана комбинация от асиметричен кръстовиден процеп и 
почти квадратен излъчващ елемент. Представени са резултати за изменението на 
коефициента на елиптичност, получени въз основа на изготвения модел и 
специализиран програмен продукт, реализиращ пълно-вълнов анализ. 
 Ключови думи: процепно електромагнитно захранване, модел на предавателна 
линия, микролентова антена, кръгова поляризация 

Abstract:  A simple transmission line model for an aperture-coupled microstrip antenna 
is presented herein. The antenna is designed to operate in the Ku-band. In view to obtain 
circular polarization a combination of an asymmetric cross-slot and a rectangular 
radiating patch element is proposed. The current analysis provides a comparative study 
of the results for axial ratio behavior in the relevant frequency bandwidth derived by 
means of the transmission line theory and full-wave analysis. 
Keywords: aperture-coupling, circular polarization, microstrip antenna, transmission 
line model 
 
 

І. INTRODUCTION 
The advance of microstrip technologies 

and in particular the application of microstrip 
antennas in array structures has prompted 
investigations into various feeding systems. 
An alternative feeding mechanism that offers 
considerable advantages, especially for 
multilayer antenna configurations is aperture 
coupling. In this paper a double-layered 
microstrip antenna (MSA) is modeled using 
the transmission line theory. The physical 
layout of the antenna is illustrated in fig. 1.  

The coupling of the 50Ω microstrip 
feed line etched on the backside of the feed 
substrate up to the radiating element above 
the patch substrate is realized through an 
asymmetric cross-slot in the ground plane. 
According to transmission-line model (TLM) 
the interior region of the antenna is modeled 
using transmission line sections. The relevant 
equivalent circuit of the analyzed antenna 
should account for the coupling effect 
between the slot and the dominant modes of 
the patch once, and the microstrip feed line as 
well, which occurs since the slot interrupts 

the longitudinal current flow in them. The 
consequent transmission-line sections are 
distinguished by the inherent characteristic 
impedance and propagation constant. While 
the simple transmission line model describes 
the typical microstrip antenna in terms of two 
radiating edges, the aperture-coupled double 
layer MSA requires an improved approach.  

     

                     
Fig. 1. Aperture coupled MSA and equivalent 

circuit of the slot to feed line transition. 
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Fig. 2. Transmission-line equivalent circuit 
 
ІІ. TRANSMISSION LINE MODEL 

The transmission-line equivalent circuit 
of the aperture-coupled MSA is shown in fig. 
2. Further, an optional design procedure is 
described:  
 
1. Determination of effective parameters 

The patch element of dimensions Lp x 
Wp is printed on a substrate of thickness hp 
and dielectric constant εrp. Because of the 
fringing effects due to the finite patch, 
electrically the radiating element of MSA 
looks greater than its physical dimensions. 
The effective parameters of the antenna are 
determined using general transmission-line 
theory of microstrip antennas [1, 2, 3] with 
respect to the initial antenna parameters and 
operating frequency around 11.7 GHz. The 
calculated effective parameters of the 
analyzed antenna are listed in table 1. 

 
Таble 1. Initial and effective parameters 

Initial dimensions 
[mm] 

Effective parameters 
[mm] 

Lp=6.1 Lpe=7.55 
Wp=4.956 Wpe=6.346 
Wf=0.77 Wfe=0.8068 
Ls=1.2 Lse=1.412 
εrp=2.6 εrpe=2.165 
εrf=6.15 εrfe=6.138 

 
In this case, the basic dimensions of the 

antenna have been obtained due to an 
optimized simulation model of a circularly 
polarized MSA, given in table 2. Otherwise, 

they are specified regarding substrate 
parameters and operating frequency of the 
antenna. 

Таble 2. General antenna parameters 

Dimension [mm] Description 
a 53 Antenna Length, Width 
Lp 6.1 Patch Length 
Wp 4.956 Patch Width 
La1 4.66 Aperture 1 Length 
Wa1 0.466 Aperture 1 Width  
La2 4.94 Aperture 2 Length 
Wa2 0.494 Aperture 2 Width 
Ls 1.2 Stub Length 
Wf 0.77 Feed line Width 
 tf 0.0175 Feed line thickness 
hf 0.635 Feed substrate thickness 
hp 1.575 Patch substrate thickness 
tg 0.0175 Ground plane thickness 
tp 0.036 Patch thickness 
 

The substrates used are:  
- Patch substrate, Taconic TLX-7: 

εrp=2.60, tgδp=0.0019, hp=1.575 mm; 
 - Feed substrate, Taconic RF-60A: 

εrf=6.15, tgδf=0.0028, hf =0.635 mm. 
 

2. Admittance at the radiating edges 
In the equivalent circuit (fig.2), the 

requirement for circular polarization reflects 
the radiating element, which is characterized 
by two orthogonal sections with admittances 
Ypatch,x and Ypatch,y. Each of them is calculated 
in terms of the effective patch parameters Lpe 
and Wpe, respectively, as follows [2]:  
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where Ycx and γx denote the characteristic 
admittance and propagation constant, and  
Ysx=Gsx+jBsx is self-admittance of the 
section in x direction. Similarly, the patch 
admittance in y direction is to be calculated. 

At this point the admittances mentioned 
above should be determined. The couple Ycx, 
γx characterizes the rectangular patch MSA as 
microstrip line of width Lp. Consequently, 
they depend on patch shape and substrate 
parameters εrp and hp. The same applies for 
Ycy, γy. Because the patch dimensions Lp, Wp 
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are nearly equal, the resonant wave numbers 
k01 =π/Lp and k10 =π/Wp of the dominant 
modes are close. Therefore, the total quality 
factor Q is presumed one and the same for 
both modes. In case of circular polarization, 
the patch dimensions and Q are related, so 
that: 

( )QWpLp 11+=                                      (2) 
Then the resonant wave number k0 can 

be replaced by an effective wave number ke, 
including all conduction, dielectric and 
surface wave losses by means of Q-factor: 

( )Qjkk rpoe −≈ 1ε                                     (3) 
Let Ysi stands for the self-admittances 

Ysx, Ysy at the radiating edges. It is composed 
of edge conductance and susceptance, which 
are related to the power radiated and the 
stored energy near the slot: 
 Ysi = Gsi +j.Bsi                                        (4) 

At the operating frequency the self- 
conductance may be calculated:                  (5) 
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       where ηo =120π,  wi = ko.Lpe or ko.Wpe 
(depending on the observed transmission-line 
section), ko is the free-space wave number and 
Si(w) is the sine integral function.   

 
4

531 ..
..

ξ
ξξξhpks o=                                   (6) 

The parameters 1ξ , 3ξ , 4ξ , 5ξ are defined in [2].   
According to a wide patch approximation 
based on the Wiener-Hopf approach the edge 
susceptance can be obtained from the 
following expression: 
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3. Modeling of the aperture coupling 

The coupling of the patch to the cross-
aperture is described by an impedance 
transformer of turns ratios: 
nx=La2/Lp                                               (8) 
ny=La1/Wp                                              (9) 
The coupling aperture is characterized by its 
admittance. In this case, let i=1,2 denotes the 
number of the two orthogonal apertures with 

resonant length La1 and La2. Then the value 
of the aperture admittance is obtained from 
the transmission-line model of a shorted slot: 
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Closed-form expressions about aperture 
wavelength and characteristic impedance are 
derived by Janaswamy and Schaubert [4] for 
low εr substrates. They are valid in the range  

075.00015.0 ≤≤ oiWa λ , 8.922.2 ≤≤ rε : 
                                                                              (11) 
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Determining Yai one can represent the 

patch admittance in the next form [5]:  
2

2
, . YaYinxnxY xpatch +=                            (17) 

1
2

, . YaYinynyY ypatch +=                            (18) 
The input admittances Yinx  and Yinx of 

the respective transmission lines are defined 
in a similar way:                                      (19) 
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It should be pointed out that in the 

current analysis (Wf, εrf, kf, Zcf) are the 
feeding microstrip line parameters, and (Wai, 
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εrae, kai, Ycai) are the corresponding slot line 
parameters.   

 
4. Modeling of the feeding part 

Another transformer of turns ratio n 
accounts for the coupling of the patch to the 
microstrip feed line. Because of the close 
resonant lengths of the available cross-
aperture the transition is modeled by series 
connection of two ideal transformers with 
turns ratios nx and ny. The value of these is 
calculated from the discontinuity voltage of 
the feeding line, so that oVvnynxn ∆=+= .  

Considering finite dimensions of the 
aperture the discontinuity voltage is obtained 
by means of the electromagnetic fields 
existing in the intersections of each slot with 
the footprint of the microstrip line. It is 
assumed that the electric field in the aperture 
plane is normal to the slot length and constant 
across the width, if a narrow slot is used. The 
discontinuity voltage due to the cross-slot is 
given in terms of the two partial voltages of 
the transformer, shown in fig. 1:             (20)                                

ovou VnVnv .. +=∆  
or regarding the electrical fields in the 
overlapping region [5]: 

                                                         (21)  
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Depending on the shape of the ‘shaded’ 

area between the coupling aperture and the 
feed line, there are different solutions of the 
integrals in (21). Refer to the currently 
analyzed antenna configuration in particular, 
the resulting solution for the integrals 
is 21 IcIcIc += ,                                         (22) 
 where ),,( 1111 kaWaLaIc  is calculated: 
                                                                  (23) 
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Analogically ),,( 2222 kaWaLaIc is defined. 
Moving toward the selection of 

appropriate antenna parameters, a certain 

resonant condition must be observed in order 
to obtain good matching. The resonant 
frequencies of the TM10 and TM01 modes 
determine the significant region for matching.  
                                                                 (24) 
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Observing the resonant condition the 
input impedance of the antenna is specified:  
                                                                 (26) 
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The admittance matrix connecting the 
currents and voltages at the three ports of the 
transmission-line model in x direction is: 
                                                                  (27) 
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5. Determination of axial ratio AR. 

The behavior of axial ratio around the 
operational frequency should be predicted in 
order to ascertain the main antenna 
dimensions. Axial ratio depends on the values 
of two significant parameters, namely the 
amplitude error eA  and phase error eφ , herein 
described in terms of voltages.    
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where 

2

5

V
V

Ae =                                                   (28)  

( ) ( )25 argarg VVe −=φ                               (29) 
The x and y directed field components 

in the far field are considered proportional to 
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the voltages 5V and 2V . Hence, for circularly 
polarized MSA in the region of the 
operational frequency it is expected eA  to 
approach 1, thus ensuring similar amplitudes 
of the two voltages, and eφ  is to adjust 90o 
phase difference. Looking back to the 
transmission line model, the voltages 
mentioned above relate to the line parameters, 
as follows:                                                  (30) 
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in which 7V is the feed line voltage. 
 
ІІІ. RESULTS FOR AXIAL RATIO 

Fig. 3 shows the calculated axial ratio 
using the transmission-line model compared 
with relevant results obtained by full-wave 
approach. For the purpose the simulation 
package CST Microwave Studio 5 was 
employed.  

 
Fig. 3. Axial ratio of the cross-aperture-

coupled MSA versus frequency 
Transmission-line model is grounded on 

major assumptions, for instance one assumes 

that patch is exited by two perfectly 
orthogonal modes. Therefore, it is hardly to 
provide precise results. On the other hand, 
this model appears to be computationally 
simple and agile. 
 
ІV. CONCLUSION 

A simple and computationally efficient 
method describing an aperture-coupled 
circularly polarized microstrip antenna is 
derived from transmission-line theory. The 
selection of antenna dimensions is based on 
an educational guess, which is to be verified 
by subsequent optimization with respect to 
resonant condition and requirement for 
circular polarization. The resulting axial ratio 
as a function of frequency is in good 
agreement with the results obtained using a 
full-wave simulation package.  
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ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА РАДИОЛОКАЦИОННИ СИГНАЛИ С 
НЕИЗВЕСТНА ФОРМА 

 
PRIMARY PROCESSING OF THE RADIOLOCATION SIGNAL WITH 

UNKNOWN FEATURE 
                   Борислав Найденов, Венцислав Василев, Дилян Димитров 

Резюме: В статията се разглежда задачата за откриване на радиолокационни 
сигнали, отразени от обекти с радиални размери, превишаващи по разстояние 
разрешаващия елемент на сондиращия сигнал. Поради същественото изменение 
на параметрите на сигнала в процеса на излъчване, отражение и приемане 
формата на сигналите на входа на приемника е неизвестна. Синтезиран е 
оптимален адаптивен алгоритъм за откриване на такива сигнали.  
 Ключови думи: алгоритъм за откриване, функционал на правдоподобие, 
свръхшироколентови сондиращи импулси, характеристика на откриване  
 
Abstract: The information about received radiolocation signals are given in this article. 
The signals are reflected from objects with radial size, which sizes are bigger than 
solving element of the transmited signal. Received signal form is unknown, because 
signal parameters change during the transmitting and receiving process. Optimal 
adaptive algorithm for receiving signal is synthesized. 
Keywords: optimal adaptive algorithm, signal whit unknown form, receiving 
characteristic  
 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ  

В теорията на радиолокацията са 
изследвани подробно редица процедури за 
откриване на сигнали, скрити в шумове. 
Все пак оптималните откриватели, 
построени на основата на тези процедури 
се използват при откриване на 
теснолентови сигнали, имащи носещо 
колебание, изменящо се по хармоничен 
закон [1]. 

При използване на свръхши-
роколентови (СШЛ) сондиращи импулси 
радиалните размери на обекта L 
значително превишават разрешаващия 
елемент по разстояние cτ на сондиращия 

сигнал, т.е. 1>>= n
c
L
τ

, където с е 

скоростта на разпространение на 
електромагнитните вълни в приземния 
слой на атмосферата, а τ е 
продължителността на импулса [2]. 
Формата на излъчения СШЛ импулс при 
радиолокационно наблюдение на целта се 
изменя няколкократно. Тези изменения са 
обусловени от структурата на антенната 
система на радиолокационната станция 
(РЛС), от ъгъла  на  наблюдение  на  целта, 

 

броя и разположението на блестящите 
точки по повърхността на наблюдавания 
обект, ефективната повърхност на 
разсейване на всеки отражател, неговите 
честотни характеристики и др. 
Изменението на формата на импулсния 
сигнал се изразява в промяна на неговата 
продължителност, броя на максимумите, 
тяхното положение, амплитуди и 
полярност. Формата на отразения СШЛ 
сигнал от сложната, многоточкова цел 
носи информация за нейната форма и 
свойства. За приемното устройство в РЛС, 
което открива целта, този сигнал е 
неизвестен. Отсъствието на предварителна 
информация относно формата на 
ехосигнала не позволява за неговото 
откриване да се използват класическите 
алгоритми. Така в СШЛ радиолокация 
възниква задачата за откриване на сигнал с 
неизвестна форма. 

Макар, че формата на приеманите 
ехосигнали да е неизвестна, то е известен 
периода на повторение на сондиращите 
импулси TП. Тази априорна информация се 
използва при синтеза на алгоритъм за 
откриване [3]. 
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ІІ. АНАЛИЗ  
Разглежда се задачата за откриване 

на неподвижна цел и очаквания ехосигнал 
)(tU c  се представя във вид на пачка от 

импулси: 
 

∑
−

=

−=
1

0
0 )()(

M

k
Пc TktUtU         (1) 

 
където )(0 tU  е ехосигнала (импулса) с 
неизвестна форма, с продължителност 
Т=nτ и средна мощност Р, отразен от 
целта при всяко сондиране. За )(0 tU  е в 
сила равенството: 

 

∫
∞

∞−

= PTdttU )(2
0          (2) 

 
Отделните импулси в пачката не се 

препокриват, т.е. 
 

∫
∞

∞− 



≠
=
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.,0
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mkP
dtTmtUTktU ПП
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     (3) 
 
Приема се, че шумът е бял, гаусов с 

нулево математическо очакване. Ехо 
сигналът представлява средното значение 
на сумата от сигнал и шум.  

Логаритъмът от отношението на 
функционалите на правдоподобие за 
известен сигнал има вида [1]: 
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Тук )(tU  е приеманата реализация 

на сумата от сигнала и шума или само 
шума, имаща продължителност 

ТTMT П +−> )1(0 . 
Отчитайки израз (3), равенство (4) 

може да се опрости: 

dtkTtU

dtTktUtU
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Доколкото )(0 tU  е неизвестно, но е 

неслучайно, се приема адаптивен подход. 
Неговата същност се заключава в 
използване на алгоритъма, оптимален при 
известен параметър, в който вместо 
неизвестния параметър се поставя 
неговата максимално правдоподобна 
оценка [4]. В дадения случай се оценява не 
параметър на сигнала, а целия сигнал като 
функция на времето. Разглежда се 
логаритъм от функционала на 
правдоподобие на сигнала [1]: 

 

dtkTtUtUL
M

k
П∫ ∑
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−
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0
01 )()(
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Максимума на L1 като функция на 

∑
−

=

−
1

0
0 )(

M

k
ПkTtU  съответства на минимума 

на израза в средните скоби. Доколкото 
продължителността T0 на приеманата 
реализация )(tU (сума от сигнал и шум) 
обхваща всички пристигащи сигнали: 

ТTMT П +−> )1(0 , то минимума на израза 
в квадратните скоби се достига при 
условие, че за всеки интервал от време, 
където има сигнал, той е равен на приетата 
реализация: 

 
)()(ˆ

0 tUkTtU П =−         (7)  
 
при ),( ТkTkTt ПП +∈ . 

 
В равенство (7) сменяме 

променливата: ПkTtt −=1 . Тогава 
 

)()(ˆ
110 ПkTtUtU +=        (8) 

 
при ),0(1 Тt ∈ . 

Оценките на една и съща функция  
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)(ˆ
10 tU , получени за интервали от време, 

отстоящи един от друг на периода на 
повторение TП са статистически 
независими, както гаусовите шумове за 
тези интервали. Това означава, че 
осреднената по М измервания оптимална 
оценка  )(ˆ

10 tU , ),0(1 Тt ∈  добива вида: 
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tU          (9) 

 
при ),0(1 Тt ∈ . 

 
В (5) се сменят променливите 

ПkTtt −=1  и се получава: 
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Поставяйки вместо )(ˆ

10 tU  

получената оценка )(ˆ
0 tU  от (9) и след 

прости преобразувания от (10) се получава 
оптимален (по критерия на Нейман-
Пирсон) алгоритъм за откриване от 
вида[1]: 
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където UПР е прага на откриване. 

Така оптималния алгоритъм се 
свежда до сумиране на отрязъците от 
приетите реализации, всяка с 
продължителност Т, за тези интервали от 
време, където се очакват сигнали. Следва 
изчисляване на енергията на тази сума и 
сравняване на поучената енергия с праг, 
определен от зададената вероятност за 
лъжлива тревога. Това е известен 
енергетически откривател, но само за 
сумата от приетите реализации.  

Ако целта се движи спрямо РЛС и 
се изменя ракурса и, то не трябва да се 
счита, че всичките импулси от пачката 

изразени с (1) са еднакви. При достатъчно 
малък период на повторение на 
сондиращите импулси TП два съседни ехо 
сигнала може да се считат за еднакви. 
Затова се представя случая при който М=2. 
Схемата на откривателя за този случай е 
представена на фиг.1. 

 
 

 
 

Фиг.1. Структурна схема на 
откривател 

 
Оптималният алгоритъм (11) при 

М=2 добива вида: 
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Първият и вторият интеграли в (12) 

описват алгоритъма за енергетическия 
откривател за първия и втория очаквани 
ехосигнали. Третият интеграл определя 
алгоритъма на взаимнокорелационна 
обработка на сигналите, приети в два 
съседни периода – презпериодна 
корелационна обработка.  

На фиг. 2 са представени 
характеристиките на откриване за 
оптималния алгоритъм (крива 2), на 
презпериодната корелационна обработка 
(крива 3) и сумата от оценка на енергията 
(крива 4). За сравнение е приведена 
характеристиката на откриване на 
класически откривател на точно известен 
сигнал (крива 1). Приема се вероятност за 
лъжлива тревога 310−=ЛТР . Построението 
на характеристиките на откриване на цели 
с по-малки радиални размери (фиг.2), за 

които величината 
τc
Ln =  е в границите от 

една до няколко единици се затруднява, 
поради различното разпределение на шума 
на входа на интегратора от нормалното.  
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Фиг. 2 Характеристики на откриване 

при n=1÷4 
 

От вида на характеристиките 
следва, че незнанието на формата на 
сигнала води до неизбежни загуби. 
Загубите растат с увеличаване 
коефициента на натрупване n при 
интегрирането. Това се получава, защото 
при фиксирана енергия на сигнала 
(съответстващ на едно или друго значение 
на отношението сигнал-шум 

ШC NEQ 2= ) нарастването на 
коефициента на натрупване n води до 
нарастване на дисперсията на изходните 
статистики при отсъствие на сигнал. В 
случай на оптимален и субоптимален 
алгоритъм сумирането на оценката за 
енергията води и до нарастване на 
средното значение (математическото 
очакване). За подържане зададена 
вероятност за лъжлива тревога се налага 
повишаване на прага на откриване, което 
води до допълнителни енергетически 
загуби. 

От графиките на фиг. 2 следва, че 
субоптималните откриватели и преди 
всичко алгоритмите със сумиране на 
оценките на енергията, значително 
отстъпват по ефективност на оптималния. 
В някои случаи достатъчно прост 
алгоритъм за презпериодна корелационна 
обработка може да намери практически 
приложение. 

Сравнителните загуби на 
презпериодната корелационна обработка в 
сравнение на класическите корелатори се 
обяснява с това, че на двата входа на 
преумножителя на презпериодната 
корелационна обработка постъпва сума от 
сигнала и шума или само шум, като няма 
незашумено копие на откривания сигнал. 

В реални ситуации, е необходимо 
да се използва многоканална структура по 
съответни параметри [5]. 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

В сравнение с класически 
откривател на точно известен сигнал при 
субоптомалните откриватели се получават 
загуби, които са неизбежни, тъй като няма 
незашумен образец на откривания сигнал. 
Загубите нарастват с увеличаване 
коефициента на натрупване при 
интегрирането. 

За подържане зададена вероятност за 
лъжлива тревога се налага повишаване на прага на 
откриване, което води до допълнителни енергийни 
загуби. 
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АНАЛИЗ НА КОЕФИЦИЕНТА НА НЕЛИНЕЙНОСТ НА 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ЕФЕКТА НА 
НЕЛИНЕЙНО ОТРАЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ВЪЛНИ 

 
ANALYZIS OF THE NONLINEAR COEFFICIENT OF RADIO TECHNICAL 
SYSTEM WHICH USE THE NONLINEAR REFLECTION EFFECT OF THE 

ELECTROMAGNETIC WAVES 
                   Борислав Найденов, Венцислав Василев, Дилян Димитров 

Резюме: В тази статия е показана разликата между стандартен радиолокационен 
канал и канал използващ ефекта на нелинейно отражение на електромагнитните 
вълни. Изведен е коефициентът на нелинейност, показващ отношението между 
енергията на основния хармоник и енергията на висшите хармоници на отразения 
сигнал. 
 Ключови думи:, Ефект на нелинейно отражение на електромагнитните вълни, 
нелинеен коефициент на отражение, радиотехнически системи. 

Abstract:  The difference between standard radar signal channel and the channel which 
uses nonlinear reflection effect of the electromagnetic waves is shown in this article. 
The nonlinear coefficient defined as a ratio between the energy of the first harmonic and 
the energy of the higher harmonics of the reflected signal is determined.  
Keywords: nonlinear effect of the electromagnetic waves, nonlinear coefficient, radio 
technical system. 
 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 

В радиолокацията интересът към 
излъчването на обекти, притежаващи 
нелинейни отразяващи свойства, възниква 
още във втората половина на миналия век. 
По това време развитието на 
радиолокационната техника осигурява 
необходимите енергетични и диапазонни 
условия за изследване на ефекта на 
нелинейното разсейване на 
електромагнитните вълни. Постоянното 
усложнение и увеличаване на броя на 
радиолокационните задачи, свързани с 
усъвършенстване на средствата на 
радиотехническо разузнаване и 
провеждането на мероприятия по 
снижаване на забележимостта на обекти с 
общо или специално предназначение, 
стимулират интензивното изследване на 
нелинейното разсейване на 
електромагнитните вълни. Анализът на 
основните закономерности на този ефект в 
настоящо време заема едно от важните 
места в комплексния проблем, посветен на 
изучаването на физическите процеси и 
тяхното практическо приложение. 
 

ІІ. МОДЕЛ НА НЕЛИНЕЕН 
РАДИОЛОКАЦИОНЕН КАНАЛ 

Задачите, решавани с помощта на 
радиолокационна станция (РЛС), са 
откриването на обекти и измерване на 
параметрите на тяхното движение. 
Специалният анализ на 
радиолокационната информация в редица 
случаи позволява разпознаването на 
радиолокационни цели. Всички тези 
задачи се свеждат до измерването на някои 
характеристики на електромагнитното 
поле, разсеяно от целта. Затова от 
информационна гледна точка РЛС 
представлява метрическа информационна 
система за изследването, на която могат 
ефективно да се използват съвременните 
методи на системния анализ. 

Съобразно особености на 
радиолокационния канал (РЛК) при 
формиране на неговия математически 
модел се изхожда от следните, достатъчно 
общи предположения [1]: 

1. Всеки РЛК се състои от 
последователност от елементи. 

2. За  описание  на   преобразуващите  
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свойства в целия РЛК се използва 
феноменологическия принцип, в 
съответствие с който всеки елемент на 
РЛК е някакъв четириполюсник с известна 
връзка между входа и изхода му. Броят на 
входовете и изходите зависи от 
размерността на входните и изходните 
вектори. 

3. Всеки от елементите на РЛК във 
вид на многополюсник се съпоставя с 
някакъв оператор, като за конкретния вид 
могат да се използват свързани блокови 
кодове, разгледани подробно в [2]. 

В [3] е описан подробно модел на 
радиолокационен канал и възможностите 
за оптимизация на неговите параметри. 

Някои от целите притежават 
нелинейни електромагнитни свойства, от 
което следва, че радиолокационните 
характеристики на такива цели също ще са 
нелинейни. Разглеждането на 
математическия модел на целта позволява 
от известните параметри на 
радиолокационния сигнал и 
радиолокационните характеристики на 
целта да се определят параметрите на 
отразения сигнал. В [4] е разгледан 
подробно модел на радиолокационен 
канал, работещ в условия на нелинейна 
радиолокация. 

Разликата между канала на 
наблюдение в условията на нелинейна 
радиолокация (НРЛ) и канала на 
радиолокационно наблюдение при 
стандартната радиолокация е в обекта 
(целта), който трябва да бъде открит и по-
точно в неговите параметри. От тук 
следват различията между параметрите на 
класическата РЛС и нелинейната 
радиолокационна станция (НРЛС).  

На основата на направения анализ в 
[4] и изведеното уравнение на нелинейна 
радиолокация  

 
 
 
   (1) 
 

и аналогията при извеждането на 
уравнението за ефективната отразяваща 
повърхност (ЕОП) при нормален РЛК с 

израз (2) е показана ЕОП на нелинеен 
обект 

 
 
 
    (2) 

 
където r  е разстоянието до обекта, Gно пр и 
GN изл са коефициенти на усилване на 
приемната и предавателната еквивалентна 
антена на обекта съответно. 

От тук следва, че процесът на 
наблюдение в условия на НРЛ е напълно 
аналогичен с традиционната радиолокация 
за случаите на наблюдение на обекти с 
активен отговор в режим на опознаване.  

Съществено различие от 
класическото наблюдение на обекти с 
активен отговор е прякото преобразувание 
на падащата енергия на сондиращия 
сигнал в енергия на висшите хармоници. В 
тази връзка моделът на радиолокационно 
наблюдение в условия на НРЛ може да се 
класифицира като наблюдение с 
полуактивен отговор, тъй като е свързано с 
отсъствие на консумиране на енергия в 
обекта от специален източник. 

Подобен режим води до два основни 
фактора; малка стойност на коефициента 
на преобразуване и наличие на зависимост 
на коефициента на преобразуване от 
честотата и мощността на сондиращия 
сигнал. Дадените свойства на обекта са 
обусловени от електрофизичните 
параметри на нелинейния елемент. 

Тогава (2) се трансформира в 
класическия вид: 

 
 
 
     (3) 
 

III.КОЕФИЦИЕНТ НА 
НЕЛИНЕЙНОСТ 

Основен  елемент в израз (1) е 
функцията Кнел(ω,Рс). Това е 
коефициентът на нелинейност и е 
основната характеристика на обекти, 
притежаващи нелинейни свойства. Той 
показва каква част от енергията на 
сондиращия сигнал се преобразува в 
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енергия на висшите хармонични 
съставляващи на спектъра на отразения 
сигнал. Коефициентът на нелинейност 
зависи от честотата и мощността на 
сондиращия сигнал. 

За изчисляването на коефициента на 
нелинейност е необходимо да се определи 
мощността на входа на системата [5] (ако 
обектът се представи като отделна 
система). 

Мощността на входа на системата, 
която постъпва в товара е определена с 
израза [2]. 

 
                 (4) 

 
От формула  

 
                  (5) 

 
се определя електродвижещото 
напрежение и0. При F(φ,θ)=1 и 

   
                                       (6) 
 

изразът (4) придобива вида 
 

  
               
              (7) 
 

От израза  
   
                              (8) 

 
се определя максималната мощност на 
входа на приемника, където Е е 
интензитетът на отразеното електрическо 
поле. Като се замести в (8) с формула (6) 
се получава пълният израз за мощността 
на входа на приемника 

   
                 (9) 

 
От получените резултати е изведен 
коефициентът на нелинейност. Общият 
вид на коефициента на нелинейност се 
дава със следния израз 

 
           (10) 
 

Съществува и друг тип коефициент на 
нелинейност, т.н. относителен коефициент 
на нелинейност. Той показва каква част от 
отразената мощност се е превърнала в 
мощност на висшите хармоници в 
сравнение с пълната отразена мощност и е 
равен на отношението на отразената 
мощност за N-я хармоник към отразената 
пълна мощност от нелинейния обект. Дава 
се със следния израз  

   
                            (11) 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

1. Направеното математическо 
извеждане на коефициента на нелинейност 
позволява неговото изчисляване за 
всякакъв вид нелинейна радиолокационна 
система. 

2. Коефициентът на нелинейност, 
дефиниран като отношение на мощностите 
на входа и изхода на нелинейния елемент, 
може да бъде използван за определянето 
на ефективната отразяваща повърхност на 
обекта за съответния хармоник, в 
съответствие със състава на спектъра на 
отразения сигнал. 
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ПРАВОЪГЪЛНА РАВНОМЕРНА SMART АНТЕНА С ИЗОТРОПНИ 
ИЗЛЪЧВАТЕЛИ, КОМПЕНСИРАНЕ НА ВЗАИМНОТО ВЛИЯНИЕ 

МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ  
М. Гр. Донева, В. Й. Василева и Р. Н. Василев 

 
UNIFORM RECTANGULAR SMART ANTENNA WITH 

OMNIDIRECTIONAL ELEMENTS, MUTUAL COUPLING COMPENSATION 

M.G. Doneva ,V.Y. Vasileva and R. N. Vasilev 

Резюме: Статията анализира принципите за адаптивно формиране на диаграмата 
на насоченост на равномерна правоъгълна решетка. Дава се описание на 
използваната решетка от равномерно разпределени еднакви изотропни 
излъчватели. LMS алгоритъм е използван при адаптивното формиране на лъча на 
антената. Изследвано е взаимното влияние между антенните елементи и как то 
влияе върху точността на използвания алгоритъм и на прецизната работа на смарт 
антената.  
 Ключови думи: адаптивна решетка, взаимно влияние, равномерна правоъгълна 
решетка, смарт антена  

Abstract: In this paper, the adaptive beamforming (ABF) estimation principles of 
uniform rectangular array (URA) are introduced. An URA is composed of a number of 
uniformly distributed identical omnidirectional antenna elements. LMS algorithm is 
applied to antenna beamforming in URA. The effect of mutual coupling between array 
elements on the performance of smart antenna is investigated. The ABF method 
produced incorrect results unless it is taken into consideration.  
Keywords: adaptive array, mutual coupling, uniform rectangular array, smart antenna 
 

І. INTRODUCTION 
 Smart antennas become popular during 

the recent years. The central idea of smart 
antennas is spatial processing [1]. Deployed 
at the base station of the existing 
infrastructure, adaptive arrays with an 
appropriate configuration can provide a 
substantial capacity improvement in the 
frequency-resource-limited radio-
communication system by an efficient 
frequency-reuse scheme. The investigation of 
smart antennas suitable for wireless 
communication systems has involved primary 
uniform linear arrays (ULA) and uniform 
rectangular arrays (URA). ULA lack the 
ability to scan in 3-D space, and it is 
necessary for wireless devices to scan the 
main beam in any direction of elevation and 
azimuth, the URA is more attractive for 
mobile communications. 

For adaptive beamforming (ABF) 
estimation one of the most popular methods is 
the classical LMS (Least Mean Squares) 
algorithm [2], [3]. Many of the attempts on 

ABF assume that the smart antenna elements 
are isolated each other. In order to evaluate 
more accurately the system performance of 
practical arrays the mutual coupling (MC) 
effects between the radiation elements are 
involved to model the array in a more realistic 
manner [4]. 
 
ІІ. THE UNIFORM RECTANGULAR 
ARRAY 

Array Structure: The URA consisting  
N x M equally distributed identical 
omnidirectional antenna elements (M, N – 
even), as illustrated in Fig. 1 is located 
symmetrically in x-y plane. 

Let us assume that an incoming 
narrowband signal (plane wave with 
wavelengthλ ) arrives at the array from 
elevation angle θ  and azimuth angleφ . The 
origin of coordinate system is located at the 
center of the array. 

As demonstrated in Fig. 1, the array 
factor (AF) of URA with its maximum 
along 0θ , 0φ  is given by [1] 
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where Amn is the amplitude excitation of the 
individual element, and dx, dy are the 
interelement spacing along the x-axis and the 
y-axis, respectively  

 
Figure 1. Geometry of (N x M) - element 

URA, along with an incoming plane wave. 
 Adaptive Beamforming Estimation and 

Mutual Coupling Compensation: In this 
section, we consider one of the most popular 
ABF algorithms applicable to URA: LMS 
(least mean squares) algorithm. It is a method 
that uses the reference signal to adjust 
weights of correlation array matrix to match 
the created time delays and previous samples 
when estimating the gradient at the nth 
iteration. 

The LMS algorithm is one of the 
simplest methods applicable to estimate 
optimal weights of an antenna array. It is 
applicable mainly when weights are updated 
utilizing reference signal. This algorithm uses 
an estimator of the gradient instead of the real 
value of the gradient because the real value 
estimation requires knowledge of incoming 
signals (DOA information). 

The expression of optimal weights is 
given by [6] 

( ) ( ) ( )( )nnn www g1 µ−=+                      (4) 

where ( )1+nw  denotes a new computed 
weights vector at the (n+1)th iteration, µ is 
the gradient step size, and the array output is 
given by 

( )( ) ( ) ( )1+= nnny H xww                                    (5) 
where ( )1+nx  is array signal vector computed 
at the (n+1)th iteration, and ( )( )ny w  is output 
signal. 

In its standard form it uses an estimate 
of the gradient by replacing array correlation 
matrix R and correlation between array 
signals and reference signal r by their noisy 
estimates at the (n+1)th iteration [6]  

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )*Hn 2 n 1 n 1 n 2 n 1 r n 1= + + − + +g w x x w x     (6) 
where g is the gradient vector. 

The error between array output and the 
reference signal is given by [7] 

( )( ) ( ) ( ) ( )11 +−+= nnnrn H xwwε                      (7) 
and 

( )( ) ( ) ( )( )nnn wxw *12g ε+−=                                 (8) 
is the estimated gradient as a product of the 
error between the reference signal and the 
output of the array and the signals after the 
nth iteration. 

The mutual coupling plays an important 
role in the performance of a smart antenna. 
The beamforming algorithm produces 
inaccurate results unless this effect is taken 
into account. 

A mutual coupling compensation 
technique applied here is a simple one. The 
new weights are chosen based on the 
following simple matrix equation 

wCw -1
comp =                                     (9) 

where C is the coupling matrix determined by 
-1
LZ= +C I Z                                                   (10) 

Here ZL is the load impedance of each 
element, I is the unit matrix, while Z is a 
matrix with diagonal elements self-
impedances, and off-diagonal elements – 
mutual impedances. In the analysis these 
elements are known analytically and can be 
easily computed by Matlab-implementation. 

 
III. SIMULATION RESULT 

Simulation result, utilizing the LMS 
algorithm and mutual coupling compensation 
gave precise result when adapt the 
beamforming pattern.  
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The URA is examined about following 
scenario: the signal of interest (SOI) impinges 
from ( o20=θ , o170=φ ) in the presence of the 
signal not of interest (SNOI) from direction 
( o40=θ , o150=φ ), and Additive White 
Gaussian Noise (AWGN) with the zero mean, 
and variance 0.1. The simulation result is 
based on 100 times Monte Carlo simulations. 
A stepsize μ = 0.001 and a signal is with 
uncoded BPSK modulation are used in the 
numerical examples to simplify the 
simulations. The figure illustrates the 
resulting beamforming pattern with respect to 

o900 =θ . In Fig. 2 are shown the results from 
the simulations in the case of absence of the 
mutual coupling and the results after a 
compensation of this effect in the case of 
URA with N=6 and M=6 elements and 
interelement spacing 0.3x yd d λ= = . It is 
evident that after compensation the radiation 
pattern is much closer to that in the ideal case. 

 

Figure 2. The radiation pattern of the URA 
with N=6 and M=6 elements: 

a) ideal case – mutual coupling is ignored 
(solid line); 

b) mutual coupling is compensated  

(dashed line). 
 

ІV. CONCLUSION 
This paper investigated uniform 

rectangular smart antennas with 
omnidirectional elements. The main issue: 
mutual coupling compensation was examined. 
The technique for ABF used here was the 
LMS algorithm. The URA antenna was 
exploited in order to obtain more efficient 

method for a calculation of accurate 
eigenvalues. Concerning beamforming the 
URA has shown to be accurate and stable 
enough regarding both: desired signal 
(maximum) and interfering signals (deep 
nulls). The figure has shown that the adaptive 
array puts the maximum of the beamforming 
pattern to the SOI and at the same time – deep 
nulls towards the SNOIs. 

The performance of the smart antenna is 
examined in two cases: a) without the mutual 
coupling; b) with a mutual coupling 
compensation. Because the radiation pattern 
and the mutual impedances for the 
omnidirectional elements are known 
analytically, Matlab programs are used for 
simulations. The numerical results shown 
clearly the importance of the MC 
compensation. 
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УВЕЛИЧАВАНЕ НА УСИЛВАНЕТО НА КЪСА АНТЕНА С ОБРАТНО 

ИЗЛЪЧВАНЕ 
 

AN INCREASE OF THE GAIN OF SHORT BACKFIRE ANTENNA 
Николай Киров 

Nikolay Kirov 
 

Резюме: Описан е диполен възбудител с нова структура за къса антена с обратно 
излъчване. Експериментите показват, че се постига увеличение на усилването, 
когато се използва диполен възбудител от два елемента с активно захранван 
рефлектор. 
Ключови думи: антена, къса антена с обратно излъчване, усилване на антена. 

Abstract - A dipole exciter with novel structure for short backfire antennas (SBFA) is 
described in this article. It is shown experimentally that an increase of the gain is 
achieved, when using a two element dipole exciter with an active feed reflector. 
Keywords: antenna, gain of antenna, short backfire antenna. 
 

I. INTRODUCTION 
A short backfire antenna (SBFA) is 

known as a very effective aperture antenna 
with simplicity of construction and small 
length for gain on order of 12 ÷ 13 dBd {14.2 
÷ 15.2 dBi}. 

A conventional SBFA with a dipole 
exciter has the structure of a simple open-
ended circular cavity, formed by two parallel 
planar reflectors, large and small, spaced a 
half wavelength apart. The half wave dipole 
feed is positioned at the mid-point between 
reflectors, that is at a distance 0.25 λo   from 
each of them ( λo  is here the antenna resonant 
wavelength ) . The large reflector has   a 
diameter typically set to 2 λo and the small 
reflector – to 0.5 λo . 

A theoretical design principle has not 
been established yet, because the rigorous 
theoretical solution of this radiation system is 
a complicated diffraction problem. Due to 
this, optimum values of its physical 
dimensions have been made clear by many 
experimental studies. There are extensive 
experiences of many researchers to increase 
of gain by these antennas. 

A review of the literature show the 
only thing, which had not been changed in the 
construction on SBFA, is the place of the 
dipole exciter between the two reflectors. The 
inventor of SBFA Herman W. Ehrenspeck 
has written about this problem [ 1 ] : “The 
position of the ( dipole) feed between the 
reflectors is not critical with respect to the 

functioning of the device in accordance with 
caving principles; however the input 
impedance is changed with position, thus 
allowing for matching between the 
transmission line and feed…”. 

On the other hand a research about the 
effect of the place of a dipole exciter on the 
gain by  a long backfire antenna ( LBFA) 
with a fix length show that the largest gain is 
obtained, when a dipole feed is near to a 
small reflector [ 2 ]. This article first author 
originally introduces how to do that the same 
thing in SBFA to obtain a higher directivity 
and/or   more gain. 

 
II. IMPROVEMENTS: 
Considerable closeness of a dipole 

exciter to a small reflector of SBFA, while 
keeping a good matching, is possible when 
using a two elements dipole antenna with an 
active feed reflector. Such antenna was 
invented and introduced by Rudolf 
Baumgartner; swiss ham HB9CV, in the 
1950-ies. Since 1954 this HB9CV antenna 
has been used in the whole world , in VHF 
and UHF bands, thanks to its excellent 
operational parameters: small size { only 
0.125 λo long} ,  good gain  { 4.1 ÷ 5 dBd } 
and good front to back ratio [ 3 ]. 

Figure 1 shows the geometry of half-
wave dipole exciter, based on the antenna 
system, announced by R. Baumgartner: two 
dipoles which are 0.125 λo apart and both are 
active {fed phase shifted}.  
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To get a directional antenna, the 
elements are cross-phased to get a phase-shift 
of 180 degrees. The 0.125 λo connection from 
the first to the second elements gives another 
45 degrees shift, so there are 225 degrees in 
total, which makes it a directional antenna. 

 
Fig.1 Dimensions of a coax feed HB9CV 

antenna- exciter 
 
III. CONSTRUCTION AND 

RESULTTS: 
The design of SBFA with HB9CV 

exciter is shown in Figure 2 {cross section}.  
Due to the limitations of the available 

test equipment, all of the measurements were 
performed at S-band frequencies in range 2 
GHz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 Cross sections of SBFA with HBCV 
exciter 

The results obtained from practical 
gain measurements on many antenna 
prototypes showed a gain about 15 dBd 
measured by a comparative method with an 
accuracy estimated to 0.5 dB. That is a higher 
gain than, that of a conventional SBFA with a 
dipole feed, positioned at  the mid-point 
between  reflectors , that  is at distance 0.25 
λo from each of them. 

A possible explanation of this fact is 
that the HB9CV exciter concentrates as well 
as possible the radiated energy between the 
large and small SBFA reflectors and a little 
energy is radiated directly across the aperture 
of SBFA in comparison with the conventional 
SBFA. 

IV. CONCLUSION: 
A method to improve the gain of a 

SBFA by a dipole exciter with an active feed 
reflector was described and studied 
experimentally. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА УСИЛВАНЕТО НА КЪСА АНТЕНА С ОБРАТНО 
ИЗЛЪЧВАНЕ 

 
AN IMPROVEMENT OF THE GAIN OF A SHORT BACKFIRE ANTENNA 

Николай Киров 
Nikolay Kirov 

 
Резюме: Късата антена с обратно излъчване и диполен възбудител е много 
привлекателна антена за дециметрови вълни. Тук е описана нова структура на 
диполния възбудител. Показано е , че се постига увеличаване на усилването, 
когато се използва двуелементен диполен възбудител с активно захранван 
рефлектор. Експерименталното изследване е провено с модели на честота 2 GHz. 
Ключови думи: къса антена с обратно излъчване, СВЧ антена, усилване на антена. 

 
Abstract: The short backfire antenna (SBFA) with a dipole exciter is a very attractive 
antenna for a decimeter wave band. In this paper a novel structure for a dipole exciter is 
described. It is shown that the increase of the gain is achieved when using a two element 
dipole exciter with an active feed reflector. This is an experimental study by models at 2 
GHz. 
Keywords: gain of antenna, microwave antenna, short backfire antennas. 
 

I. INTRODUCTION 
  A short backfire antenna (SBFA) is 

known as a very efficient directional radiator. 
This is a very attractive antenna with 
simplicity of construction and a small length 
for gain on the order of 12 – 13 dBd (dB 
above a half wavelength dipole - 0.5 λ ) 

A theoretical design principle has not 
been established yet, because the rigorous 
theoretical solution of this radiation system is 
a complicated diffraction problem. Due to this 
optimum values of its physical dimensions 
have been made clear by many experimental 
studies. 

A conventional SBFA has the structure 
of a simple open-ended circular cavity formed 
by two parallel planar reflectors of different 
diameters separated by one half wavelength ( 
0.5λ ), with a dipole exciter, placed between 
the reflectors at a distance of 0.25 λ  from 
ether of  them. 

A look of the literature has turned up 
that the increase of gain by this antenna is 
searched in the following directions: 

1. By changing a main reflector from a 
flat disk to a conical plane [1], [3]. 

2. By providing a SBFA main reflector 
rim with quarter wavelength slots (a 
corrugated rim) or dielectric loading of the 
main reflector rim [2],[3]. 

3. By adding a second small reflector 
i.e. a structure of a two-resonator type 
antenna [3],[4]. 

This communication present 
experimental characteristics of a SBFA as the 
improvement of the gain is searched toward a 
change of the placement of the radiator source 
(dipole exciter) between the large and small 
reflectors (with diameters D = 2.05 λ  and D 
=0.46 λ  respectively) by a conventional 
SBFA. 

The inventor of SBFA , Herman W. 
Ehrenspeck  has written about this problem 
the following [ 5 ]: “ The position of the 
(dipole) feed between the reflectors is not 
critical with respect to the functioning of the 
device in accordance with caving principles; 
however the input impedance is changed with 
position, thus allowing for matching between 
the transmission line and feed.” 

It is not found in the literature a 
description of SBFA where the dipole exciter 
is considerably moved from its classic 
position (at a distance of 0.25 λ  from either 
reflectors).On the other side we know about 
the investigations of a long backfire antenna 
(LBFA) for the place of the dipole exciter 
along the antenna [6], [7]: the largest gain of 
LBFA with a fix length is received when a 
dipole feed is near to a small reflector. 
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The current study gives the answer to 
the question “is it possible a similar effect to 
be received by SBFA?”. Considerable 
closeness of a dipole exciter to a small 
reflector of SBFA, while keeping a good 
matching is possible while using a dipole 
antenna with an active feed reflector. Similar 
dipole antennas were announced in the 50-s 
from short wave radioamateurs and they carry 
instead of their names their initials: ZL3MH 
and HB9CV. 

In case of these two elements dipole 
antennas, the distance between dipole and 
active feed reflector is only 0.125 λ . Similar 
is the situation with the two elements loop 
antenna with active reflector HB9CV, known 
also as “swiss square”. 

While using some of these antennas as 
an exciter of SBFA, their reflector should be 
at the same time also a small reflector of 
SBFA. Now the dipole exciter is at 0.125 λ 
from the small reflector and at 0.375 λ  from 
the large reflector. 

This allows experimenting the 
placement of passive element – director – 
between a dipole exciter and a large reflector, 
i.e. the SBFA is excited through structure 
typical for LBFA. 

 
II. CONSTRUCTIONS AND 

RESULTS 
  All investigations antennas are 

designed for the 2 GHz band with a shape of 
the large reflector offered in [1]. Shown are 
constructions which experimentally is 
received the maximum gain. 

 
1. SBFA with a “HB9CV” exciter. 
Cross section the antenna is shown 

fig.1.  as the all dimensions are in millimetres 
(mm.). Except a coaxial feed dipole exciter 
“HB9CV” (fig.2.) are presented in addition 
the supplement passive dipoles: director and 
reflector. The axis length of this antenna is 
0.565λ (0.5λ  by a conventional SBFA). 

Measured is a gain about 16 to 16.5 
dBd. That is 2 dB over the gain of 
conventional SBFA. The gain war measured 
to an accuracy of about 0.5 dB. The best 
VSWR was 1.2. The frequency bandwidth 
becomes about 1% for VSWR under 2. 

The E-plane radiation pattern has a half 
power beam width (degrees) ≈ 33° with side 
lobes more than 14 dB down. 

 
Fig.1. Structure of SBFA with "HB9CV" 

exciter. 

 
Fig.2. View of antenna exciter 

"HB9CV" and cross-section the SBFA with  
4 elements exciter array. 

The H-plane 3 dB beam width is ≈ 27° 
and side lobes are more than 13 dB down. 
The cross polarization is more than 17 dB 
down in both the principal and diagonal 
planes. 

 
2. SBFA with “ZL” exciter. 
Cross section the antenna is shown 

fig.3. In case of “ZL” exciter (fig.4), the 
distance between the elements is lessened 
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from 0.125λ  to 0.1λ , which improve 
matching with a coaxial feeder.  

 
Fig.3. Structure of SBFA with "ZL" exciter. 

 
The balance is compulsive – in this 

case- it is made with several ferrite rings over 
the outer conductor of a coaxial feeder. The 
axial length of the antenna is 0.686λ . 
Measured is a gain about 16 to 16.5 dBd. The 
best VSWR is 1.15. The frequency bandwidth 
becomes about 6% for VSWR under 2. 

 
Fig.4. View of antenna exciter ZL. 
 
The E-plane 3 dB beam width is 34°. 

The side lobes are more than 21 dB down.  
The H-plane 3 dB beam width is 29.5° and 
side lobes are more than 16 dB down. 

 
Fig.5. Cross-section the SBFA with 4 

elements exciter array. 
The addition of passive dipole director 

and reflector (fig.5.) where the total axis 
length of the antenna becomes 0.606λ  leads 
to the following results: 

• an enlargement  of 0.5 dB in the gain ; 
• the frequency bandwidth decreases to 

1.5 % ; 
• the E-plane 3 dB beam width is 32° 

with side lobes more than 15 dB down ; 
• the H-plane 3 dB beam width is 26.5° 

with side lobes more than 14 dB down. 
In term of coast it is maybe 

unappreciable improvement in the gain.  
 
3. SBFA with a “swiss square 

HB9CV” exciter. 
The experiments showed that it is not 

possible to receive parameters better than 
these of the conventional SBFA. The success 
was achieved when the square shape of the 
loop was changed with elliptical, by the ratio 
of ellipse axis 3:1 with the same length of the 
circumference of loops. Active feeding of the 
loop reflector is as a construction the same as 
by “ZL” antenna. 
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III. CONCLUSION 
  The use of a two elements dipole 

antenna with an active feed reflector for 
exciting a SBFA has experimentally been 
shown to lead to higher gain. 
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ПАРАМЕТРИ НА ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС И ИНДИКАТОРНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ НА ВИСОКОЧЕСТОТЕН ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ 
“ROVER” 2,0D ПРИ РАБОТА С ДОБАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ 

 
COMBUSTION PROCESS PARAMETERS AND INDICATOR PARAMETERS 

OF HIGH-SPEED DIESEL ENGINE “ROVER  2.0D” WORKING WITH 
ADDED NATURAL GAS 

Ангел Димитров, Красимир Богданов, Росен Христов 

Резюме: В настоящата разработка са изследвани характерните параметри на 
горивния процес и индикаторните показатели на високочестотен дизелов двигател 
с непосредствено впръскване при работа с добавка на природен газ. 
Установена е възможност за заместване до 45% на дизеловото гориво със СПГ, 
което води до подобряване на процеса на горене, вследствие хомогенизацията на 
гориво-въздушната смес. 
Ключови думи: дизел, ДВГ, природен газ, СПГ 

Abstract:  In the current research are analyzed combustion process parameters and 
indicator parameters of high-speed diesel engine “Rover  2.0D” with direct injection 
working with added fuel - natural gas. 
Possibility is determined to substitute up to 45 percent of the diesel fuel with CNG, 
which leads to improvement of the burning process, due to homogenization of the fuel 
air mixture. 
Keywords: ICE, diesel engine, CNG 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Идеята за използване на природен 

газ, като добавка в горивата за дизелови 
двигатели се поражда с първите енергийни 
кризи. В днешно време тя се възражда и от 
екологични съображения. При повечето 
реализации основно гориво си остава 
дизеловото, а сгъстения природен газ 
(СПГ) е добавка, която хомогенизира 
гориво-въздушната смес, интензифицира 
горивния процес и дава възможност за 
оптимизация на гориво-въздушното отно-
шение. 

 В литературата липсват подробни 
данни за изгарянето на газовъздушни 
смеси при работа на високочестотни 
дизелови двигатели с непосредствено 
впръскване с двойно гориво (дизелово и 
газово). Тези смеси имат различни само-
възпламенителни параметри, в сравнение с 
чисто дизелово гориво, например цетаново 
число, температура на самовъзпламе-
няване, период на задържане на само-
възпламеняването и др. 
 
ІІ. ЦЕЛ 

Настоящата разработка  изследва  
характерните параметри на горивния про-

цес и индикаторните показатели на такъв 
високочестотен дизелов двигател при 
работа с добавка на природен газ.  

1. Предпоставки за решаване на 
проблема. 

При изследването на горивният про-
цес, протичащ в дизеловите двигатели с 
обемно и обемно-слойно смесообразуване, 
се дефинират следните фази на процеса: 

 Задръжка на самовъзпламеняване-
то. Периодът между началото на впръс-
кване на горивото и началото на горене на 
гориво-въздушната смес. Определя се въз 
основа на анализа на топлоотделянето. 

Фаза на взривно горене [3]. В тази 
фаза, горивото впръснато по време на 
периода на задръжка на самовъзпламе-
няването и  смесено с въздуха в 
подходящо за горене отношение, изгаря 
бурно в продължение на няколко градуса 
по к.в. Към тази горяща смес се прибавя и 
свежо гориво. Реализира се много висока 
скорост на топлоотделяне. Границите се 
дефинират с точките  pc' – pz' на фиг.1. 
Точката z' е определена от (dp/dφ)max. 

Фаза на управляемо горене [2]. 
Периодът на управляемото горене в най-
голяма степен зависи от скоростта на 



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 

 54 

подаваното в камерата гориво и условията 
на смесообразуване в зоната на горна 
мъртва точка (ГМТ). В крайната фаза 
налягането на впръскване намалява, 
качеството на разпръскване се влошава и 
горенето се забавя, като налягането в 
цилиндъра достига максималната си 
стойност (pzmax). 

Фаза на основно (дифузионно) 
горене. Периодът на основното горене се 
характеризира с разпространяване фронта 
на пламъка, при увеличаване обема на 
горивното пространство (след ГМТ) и 
нарастване количеството от продуктите на 
горене, в резултат на което температурата 
на газовете в цилиндъра достига 
максимална стойност (Tmax).  

Фаза на късно горене (догаряне). 
Това горене също е дифузионно. Топло-
отделянето продължава с монотонно 
намаляваща скорост по време на такт 
“разширение”.  

От анализа на топлоотделянето могат 
да се определят два етапа на горене. 
Първият е взривно горене  на предвари-
телно смесена горивна смес. Вторият етап 
е на контролирано горене, където скорос-
тите на горене са по-ниски и могат да се 
управляват, чрез закона на впръскване. 
Експерименталните факти от анализа на 
топлоотделянето сочат, че основното 
количество гориво (над 75%) изгаря по 
време на втората фаза. Горивото което 
изгаря през първата фаза (β) се дава чрез 
зависимостта на Watson: 

β
α

τ
= −

⋅1 a b

i
c

 където: α е въздушното отношение; τi [ms] 
- период на задръжка на възпламеняване; 
а=0.9; b=0.35; c=0.4 - константи, зависещи 
от смесообразуването в двигателя. От това 
уравнение се вижда, че с увеличаване на 
товара, може да се очаква увеличаване на 
дяла на взривното горене. 

За по-детайлното изучаване на 
процеса горене допълнително са въведени 
следните понятия и означения:  

Тmax - максимална температура на 
горене [K]; 

ϕk.г. - ъгъл отчитащ края на видимото 
горене [deg]; 

(dQa/dϕ)1max - максимална скорост на 
взривното горене [J/deg]; 

(dQa/dϕ)2max - максимална скорост на 
дифузното горене [J/deg]; 

xa-max - максимално отношение на 
активна топлина; 

Въз основа на получените величини 
са изчислени: 

ϕz =ϕk.г - ϕс’ - ъгъл на видимо 
горене [deg]. ϕс’ – ъгъл при който започва 
видимото горене (вж. pc');  

n
t z

z .6
ϕ

=  - време на видимо горене 

[ms]. n – честота на въртене [min-1]; 

1
log

999,0

2/1

−









=

t
t

m
z

 - показател 

характеризиращ горенето [4]. Тук t1/2 e 
времето за което изгаря половината от 
впръснатото гориво; 

Фиг.1. Фази на горене 
I-задръжка на самовъзпламеняване; II-
взривно горене; III-управляемо горене; 
IV-основно горене; V-догаряне 
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q' – относително количество отделена 
топлина в [%], през първата, взривна 
(неуправляема) фаза на горенето 
(интервала между точките pc' – pz'); 

q'' -  относително количество отделе-
на топлина в [%] до края на втората фаза 
на горенето, т.е. до т. pzmax; 

q''' - относително количество отделена 
топлина в [%] до края на третата фаза на 
горенето, т.е. до точка  Тmax . Този 
параметър дава възможност за оценка дяла 
на догарянето в процеса. 

2. Решение на проучвания проблем.  
Обект на експерименталните изслед-

вания е високочестотен дизелов двигател 
Rover Maestro 2,0D, производство на 
фирмата “Perkins Engines LTD” – Англия. 

Основните му технически данни са:  
Мощност:  [kW] 46  ( 4500 min-1 ) 

Въртящ момент: [N.m] 122 (2500 min-1 ) 
Диаметър на цилиндъра: 
[mm]  

84,4 

Ход на буталото: [mm] 88,9 
Брой цилиндри: 4 , вертикално 
Ходов обем (Vh):  [cm3] 1993 
Тактност: 4 тактов 
Пълнене: Атмосферно 
Горивна система: Perkins Direct 

Injection 

Степен на сгъстяване (ε) 18,1:1 
Гориво-нагнетателна 
помпа 

BOSCH EPVE- 
0-460-414-029 

Инжектори (дюзи): Lucas JP6801061 
с 4 отвора 
Φ=0,24мм ; 
p=22,8MPa 

По време на изпитването са 
измервани следните параметри: 
натоварване на двигателя; честота на 
въртене на коляновия вал; разход на 
въздух; разход на гориво; температура на 
отработилите газове;  температура на 
охлаждащата течност; температура на 
маслото на двигателя; налягане на маслото 
в мазилната система; температура на 
околната среда; барометрично налягане на 
въздуха; димност на отработилите газове; 
съдържание на CO; CO2; O2; HС; NОx в 
отработилите газове; ход на иглата на 
разпръсквача и налягане в горивната 
камера (индикаторна диаграма) 

Схемата на опитната установка е 
показана на фиг.2. Означенията са върху 
фигурата. 

3. Резултати и дискусия 
За да се установят зависимости за 

качеството и динамиката на горивния 
процес при високочестотните дизелови 
двигатели от товарните и честотни режими 

Фиг.2. Схема на опитната постановка 



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 

 56 

на работата им и от добавянето на 
въглеводородни газове, като горива, са 
снети външна честотна характеристика 
(ВЧХ) и товарна характеристика (ТХ) при 
максимален въртящ момент (n=2500 min-1), 
със  стандартно дизелово гориво  

Същите характеристики са снети, 
като е намалена цикловата порция на 
дизеловото гориво и е добавена порция 
газово гориво - сгъстен природен газ 
(СПГ), посредством стандартна автомо-
билна газова горивна апаратура (редуктор–
изпарители и арматура). 

При проведените изпитвания, пред-
варително е направена регулировка на 
газовата апаратура, така че да се постигне 
оптимално добавяне на СПГ в гориво–
въздушната смес на всяка една от снетите 
характеристики. 

Характеристиките са снети, така че 
мощността в дадената работна точка да е 
еднаква с получената при работа със 100%  
дизелово гориво в същата работна точка.  

Резултатите по външна честотна ха-

рактеристика са показани на фиг.3 и 4, а за 
товарна характеристика на фиг.5 и 6.  

От фиг.3 се открояват следните 
зависимости за влиянието на добавеното 
газово гориво върху индикаторните 
показатели на двигателя. Периода на 
задръжка на самовъзпламеняването е 
увеличен в целия честотен диапазон, като 
по-осезателно е при ниските честоти на 
въртене (до 2500min-1). Увеличението на 
максимал-ното налягане pz е не повече от 
5%, което е допустимо от конструктивна 
гледна точка. Стойностите на  
индикаторното налягане в края на фазата 
на взривното горене са практически 
еднакви при концентрация на газовото 
гориво 40-45% от общото количество. По - 
съществено влияние оказва добавянето на 
СПГ върху максималната скорост на 
нарастване на налягането (dp/dϕ)max. 
Средно тя нараства с 20%, приблизително 
с толкова нараства и степента на 
нарастване на налягането λ. Допълнително, 
от фиг.4 се вижда, че показателя на горене 
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m при работа с добавка на СПГ намалява 
за целия честотен диапазон. Всички тези 
фактори налагат извода, че твърдостта на 
горивния процес нараства, но в допустими 
граници.  

Увеличения индукционен период при 
ниските честоти на въртене е довел до 
удължаване общото време на горене tz. От 
фиг.4 може да се види, че максималната 
температура на цикъла Тmax не се 
различава съществено при двата варианта. 
Следователно, може да се твърди, че 
термичното натоварване на детайлите не 
се променя значително. Това се 
потвърждава, както от разсъжденията по-
долу, така и от измерената температура на 
отработилите газове в статия [2].  

В резултат на увеличения индук-
ционен период е нараснала максималната 
скорост на взривното горене (dQa/dϕ)1max . 
Интересно е да се отбележи, че този факт 
практически не се отразява върху дяла на 
реагиралото гориво през периода на 
взривно горене q'.  

Като цяло, делът на горивото, 
реагирало през първите две фази (взривно 
и управляемо горене) е нараснал, т.е. 
процесът е интензифициран (q'' на фиг.4). 
В резултат е намалял делът на догарянето, 
т.к. q''' е по-голям средно с 10%. Това е 
довело до понижаването на димността в 
целия честотен диапазон. 

Загубата на газово гориво по време 
на препокриването фазите на отворено 
състояние на клапаните води до лекото 
влошаване на показателя xa. Конкретния 
характер на кривата зависи от 
особеностите на газоразпределението на 
всеки конкретен дизелов двигател и 
честотните му показатели.  

При изследване работата на 
двигателя по товарна характеристика 
(фиг.5 и фиг.6), всъщност се променя и 
гориво-въздушното отношение α, тъй като 
двигателя няма регулиращ орган 
(дроселова клапа).  

Силното нарастване на периода на 
задръжка на самовъзпламеняване при 
натоварване до около 15% (0,13МРа) се 
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дължи на факта, че процентно делът на 
газовото гориво е много голям. С 
нарастването на натоварването разликата 
намалява и той остава средно с около 7% 
по-голям, отколкото при работа с чисто 
дизелово гориво.  

Интересно е да се отбележи, че при 
работа с добавка на газово гориво до 80% 
от максималното натоварване не се 
наблюдава увеличение на твърдостта на 
работа на двигателя, напротив тя намалява 
(вижте pz' на фиг.5, (dQa/dϕ)1max и m на 
фиг.6). Този факт може да се обясни с 
това, че като цяло, скоростта на горене на 
метана е по-ниска от тази на дизеловото 
гориво.  Това се потвърждава и от 
графиката на q' на фиг.6.  

Би следвало да се очаква, че 
изнесеното по-горе ще доведе до 
удължаване на дяла на догарянето. От 
графиките на q''' и xamax се вижда, че това е 
така само за малки натоварвания на 
двигателя до 30%, пак заради по-големия 
процентен дял повече от 45%) на газовото 
гориво. След тази граница, вследствие на 
постигната по-добра хомогенизация, се 
наблюдава даже известно намаляване на  
делът на горенето по линията на 
разширението (q''' е с около 5% по – висок 
при процеса с добавяне на СПГ). 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

1. Заместването на дизеловото гориво 
със сгъстен природен газ (СПГ), в 
граници до 45% от общото количество 
на горивото, при високочестотни 
автомобилни дизелови двигатели с 
непосредствено впръскване е възможно 
и води до подобряване на процеса на 
горене, вследствие хомогенизацията на 
гориво-въздушната смес; 
2. Работата на двигателя при малки 
натоварвания (до 30% от максималното) 
с добавка на сгъстен природен газ 
(СПГ) е неоправдана, поради пре-
комерното удължаване времето за 
горене и нарастване делът на 
догарянето. 
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ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА 3D ДВИЖЕНИЕ НА 
РЕАЛНО ТЕЧЕНИЕ В ТУРБИННО СТЪПАЛО С РАДИАЛНА 
ХЛАБИНА-ОСОБЕНОСТИ И ПОДХОДИ, СХОДИМОСТ НА 

ЧИСЛЕНАТА ПРОЦЕДУРА. ЧАСТ І. 
 

NUMERICAL MODELING AND INVESTIGATION OF 3D REAL FLOW IN 
TURBINE STAGE WITH TIP CLEARANCE-SPACIAL FEATURES AND 

APPROACHES, CONVERGENCE OF NUMERICAL PROCEDURE. PART І. 
Галина Илиева Илиева 

 
Резюме: В първа част от настоящето изследване се представят особеностите 
свързани с изграждане на геометричния модел на турбинно стъпало с 
винтообразен, подвижен работен апарат и дефинирана радиална хлабина, в среда 
на програмен продукт GAMBIT. Обект на разглеждане са проблемите, както и 
подходите за преодоляването им, свързани с дискретизацията на изследваната 
флуидна област, численото моделиране и достигането до сходимост на числената 
процедура, в среда на съвременен софтуерен продукт FLUENT. 
Ключови думи: геометричен модел, радиална хлабина, степен на сходимост, 
турбинно стъпало, числено моделиране  

Abstract: First part of the current investigation presents all features for geometry 
modeling of turbine stage with moving twisted rotor blade and determined tip clearance 
in GAMBIT. Also the investigation is focused on difficulties and approaches to 
overcome them in the numerical modeling in FLUENT.     
Keywords: convergence criterion, geometrical model, numerical modeling, tip 
clearance, turbine stage 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
  Енергопреобразуването в течението 
на реален работен флуид в 3D турбинни 
стъпала, се характеризира с множество 
особености и е сложен процес, породен 
основно от наличието на тримерност, 
отчитане ефектите на свиваемост, 
вискозност и променливост на свойствата 
на флуида, както и от допълнително 
вихрообразуване. Процесът на 
преобразуване на енергията в 
направляващия апарат (НА) и работния 
апарат (РА) е особено важен в случаите на 
изследването на стъпала със сложна 
геометрия и радиална хлабина. Освен 
основното течение в аксиално направление 
и в аксиалните хлабини, аеродинамиката 
на флуида в турбинните стъпала се 
променя и в радиално направление, като се 
отчитат в различна степен изтичания през 
радиалните хлабини и уплътнения.  
 Извършени са множество 
изследвания, в които вниманието на 
редица изследователи е съсредоточено към 
изучаване влиянието на радиалната 
хлабина върху особеностите на течението 

в турбинното стъпало и ефективността му 
на работа. Въз основа на определени 
опростявания и последващо моделиране, 
пресмятане и анализ на резултатите се 
достига до важни изводи за особеностите 
на течението, в случаите на наличие на 
радиална хлабина и реализирани през нея 
загуби в турбинното стъпало. Началото на 
изследванията в тази област е поставено от 
Howell (1945), Ainley и Mathieson (1951) и 
Rains (1954) [2].  
 В [3] се установява, че загубите от 
наличието на радиални хлабини имат две 
основни компоненти: първата се отнася до 
ентропията генерирана в хлабината; 
втората се отнася до момента на 
смесването на основното течение и това от 
радиалната хлабина. Загубите на енергия в 
резултат от триенето между флуидните 
частици и стените са малки, основната 
част от загубите се формира при 
вихрообразуването и прехода на 
вторичните течения. Основен процент от 
формираните загуби са в резултат от 
смесването на основната и вторичната 
струи [3].   
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 Определени изследвания в [14] са 
фокусирани върху взаимодействието 
между вихрите на основното течение и 
струята от радиалната хлабина, като се 
знае, че това взаимодействие е основният 
източник на загуби по контура на 
изходния ръб на турбинните лопатки.  
 В [4] са посочени част от 
предприетите подходи за предотвратяване 
на наличието на допълнителни загуби и 
вихрообразуване в стъпалата. В [15,16,17] 
са дадени резултати от изследвания за 
структурата и параметрите на загубите при 
изхода от лопатките. Неравномерността на 
течението и допълнителното вибрационно 
натоварване, породено от наличието на 
загуби от вихрообразуване са обект на 
изследване в [9,10].  
 В [11] е установено, че смесването на 
теченията (основно и вторично) води до 
проблеми с ресурса на материала и 
надеждността на работата на агрегатите. В 
[5] са представени резултатите от 
извършения анализ в среда на програмна 
система FLUENT за аеротермодинамиката 
на флуида в турбинно стъпало, с отчитане 
наличието на радиална хлабина.  
 В резултат от множество 
изследвания в [8,12,13,18,19,20] са дадени 
и някои количествени характеристики, 
които дават информация за ефективността 
на преобразуване на енергията и 
особеностите в разпределението на 
параметрите на работния флуид. 
Резултатите от изследванията дават 
полезна информация за основните 
параметри на течението и са приложени за 
верификация на числени експерименти 
извършени с различни софтуерни 
продукти.  
 Извършеният преглед подтвърждава 
необходимостта от провеждане на 
изследвания, свързани с влиянието на 
радиалната хлабина и нейната големина 
върху разпределението на параметрите на 
течението, върху степента на 
вихрообразуване от корена до върха на 
лопатката и реализираните оттук загуби на 
кинетична енергия, способстващи за 
намаление на ефективността на работа на 
изследваното стъпало. Необходимо е, да се 

извършат допълнителни изследвания за 
определяне на причините за 
вихрообразуване при входните и изходни 
участъци на направляващите и работните 
лопатки. Обект на изследване могат да 
бъдат формиращите се вихрови структури 
и влиянието им върху разпределението на 
параметрите на флуида. При това 
съществено е да се отчита и ротационното 
движение на РА, тъй като честотата на 
въртене способства за увеличение или 
намаление на интензивността на 
нарастване и разпространение на вихрите 
в турбинното стъпало.  

 
ІІ. ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА. 
ОСОБЕНОСТИ, ПОДХОДИ И 
СХОДИМОСТ НА ИТЕРАЦИОННАТА 
ПРОЦЕДУРА 
 Обект на разглеждане е турбинно 
стъпало с винтообразен, подвижен работен 
апарат и определена радиална хлабина. 
Целта е построяване на геометрията на 
изследваното поле на флуида, въвеждане 
на подходи за избягване на проблемите в 
хода на изграждане на крайноелементния 
модел и достигането до сходимост на 
численото решение. 
 Геометрията на изследваното 
флуидно поле се построява в среда на 
GAMBIT. Основен проблем в 
изследването на тримерното движение на 
реално течение в турбинно стъпало с 
радиална хлабина е геометричното 
изграждане на хлабината със стойност 
0,005 m.  

В хода на изграждане на 
геометричния модел на турбинното 
стъпало с определена радиалната хлабина, 
в средата на програмна система GAMBIT, 
се дефинира стойността на радиалния луфт 
в опцията „Tip Clearance”. Основният 
проблем, който се явява тук, за който е 
необходимо да се търси подходящо 
решение, е оформянето на зоната от 
флуидното поле, която се отнася до 
моделирането на работния флуид в 
хлабината. За така описаната зона се 
извършва допълнителна дискретизация с 
много по-малки обемни крайни елементи, 
в сравнение с тези приложени за 
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останалите основни зони от изследваното 
флуидно поле. Целта е не само избягване 
получаването на елементи със силно 
издължени стени (много малки ъгли) или 
отрицателни обеми, но и да се даде 
възможност за максимална визуализация 
на вторичните течения в радиалния луфт и 
да се отчете влиянието им върху 
разпределението на параметрите на 
работния флуид. 

Численото моделиране се извършва в 
среда на програмен продукт FLUENT. 
Работният флуид е влажна пара, като в 
хода на итерационната процедура за 
достигане на търсеното числено решение, 
се дефинира и изменение на физичните 
параметри на изследвания реален флуид. 
За определените в GAMBIT гранични зони 
се задават oпределени по стойност 
гранични условия, предварително 
определени от пресмятания по 
едномерната теория. Взаимодействието 
между НА и винтообразния, подвижен РА 
се моделира чрез модела “Mixing Plane” 
[7]. Върхът на винтообразната работна 
лопатка е дефиниран от граничен тип 
„wall”(стена), като се задава гранично 
условие за прилепваемост на парните 
частици. Системата уравнения се решава с 
активиран Coupled Solver [7], избраната 
схема на дискретизация е Second Order 
Upwind [7].  
 ●Първоначално се стартират 
пресмятания при неподвижен РА и 
дефиниран „Стандартен k-ε” турбулентен 
модел [7]. След получаване на решението, 
то се прилага като основа за стартиране на 
нова итерационна процедура, при начална 
стойност на ротационната скорост на РА, 
която се увеличава поетапно в хода на 
извършваните пресмятания. След 
получаване на решението за подвижния 
винтообразен РА се активира турбулентен 
модел на Рейнолдс (RSM модел) и се 
стартира нова числена процедура.  
 ●Върху сходимостта на 
изчислителната процедура основно 
влияние оказва наличието на вторични 
течения поради радиалната хлабина, 
допълнителното вихрообразуване, оттук и 
повишената степен на турбулентна 

интензивност на течението. Подходите, 
които се възприемат за достигане до 
решение на проблема са следните [7]: 
 -стартиране на решението при 
първоначално зададена по-висока стойност 
за т.нар. Multigrid Levels, в случая 7 на 
брой, която в последствие се намалява до 
5; 
 -активиране на опцията Residual 
Smoothing, като за подопцията Iterations се 
въвежда първоначално стойност 5, а за 
Smoothing Factor 0,5. В хода на 
изчислителната процедура, въведените 
стойности постепенно се редуцират; 
 -въвеждане на различни по стойност 
от дадените по подразбиране подопции на 
FAS Multigrid Controls: Pre Sweeps, Post 
Sweeps, които по подразбиране съответно 
са 1 и 0; 
 -моделиране на движението на РА, 
като се задават по-малки интервали на 
изменение на честотата на въртене; 
 -поетапно включване в решението на 
всички уравнения от системата, описваща 
напълно движението на течението в 
турбинното стъпало;     

-за физически реално представяне на 
турбулентните ефекти в течението, в хода 
на множеството изследвания за турбинно 
стъпало с радиална хлабина се установява, 
че е необходимо да се активира 
турбулентен модел различен от 
установения RSM модел, а именно Shear 
Stress Turbulent Model (SST) турбулентен 
модел [1,6,7]. 

Степените на сходимост за 
неизвестните параметри на флуида са 
дефинирани със стойност 0,001. Поради 
развитието на вихри в течението се 
отчитат проблеми при достигането на 
сходимост на числената процедура. В 
опцията „Residual Smoothing” и 
подопцията „Iterations” стойността 
намалява до 1, а за Smoothing Factor до 0,1. 
Въвежданите по стойност подопции на 
FAS Multigrid Controls за Pre Sweeps, Post 
Sweeps са 2, с цел успокояване на 
течението от гледна точка на степента на 
вихрообразуването преди следващата 
итерация. Описаните подопции са 
подробно разгледани в [7]. 
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  На фиг.1 се представят остатъците 
(разлика в получените стойности за 
неизвестните параметри от настоящата и 
предходна итерации) при сходимост на 
числената процедура за подвижен РА и 
активиран „Стандартен k-ε” турбулентен 
модел. Наблюдават се големи пикове в 
техните стойности при постъпково 
въвеждане на скоростта на ротационно 
движение, като най-силно изразени са за 
скоростната компонента в радиално 
направление. Това е резултат от наличието 
на интензивно вихрообразуване по 
височина на изследваното турбинно 
стъпало. Сходимост на итерационната 
процедура се достига при: въвеждане на 
стойност за подопциите на FAS Multigrid 
Controls за Pre Sweeps и Post Sweeps 2; 
намаление на стойността на CFL (т.нар. 
число на Courant-Friedrich-Levy [7]) и на 
стойностите за сходимост на търсените 
параметри до 0,5, с цел успокояване на 
течението.  
                   

 
                        

  Фиг.1. Остатъци за неизвестните 
параметри след завършване на числената 
процедура при подвижен РА и активиран 
Стандартен κ-ε турбулентен модел.  

 
 На фиг.2 е представен вида на 
изменение на остатъците за неизвестните 
параметри след завършване на числените 
процедури за подвижен РА и стартиране 
на нова итерационна процедура при 
активиран RSM турбулентен модел. 
Отчита се в значителна степен 
разходимост в стойностите на остатъците 
за неизвестните параметри. Пресмятанията 

са стартирани при непроменливи от 
предходната процедура по вид и стойност 
релаксационни фактори и степени на 
сходимост. В хода на числената процедура 
се предприема изключване, за определен 
брой итерации, на зависимостите 
моделиращи турбулентните ефекти от 
системата уравнения. 
 

 
 
          Фиг.2. Разходимост в остатъците на 
неизвестните параметри за числената 
процедура при подвижен РА, активиран 
RSM турбулентен модел и неактивни 
зависимости за турбулентните ефекти в 
течението. 
 
 Крайното решение, в случай на 
подвижен РА и активиран RSM 
турбулентен модел, се достига при: 
стойност: на Multigrid Levels 5; 
релаксационни параметри за сходимост на 
неизвестните величина 0,1; намаление на 
стойността на CFL до 0,1. Стойностите за 
въвежданите подопции на FAS Multigrid 
Controls за Pre Sweeps, Post Sweeps са 
съответно 1 и 0. Видът на остатъците за 
неизвестните параметри на течението се 
представя на фиг. 3.  
 Извършени са и изчисления за 
разпределение на параметрите на 
течението в случай на активиран SST 
турбулентен модел. На фиг.4 се представя 
вида на остатъците за неизвестните 
параметри при подвижен РА и SST 
турбулентен модел. Решението се 
получава при степени на сходимост за 
неизвестните параметри на флуидното 
поле от 0,001. Дефинираната стойност за 
Multigrid Levels е 5. Въвежданите по 
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стойност подопции на FAS Multigrid 
Controls за Pre Sweeps, Post Sweeps са 1. 
 

 
 
 Фиг.3. Сходимост в остатъците на 
неизвестните параметри за числената 
процедура при подвижен РА и активиран 
RSM турбулентен модел. 
  

 
 
Фиг.4. Вид на остатъците за неизвестните 

параметри след завършване на 
пресмятанията за движение на реален 
флуид в турбинно стъпало с радиална 

хлабина при активиран SST турбулентен 
модел. 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

В резултат на извършеното 
изследване е изградена методология за 
геометрично и числено моделиране на 
турбинно стъпало с винтообразен, 
подвижен работен апарат и наличие 
радиална хлабина. В различните етапи от 
решаване на поставената задача, се 
установяват и успешно прилагат 
конкретни и логически обвързани подходи 

за преодоляване на проблемите, които са 
свързани с получаването на лошо 
обусловени елементи и несходимост на 
числената процедура. Представената 
методология за геометрично и числено 
моделиране в средата на програмни 
системи GAMBIT и FLUENT, може да 
бъде успешно прилагана за моделиране на 
течението на реален флуид в турбинни 
стъпала със сложна геометрия от областта 
на турбомашините.  
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ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА 3D ДВИЖЕНИЕ НА 
РЕАЛНО ТЕЧЕНИЕ В ТУРБИННО СТЪПАЛО С РАДИАЛНА 
ХЛАБИНА-ОСОБЕНОСТИ И ПОДХОДИ, СХОДИМОСТ НА 

ЧИСЛЕНАТА ПРОЦЕДУРА. ЧАСТ ІІ.  РЕЗУЛТАТИ 
 

NUMERICAL MODELING AND INVESTIGATION OF 3D REAL FLOW IN 
TURBINE STAGE WITH TIP CLEARANCE-SPACIAL FEATURES AND 

APPROACHES, CONVERGENCE OF NUMERICAL PROCEDURE. PART ІІ 
 NUMERICAL RESULTS 
Галина Илиева Илиева 

 
Резюме: В част втора, се представят резултатите от влиянието на радиалната 
хлабина върху разпределението на параметрите на течението, както и загубата на 
ефективността в работата на турбинното стъпало от наличието на вторични 
течения. Направени са изводи относно влиянието на луфта върху особеностите на 
течението и приложимостта на изградената методология за изследвания, с цел 
разработване в последствие на определени подходи за избягване на загубите на 
енергия от допълнително вихрообразуване в турбинни стъпала с радиална 
хлабина. 
Ключови думи: вихрообразуване, вторични течения, радиална хлабина 

Abstract: Second part of the current research is focused on tip clearance impact over 
flow parameters distribution  and lower efficiency as a result of secondary flows and 
vortices in turbine stage. Finally, conclusions for tip clearance impact over flow features 
and application of developed methodology for research in the area of turbomachinery 
are  done.     
Keywords: secondary flows, tip clearance, vorticity magnitude 
 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
  В първа част на проведеното 
изследване се анализират особеностите 
на изграждане на геометричния модел на 
турбинно стъпало с винтообразен, 
подвижен работен апарат (РА) и 
дефинирана радиална хлабина. Особено 
внимание е отделено на проблемите, 
отнасящи се до апроксимацията на 
изследваната флуидна област и 
численото моделиране, предлагат се 
подходи за преодоляването им и 
сходимост на итерационната процедура. 
След получаване на численото решение 
при дефинирани гранични условия, се 
извършва анализ за влиянието на 
радиалната хлабина върху параметрите 
на течението. Представя се пълна 
качествена картина за особеностите в 
течението на реален флуид в 
изследваното турбинно стъпало. За по-
пълно визуализиране на полученото 
разпределение на параметрите на 
течението, се въвеждат пет на брой 

контролни сечения, по височина на 
направляващата и работна лопатки. 
 
ІІ. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ 
ЧИСЛЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

При наличието на радиална хлабина 
се отчита в значителна степен 
вихрообразуване в обема на флуида, 
обтичащ подвижния винтообразен РА-фиг. 
1. В корена на РА при вдлъбнатата страна 
на лопатката се образува вихър поради 
особености и произтичащи от тях 
проблеми в обтичането на разглежданото 
контролно сечение. По вдлъбната страна 
на работната лопатка, след входния ръб се 
формира силно изразен вихър, който е 
резултат от откъсване на граничен слой. 
Разликата в наляганията за сеченията в 
корена и върха, води до формирането на 
сила, действаща в посока корен/връх, 
която способства за развитие на описания 
вече вихър в радиално направление, фиг. 2 
(а,б). В близост до върховото сечение, се 
отчита повишаване на интензивността на 



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 

 66 

вихрообразуване, поради ускорението на 
флуида, който преминава през радиалната 
хлабина, явяваща се стеснение по пътя на 
течението. 
 

 
 
Фиг. 1. Особености в обтичането на 

НА и винтообразен РА при наличие на 
радиална хлабина. 

    

   
                                          (а)      
                                                    

  
                                       (б) 
 

Фиг. 2 (а,б). Развитие на вихъра в 
течението в радиално направление (а) и 
движението му към изходната област на 

турбинното стъпало (б). 

Разликата в наляганията по 
конкавната и конвексната страна на 
работната лопатка, способства за 
предвижване на вихровата струя след 
радиалната хлабина, към гърба на 
работния апарат и оттам развитие на 
вихъра и движение на течението към 
изхода на стъпалото. На фиг. 3 е 
представено разпределението на 
скоростното поле по височина на 
изследваното стъпало с радиален луфт. 
Минималната скорост от 8,52.10-2 m/s е 
реализирана по изпъкналата страна на 
винтообразния РА, където се наблюдава 
откъсване на граничен слой и 
вихрообразуване в направление на 
течението, фиг. 4 и фиг. 5.     

                   

 
 

Фиг. 3. Разпределение на скоростното поле 
по височина на изследваното стъпало с 

радиален луфт. 
 

 
 

Фиг. 4. Разпределение на векторите 
на скоростта (големина и посока) по 

височина на РА от изследваното стъпало с 
радиален луфт. 

 
Поради резултиращите ниски 

скорости на течението по корема на 
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работната лопатка и най-вече от 
вихрообразуването по гърба на РА се 

     
 

Фиг. 5. Разпределение на 
интензивността на вихрообразуване по 
контролни сечения за изследваното 

стъпало с радиален луфт. 
 

формира след входния ръб зона на 
вълнови явления и максимална скорост от 
близо 627 m/s. Тук се отчита и стойност за 
числото на Мах от 1,66 фиг. 6. В зоната на 
изходния ръб за РА отново се реализира 
надзвуково течение и стойност за числото 
на Мах от 1,02 до 1,11.  

                       

 
 

Фиг. 6. Разпределение на числото 
на Мах за течението по контролни сечения 
за изследваното стъпало с радиален луфт. 

 
Разпределението на турбулентната 

интензивност се обвързва с полето на 
скоростите и зоните на вихрообразуване, 
фиг. 7. 

Резултатите за полученото полето 
на налягането са представени на фиг. 8 
(а,б,в). По изпъкналата част на РА се 
отчита първоначално увеличение на 
налягането до максимална стойност 
1,27.106 Ра при средата за 

междулопатъчния канал и намаление на 
налягането до 1,02.106 Ра. Минимална 
стойност се отчита по височина на 
входния ръб от 2,11.104 Ра до 6,17.104 Ра.  
                     

 
 

Фиг. 7. Разпределение на 
турбулентната интензивност по контролни 

сечения за изследваното стъпало. 
 
В сравнение с отчетените стойности за 
полето на налягане около РА, в случая на 
турбинно стъпало без радиален луфт, се 
наблюдава намаление в стойностите на 
налягането. По корема на лопатката се 
отчита изменение на налягането от 
1,67.106 Ра до 1,27.106 Ра. Ниски стойности 
се отчитат при изходния ръб от около 
6,99.104 Ра. Минималните стойности на 
налягане се отчитат в околността на 
входния ръб, от изпъкналата страна на 
работната лопатка, фиг. 8 (в). Това е 
резултат от особеностите в обтичането, 
най-вече променливия ъгъл на атака в 
радиално направление, фиг.4. Развитият 
вихър в радиално направление води до 
повишение на полето на налягане около 
направляващия апарат (НА). Намалението 
на разликата в наляганията между гърба и 
корема на РА способства за понижение в 
реализираната сила върху РА, намаление в 
аеродинамичната ефективност на 
стъпалото, т.е. увеличени загуби на 
енергия. Преди да се пристъпи към 
настоящето изследване, е извършено 
моделиране и пресмятане за турбинното 
стъпало без радиална хлабина. При 
сравнение между стойностите за КПД, в 
случая с дефинирания радиален луфт, се 
отчита намаление от 69.72% до 65.24% 
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при моделирания радиален луфт.                       

 
                             (а) 

 

  
                                           (б)                                                     
 

 
                                         (в) 
 

Фиг. 8 (а,б,в). Разпределение на 
налягането по височина на лопатките за  
контролните сечения по височина на 

стъпалото, гръб на НА/корем РА (б) и гръб  
РА/корем НА (в). 

 
Установява се, че основният флуид 

в радиалната хлабина действа в посока към 
елиминиране на турбулентните 
напрежения. Това генерира турбулентна 
кинетична енергия, като по този начин 
енергията от основното течение, се 
трансформира в турбулентното вторично 
течение. Турбулентната кинетична енергия 
се дисипира в топлина от действието на 

вискозните сили. Енергията, която се 
извлича от основното течение, води до 
увеличение на загубите в турбинното 
стъпало. Всичко това се явява 
потвърждение и на изследванията на 
Moore (1995), [1,2]. 
 
ІІІ. ИЗВОДИ  

Разработената методология за 
геометрично и числено моделиране на 
турбинно стъпало, при определени 
особености и подходи може да бъде 
прилагана за изследване на ефектите в 
течението, в случай на дефинирана 
радиална хлабина, с цел избягване на 
загубите на енергия от допълнително 
вихрообразуване. Методологията е 
подходяща за приложение, в случаите на 
необходимост от замяна на скъпоструващи 
експерименти, чиято цел е определяне на 
ефективността на работа на турбинно 
стъпало с радиална хлабина.   
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І. ВЪВЕДЕНИЕ  

Независимо, че в един инсинератор 
с кипящ слой реално протичат 
хетерогенни процеси, моделирането на 
скоростния профил става на база на 
хипотезата за хомогенна термодинамична 
система, тъй като се очаква, че 
временните и пространствени мащаби на 
изменение на налягането, температурата 
и топлофизичните свойства на кипящия 
слой са малки. Въпреки че 
експерименталните данни потвърждават 
това предположение, счита се за 
целесъобразно да се извърши теоретична 
проверка за валидността на горната 
хипотеза чрез моделиране на 
нестационарно скоростно поле и 
сравняване на резултатите от двата 
модела. 
 
ІІ. АНАЛИЗ  

Моделът е разработен за конкретна 
конструкция на инсинератор с кипящ 
слой от стационарен тип при 
предпоставка за хомогенна отворена 
термодинамична система, в която 
протича стационарен процес при 
следните гранични условия: 

• температурите на горивото и 
въздуха при постъпване в 
инсинератора са постоянни;  

• скоростта на въздуха и 
горивото са постоянни. 

При определяне на скоростното 
поле в инсинератора с кипящ слой е 
необходимо да се знае пада на налягане. 
В работната зона на инсинератора с 
кипящ слой падът на налягането е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постоянен вследствие на силите, 
действащи върху частиците на инертния 
материал (той се уравновесява от теглото 
на частиците на инертния материал и 
намиращата се в слоя газова фаза). 

В случай на малко дисперсни 
частици на инертния материал, тяхната 
собствена маса води до увеличаване 
силите на сцепление, което допълнително 
осигурява неподвижен слой. Затова 
зависимостта на пада на налягане от 
скоростта (фиг.1) при такъв слой протича 
с максимум преди да излезе от 
равновесното състояние – точка L. Този 
максимум е необходим за разрушаване на 
монолитната структура на неподвижния 
слой.  

 

Фиг. 1. Изменение на пада на налягане в 
слоя твърди частици в зависимост от 

скоростта на газа 
 

Тогава падът на налягане в кипящия 
слой може да се определи по следната 
формула:   

  
(1 ) ( )WS WS P fP H g ε ρ ρ∆ = ⋅ ⋅ − ⋅ − ,      (1) 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ СКОРОСТНИТЕ ПОЛЕТА В КОРАБЕН 
ИНСИНЕРАТОР С КИПЯЩ СЛОЙ 

 
ESTIMATION OF SPEED FIELD OF SHIP INCINERATOR WITH 

FLUIDIZED BED COMBUSTION 
  Мариана Иванова, Емил Славчев, Стефан Тодоров 

Резюме: Определени са скоростните полета в корабен инсинератор с кипящ 
слой   
Ключови думи: кипящ слой, измервания, скорости  

Abstract: Estimation speed field on the ship incinerator with Fluidized Bed 
Combustion. 
Keywords: fluidized bed combustion, measurements, speed 
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s

където:  
P∆  - пад на налягане на средния 

поток вследствие съпротивлението на 
слоя от частици, [Pa]; WSH  - височина на 
кипящия слой, [m]; g  - земно ускорение, 
[m/s2]; Pρ - плътност на инертния 
материал, [kg/m3]; fρ   - плътност на газа, 
[kg/m3]. 

За областта на изменение на 
критерия на Рейнолдс от 10 до 105, за 
пада на налягане се прилага формулата 
на Ергун: 

                        
2

2 2
3 3

(1 ) 1WS WS
P m L p f L

WS WS

P K A W C A W
H

ε ε
η ρ

ε ε
∆ − −

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,     

 
където:  

PA - обемна специфична повърхност 
на инертния материал, [m2/m3]; WSε  - 
порозитет на кипящия слой, [-]; mη  - 
динамичен вискозитет, [Pa.s]; W  - 
скорост, [m/s]; ,C K  - константи, [-].   

След определяне на коефициентите 
C и K, формулата на Ергун придобива 
следния вид: 

                 
22

3 2 3

(1 ) 1150 1,75
( )

f LWS m L WS

WS S P WS S P

WWP
H d d

ρε η ε
ε ϕ ε ϕ

⋅− ⋅ −∆
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

⋅ ⋅
.     (2) 

 
От формулата на Ергун се вижда, че 

падът на налягане представлява сума от 
две събираеми - първото събираемо 
описва влиянието на повърхностното 
триене, а второто на съпротивлението. 

След приравняване на (1) и (2) и 
като се взема под внимание 
кинематичния вискозитет, може да се 
определи критерия на Рейнолдс (ReL) в 
точката на псевдокипене (L) като 
функция на критерия на Архимед (Ar) и 
порозитета (ε). 

                              
3 3

4
2

1Re 42,9 1 3,1 10    1
(1 )

S LL
L

S L

Arϕ εε
ϕ ε

−
 ⋅−

= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − 
−  

  
От тук, при известни данни на 

инертния материал и газа, се получава и 
скоростта в точката на псевдокипене. 

[ ]m
s

Re
,        L m

L
p

W
d

ν⋅
= . 

 
Работната скорост може да се 

определи като отношение на обемния 
поток на изгорелите газове към сечението 
на инсинераторa с кипящ слой: 

 

[ ]
0

0 ,    m s

WS
B f

AGGas
B

T Pm V
T PV

W
f f

   
⋅ ⋅ ⋅   

   = =

&
&

. 

 
 Критерият на Рейнолдс в точката 

на разтоварване A  (фиг.1) се определя 
като функция на критерия на Архимед: 

 
4Re
3A Ar= ⋅ . 

 
Тогава за скоростта на разтоварване 

се получава следната формула: 
 

ReA m
A

P

W
d

ν⋅
= . 

 
За да се определи адекватността на 

създадения математичен модел, за 
определяне на скоростния профил при 
стационарен режим, е необходимо 
съпоставка с реален експеримент. При 
сравнение на скоростите между 
експериментално получените и 
изчислените с помощта на разработения 
модел, се наблюдава покриване на 
резултатите (фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4).  

      
 

 

 
 
 

Фиг. 2. Сравнение скоростите на 
псевдокипене 

 

Време Ск
ор
ос
т
на

пс
ев
до
ки
пе
не



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 

 71 

m s

0 2 4 6 8 10
2.3325

2.333

Ìàòåìàòè÷åí ìîäåë
trace 2
Ìàòåìàòè÷åí ìîäåë
trace 2

τz

 
 

Фиг. 3. Сравнение работните скорости 
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Фиг. 4. Сравнение скоростите на 
разтоварване 

 
Наблюдава се добро съвпадение на 

числените стойности, с което се доказва 
адекватността на математичния модел, 
базиращ се на хипотезата за хомогенност 
на скоростното поле. 

Независимо от добрите резултати 
на стационарния модел, разработен е и 
модел за изследване на нестационарното 
скоростно поле в горивната камера на 
разглеждания инсинератор с кипящ слой 
при следните условия: 

• топлообменният процес е 
установен; 

• дисипацията на механична 
енергия е малка; 

• физичните параметри на газа 
и частиците на инертния 
материал са постоянни. 

Спецификата на процесите 
протичащи в инсинератора с кипящ слой, 
обуславя наличието на области с 
ламинарно и турбулентно движение на 
кипящия слой. 

За определяне на ламинарната 
скорост в инсинератора се разглежда 
елементарен цилиндър от кипящия слой 
около оста х с произволен радиус r и 
дължина l (фиг. 5). В направление х 
върху цилиндъра действат сили на 
натиск, упражнявани от наляганията Р1 
(налягането на входа на корабния 
инсинератор с кипящ слой) и Р2 (на 
изхода), като Р1>Р2, за да се осъществи 
придвижването на кипящия слой по оста 
х. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5. Оределяне ламинарния скоростен 
профил  

 
При установено движение на 

кипящия слой, силите действащи върху 
цилиндъра са в равновесие, следователно 
за ламинарната скорост се получава: 

 

( )2 21 2

4l
m

P P
w R r

lη
−

= ⋅ −
⋅ ⋅

. 

 
При турбулентно движение 

напречният скоростен градиент dw/dr е 
значително по-голям, от където следва, 
че тангенциалните напрежения по 
стените на инсинератора с кипящ слой са 
съответно по-големи от тези при 
ламинарно движение. При изследване на 
турбулентно движение в инсинератора с 
кипящ слой трябва да се има предвид, че 
тангенциалното движение не е постоянно 
по нормалата към стената, а поради 
намаляващото налягане по посока на 
движението, то е както при ламинарно 
движение. 

Тогава, въз основа на хипотеза, че 
процесите на турбулентното размесване в 
отделните слоеве на движение са 

Екпериментални данни 

Математичен модел 
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подобни, за турбулентната скорост се 
получава: 

 

( )( ) ( )( )
*

ln 1 1 1tw y R y R C
a

ϑ
= ⋅ − − − + − + , 

 
където rRy −= . 

При извършеното сравнение между 
математичния модел на нестационарните 
скоростни профили и натурния 
експеримент се наблюдава добро 
съвпадение на числените резултати 
(фиг.6 и фиг.7). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 6. Сравнение на ламинарните 
скорости в кипящия слой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 7. Сравнение на турбулентните 
скорости в кипящия слой 

 
 
 
 
 

 
 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

От направената съпоставка на двата 
математични модела с натурния 
експеримент се наблюдава идентично 
съвпадение, което потвърждава приетата 
хипотеза за хомогенност на скоростното 
поле. 
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УНИВЕРСАЛНО ДИФЕРЕНЦИАЛНО УРАВНЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕ 
НА МЕХАНИЧНАТА ЧАСТ НА ДВГ 

 
UNIVERSAL GOVERNING EQUATION OF MOTION OF A COMBUSTION 

ENGINE MECHANISM 
Виктор Чириков, Сергей Белчев 

Резюме: Представено е универсално уравнение на движение на механичната част 
на двигателите с вътрешно горене в зависимост от ъгъла на завъртането на 
коляното. В уравнението по надлежен начин се отчитат коляно-мотовилковите 
групи, образуващи различни механизми на ДВГ и формиращи кинематични вериги 
от затворен тип. За извода на уравнението се прилага един нов начин за извеждане 
на диференциалните уравнения на движение на механизми, наречен от автора 
„директен метод”. Приложение на метода е показано върху примера на българския 
дизелов двигател ДB1200. 
Ключови думи: двигател с вътрешно горене, директен метод, уравненията на 
движение 

 
Abstract:  Universal dynamic equation of a mechanical part of combustion engine   
dependent on a crank angle is presented. In the equation the closed kinematical loops of 
slider-crank mechanisms constituting a combustion engine are thoroughly taken into 
account. For the governing equation derivation a new approach of mechanics, named by 
the author as “direct method” is applied. Application of the method is demonstrated on 
the Bulgarian DB1200 engine example.  
Keywords: combustion engine, direct method, governing equations of motion 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

 При изследване и подобряване 
работата на съвременни двигатели с 
вътрешно горене (ДВГ) възниква 
необходимост от по-прецизното 
определяне на усилията в лагерите и 
моделиране вибрационното състояние на 
звената на двигателите. При теоретичното 
решаване на тези задачи обикновено се 
исползват известни универсални методи и 
компютърни програми, които са тромави 
при приложение и които не дават 
експлицитен вид на динамичните 
уравнения на движение на двигателите 
като цяло. Освен това, получаващите се от 
тези сметки числени резултати са често 
далеч от адекватността за описание 
динамиката на конкретния двигател, както 
и са трудни за обработка и анализ.. В тази 
връзка се налага промяна в традиционните 
подходи и теоретичните методи за 
динамичното изследване на коляно-
мотовилковите механизми. 
 Дълго време по-прецизния анализ 
се възпираше от наличието на затворени 
кинематични вериги в механичната част на 
ДВГ и отсъствие на лесни математически 

подходи за анализ на динамичното 
поведение на такъв тип механизми. В 
настоящия доклад се предлага нов 
„директен метод” за динамичното 
изследване на ДВГ, включващ явен извод 
на динамичните уравнения на движение на 
двигателите с вътрешно горене и 
последващия им анализ. Директния метод 
представлява съкратено име на метода за 
директното сумиране на обобщените сили 
при извеждане на динамичните уравнения 
на движение на холономни механични 
системи, детайлно изложен в [1]. 
Достойнствата и универсалността на 
метода при приложение към един дизелов 
двигател са показани в [2].  
 Предложеният метод лесно 
преодолява препятствието за наличие на 
затворени кинематични вериги и в 
резултата дава само едно уравнение на 
движение, което не е характерно за 
познатите методи на изследване на ДВГ. 
 
ІІ. ДИРЕКТЕН МЕТОД  

 
2.1. Основи на метода за системи от 
твърди тела 
 За системи от абсолютно твърди 
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тела с идеални връзки важи следната 
форма на принципа на Даламбер-Лагранж 
[3]:  
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                         (1) 
където N  е броят на телата в механичната 
система. Под kF

r
 и 

kcM
r

 се разбират 
съответно главните вектори на всичките 
активни сили и моменти действащи върху 
тялото с номер k , както външни, така и 
вътрешни за системата; km  е маса на 
твърдото тяло k , а 

kcK
r

е векторът 
кинетичен момент спрямо масовия център 

kC  на тялото k , Nk ,...,1= . Тук 
kcr

r
δ  е 

вариацията на радиус-вектора 
kcr

r  на 
масовия център на тялото k , а векторът 

kπδ
r  представлява вектор-вариация  на 

ъгловата ориентация на тялото k  относно 
инерциалната система на отчитане. 
 Оттук, изразявайки вариациите на 
положенията и ориентациите на телата 
чрез обобщени координати на системата, 
след опростяванията получаваме: 
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представляващи съответно обобщените 
сили на активните и инерционните сили, 
както и на активните и инерционните 
моменти действащи върху телата. 
Уравненията (2) представляват нова 
универсална форма на динамичните 
уравнения на движение на холономни 
системи от абсолютно твърди тела с 
идеални връзки. 

 Вижда сe, че предлагания начин за 
съставяне на уравненията на движение се 
свежда до намиране на обобщените сили, 
което е поредица от лесно изпълними 
действия на умножение и сумиране.  
  При прилагане на метода 
посочените действия са особено лесно 
осъществими с подходящи компютърни 
програми за символните операции от типа 
MATHEMATICA, MAPLE, REDUCE, 
MATLAB, MUPAD, MAXIMA и др., които 
намират своето широко приложение и 
развитие в последно време. 
 С помощта на директния метод 
могат успешно да се извеждат и 
динамичните уравнения на движение за 
системи от деформируеми тела, както е 
показано в [1]. 
 
2.2. Входни данни при прилагане на 
метода към  ДВГ 
 Въз основа на директния метод е 
съставена програма EQUATION в средата 
на пакета MAPLE за компютърната 
алгебра. Долу се дават ненулевите 
стойности и съотношения, служещи в 
качеството на начални данни за 
програмата EQUATION. 

Данни за коляното 

Mass of the body is: 1m ; 
Inertia moment Jz of the body is: 

1CI ; 
Write a dependency for angle FI: ϕ ; 
Write a dependency for Mz  torque: M− ; 

Данни за мотовилката 

Mass of the body is: 2m ; 
Inertia moment Jz of the body is: CI ; 
Write a dependency for Xс: ψϕ coscos1 bl + ; 
Write a dependency for Yс: ψsin)( 2 bl − ; 
Write a dependency for angle KSI: 









= ϕψ sinsin

2

1
l
larc ; 

Данни за буталото 

Mass of the body is: 3m ; 
Write a dependency for Xс:  ψϕ coscos 21 ll + ; 
Write a dependency for force Fx: = 1F−  
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 При наличие на повече бутала и 
мотовилки в състава на ДВГ подобни 
данни се задават и за тях. 
 
2.3. Универсално динамично уравнение 
на ДВГ 
 След задаване на геометричните и 
масовите характеристики на звената на 
двигателя и провеждане на операциите за 
извеждане на обобщените сили в 
EQUATION, се получава следното 
универсално динамично уравнение на 
движение на  ДВГ:  

( )

( )
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( ) Mqp

Flk
dt
dgf

dt
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=





⋅⋅+⋅+⋅+

+⋅⋅+⋅+⋅+

)cos(4)cos(2n
)sin(5)sin(3)sin(h

)sin(6)sin(4)sin(2e

)cos(6d)cos(4c)cos(2b

2

2

2

ϕϕ
ϕϕϕ

ϕ
ϕϕϕ

ϕ
ϕϕϕ

     (3)        

където: ϕ  е ъгълът на завъртане на 
коляното; F  са газовите сили върху 
буталата;  M  е съпротивителен момент 
приложен към коляното; ,,,,,,, gfedcba  

qpnlkh ,,,,,  са коефициенти, постоянни 
за конкретния двигател, като:  

gd −=  и  1−=n . 

 Очевидно е с помощта на 
уравнеието (3) може да се осъществяват 
различни апроксимации с цел да се правят 
приближения за решенията им. Например, 
взимайки в коефициентите пред 
съответните фактори само членовете до 
първия порядък на изменение на ъгъла ϕ , 
получаваме: 

M
a

F
a
h

dt
d 1sin2

2
⋅−= ϕϕ               (4) 

което уравнение е лесно да се анализира. 
То приблизително представлява изменение 
на ъгловото ускорение на коляното. Ако се 
приеме, че въртенето на коляното е 
равномерно, то от (4) за съпротивителния 
момент се получава следната 
приблизителна зависимост: 

            FhМ ⋅= ϕsin           (5) 

От съотношение между коефициентите d  
и g  в (3)  може да се види, че за шестия 
порядък на изменение на ъгъла ϕ  при 
свободния ход на движение на произволен 
ДВГ важи  уравнението:  

     0)6tan(
2

2

2
=






−

dt
d

dt
d ϕϕϕ        (6) 

 
III. ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ДВ1200 
  
 С помощта на програмата 
EQUATION да изведем уравнение на 
движение на двигател ДВ1200, който 
съществува в два варианта: боксерно и 
редово изпълнение с ъгъл между колената 
180о. Това е български двуцилиндров 
двигател разработен в недалечно минало. 
Той е конструктивен аналог на подобни 
двигатели от серията ADX на фирмата 
ACME MOTORI Италия. Двигателят е с 
въздушно охлаждане, индустриално 
изпълнение за мотокултиватори, помпи, 
генератори, самоходни колички и др. 
 
3.1. Двигател ДВ1200 в боксерно 
изпълнение 
 Общия вид на ДВ1200 при 
боксерното изпълнение с действащите му 
активни сили и моменти е следният: 
 

 
 

Фиг. 1. Схема на боксерното изпълнение 
на ДВ1200 

Тук с 1F  и 2F  са означени газовите сили в 
горивните камери действащи върху двете 
бутала, а с M – съпротивителен момент на 
коляното. При необходимост силите и 
моментите на триене могат да бъдат 
включени в тези величини. 
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 Кинематичната схема на това 
изпълнение на двигателя ДВ1200 се 
представя по следния начин:: 
 

 

Фиг. 2. Кинематична схема на двигателя 

При това геометричните и масовите 
характеристики на звената са както следва: 
Коляното на двигателя ДВ1200 в 
боксерното изпълнение е:  

 
mm95  

Фиг. 3. Схема на коляното на ДВ1200 

като инерционния момент на коляното 
заедно с маховика е: 

 27679.0
1

kgmIC = . 

Мотовилката на двигателя ДВ1200 е: 

 
mm158  

Фиг. 4. Схема на мотовилката на ДВ1200 

Инерционните характеристики заедно с 
черупката на лагера са следните: 

2

2

0043.0

45
962.0
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mmb
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C =

=
=

 

Буталото на ДВ1200 заедно с буталния 
болт и пръстени има маса:   

kgm 230.13 = . 
 

3.2. Динамично уравнение на двигателя 
в боксерното изпълнение 
 След задаване в програмата 
EQUATION на геометричните и масовите 
стойности на звената на двигателя и 
провеждане операциите за извеждане на 
обобщените сили, се получават следните 
коефициенти в динамичното уравнение на 
движение на двигателя ДВ1200: 
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 За случая приблизителното 
уравнение до първия порядък на 
изменение на ъгъла ϕ  е следното:  

( ) MFF
dt
d

⋅−+⋅= 1.29366sin.0585380 212

2
ϕ

ϕ    (8) 

Приемайки, че въртенето на коляното е 
равномерно с ъглова скорост ω, тоест: 

t⋅= ωϕ ,  

за изменение на съпротивителния момент 
получаваме: 

     ( ) ( )21sin04525.0 FFtМ +⋅⋅= ω          (9) 

3.3. Динамично уравнение на двигателя 
в редово изпълнение 
 При редовото изпълнение на 
ДВ1200 се променя инеционния момент на 
коляното заедно с маховика, като приема 
стойността: 

24391.1
1

kgmIC =  

Зависимостите за декартовите координати 
на масовите центрове на второто бутало и 
мотовилката, както и ъгъла на завъртането 
ψ  на мотовилката в зависимост от ъгъла 
на завъртането на коляното също имат 
променен вид спрямо боксерното 
изпълнение, както и посока на силата 2F . 
След тези изменения в програмата 
EQUATION, за редовото изпълнение на 
ДВ1200 се получава следното 
диференциално уравнение на движение: 
 

+⋅⋅−

+++

−
2

2
5 ))cos(6103.0

)cos(40014.0)cos(21321.01.4442(

dt
d ϕϕ

ϕϕ

 

=





⋅⋅+

+++

−
2

5 ))sin(6103.0

)sin(40002.0)20.0046sin((

dt
dϕ

ϕ

ϕϕ

 

( )−−⋅⋅+

++=
−

21
4 ))sin(5103.0

)sin(30022.0)0.0453sin((

FFϕ

ϕϕ
 

 ( ) M⋅++− )cos(40011.0)cos(20946.01 ϕϕ              
     (10) 

 
 Както се вижда в разглеждания 
случай вида на динамичното уравнение се 

запазва, но коефициентите ba,  и c  се 
променят. 
 

ІV. ИЗВОДИ 
 

 Директния метод дава лесни за 
анализиране динамични уравнения на 
движение, които могат пряко да се ползват 
при проектиране или подобряване 
работата на ДВГ. Освен това, използването 
на директния метод и извеждането на 
диференциалните уравнения на движение 
на двигателите позволява: 

• да се прецезира определянето на 
степента на неравномерност на 
хода на ДВГ (δ -неравномерност); 

• да се определи закона за изменение 
на ъгловата скорост на коляното 
във функция от газовите сили, 
съпротивителен момент, геомет-
рични и масови характеристики на 
звената на ДВГ ; 

• по-точно да се опише действието на 
инерционните сили  върху опорите 
на двигателя. 

Тези въпроси ще се решават в 
последващите етапи на приложение на 
предложения метод към ДВГ.  
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ИЗМЕРВАНЕ НА МАЛКИ ВРЕМЕВИ ИНТЕРВАЛИ 
ПОСРЕДСТВОМ PC 

 
В. Милков, Р. Арсенов, Б.Боянов 

 
MEASUREMENT OF SMALL TIME PERIODS USING PC 

 
V.Milkov,  R.Arsenov, B.Boyanov 

Резюме: Предложен е метод за измерване на малки времеви интервали на 
периодични импулси (правоъгълни, синусоидални) посредством звуковата карта 
на РС. При използуване на един канал минималният интервал, който може да бъде 
измерен, варира между 40-167 µs в зависимост от използуваната звукова карта. 
При стерео сигнал могат да се измерват разлики между фронтовете на сигналите 
от порядъка на наносекунди. 
Ключови думи: Звукова карта, измерване на времеви интервали, измерване на 
честоти 

Abstract:  A new method for measurement of small time periods of periodic signals 
(rectangular or harmonic) using  sound card of PC has been proposed in the article. 
When signal is mono the minimal period of the time between fronts varies from 40 µs 
till 167 µs, depending of the sound card. When signal is stereo, the difference between 
fronts of the two signals can be redused to the region of nanoseconds. 
Keywords: Sound card, Time measurement, Frequence measurement 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
Персоналният компютър притежава 

едновременно няколко блока – процесор, 
АЦП  (звуковата карта), устройства за 
съхранение на голям обем данни (RAM и 
твърд диск), които, взети заедно, го правят 
една мощна и компактна система за 
обработка и съхранение на  сигнали от 
най-различен произход. Това е 
използувано в много програмни продукти. 
Така например в [3] се предлага софтуер, 
който позволява PC  да се използува като 
осцилоскоп. Продукти, предложени в [5]  
позволяват да се генерират и записват   
файлове през звуковата карта в различни 
формати и да се подложат на различни 
математически обработки. 

От всички сигнали особен интерес в 
техниката представляват периодичните 
сигнали с различна форма – хармонични, 
правоъгълни импулси и др., произведени 
от различни сензори – индуктивни и 
оптични датчици, тензодатчици и др. В 
настоящата работа е разработен 
алгоритъм, на базата на който е написан 
софтуер, позволяващ PC да се използува за 
измерване на малки времеви интервали – 
от порядъка на 10-7 секунди. Алгоритъмът 

е внедрен в други разработки на авторите 
– [1], [2], при които PC  се използува за 
безконтактно измерване на механични 
величини - обороти, мощност, механични 
напрежения и др. 
 
ІІ. АНАЛИЗ  

Както е известно, всички съвременни 
персонални компютри са  снабдени със 
звукова карта, през която може да се 
подава моно или стереосигнал с амплитуда 
до 0.7V, който типично се обработва от 
компютъра със следните честоти на 
дискретизация: 11, 22, 44, 48 и 96 kHz. 
Възможно е също избор на различни 
формати на квантуване на сигнала – 8, 16 и 
32 битa. 

Интерес представлява как сигналът с 
правоъгълна форма се деформира, 
преминавайки през звуковата карта и дали 
тази деформация зависи от честотата на 
сигнала, и от честотата на дискретизация. 

 
II.1. Влияние честотата на сигнала 
Правоъгълните импулси, подадени 

към звуковата карта, бяха формирани с 
помощта на оптоелектронен датчик, лъчът 
на който се пресича от диск със 11 зъбци, 
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въртящ се от микроелектродвигател, чиито 
обороти могат да се променят от 100 до 
3000 об/мин. Поради наличието на 
нискочестотен филтър, пропускащ сигнали 
в диапазона 0 - 20 kHz, сигналът след 
филтъра изглежда така, както е показано 
на фиг. 1, където са показани фронтовете 
на импулсите с честота fp=49,28 Hz – 
крива ‘А’ и с 6,5 пъти по-голяма честота - 
fp=324,39 Hz – крива ‘B’. Честотата на 
дискретизация при двете криви е fs=48 
kHz. Лентата под кривите съдържа реално 
отчетеното време (секунди) от записа на 
сигнала.  

От фигурите се вижда, че независимо 
от честотата на сигнала предният и 
задният фронт на импулсите (задният 
фронт не е показан на фигурата) се 
деформират по еднакъв начин, като 
преходният процес не зависи oт честотата 
на импулсите. Продължителността на 
преходния процес е около 60 µs. За 
сравнение фирмите производители на 
датчици декларират продължителност на 
предните фронтове под 1 µs  [7]. 

 
Фиг.1. Преминаване на правоъгълни 

импулси с различни честоти през звуковата 
карта при честота на дискретизация fs=48 kHz 

II.2. Влияние честотата на 
дискретизация 
За да установим влиянието на честотата на 
дискретизация върху формата на сигнала, 
преминаващ през звуковата карта, 
направихме числен ескперимент с 
помощта на MatLab. Пропуснахме 
единичен правоъгълен импулс през лентов 
филтър с грaнични честоти 80 Hz и 20000 
Hz. Видът на импулсите след филтъра е 
показан на фиг.2. Крива ‘А’ се отнася за 48 
kHz честота на дискретизация, което е 
стандарт за съвременните PC, a крива ‘В’ е 
за 8 пъти по-висока честота – 384 kHz. 
Вижда се, че кривите са идентични 
помежду си и идентични на кривите при 
преход на реален правоъгълен импулс през 
звуковата карта - фиг.1. При това времето 
на преходния процес е същото и 
приблизително еднакво – около 60 µs. С 
това се доказва, че честотата на 
дискретизация също не влияе върху 
преходния процес. 

 
Фиг. 2. Числена симулация на преминаване на 
правоъгълен импулс през звукова карта при 

различни честоти на дискретизация 
 

II.3. Определяне периода на сигнала 
За да определим периода на сигнала 

избираме някакво ниво на сигнала между 
минимума и максимума U* - фиг.3. 
Пресечните точки на кривата на сигнала с 
това ниво за два последователни импулса 
става във времената t1, t2, t3 и t4. 
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Очевидно периода на сигнала ще бъде 
разликата между времената t3 и t1. Ще 
отбележим, че този период на сигнала 
няма да се промени, ако променяме нивото 
U*, тъй като кривите на сигнала са 
еквидистантни във времето при фиксирана 
честота. 

Фиг.3. Определяне периода на сигнала 
 

Ако разгледаме предния фронт на 
импулса, той ще изглежда както е 
показано на фиг.4, където е приведена част 
от запис на реален сигнал при честота на 
дискретизация 48 kHz и 8 битово 
квантуване.  Избираме четири точки от 
фронта A, B, C и D (четири дискрета), като 
първите две точки са под избраното ниво, 
а следващите две точки над избраното 
ниво. 

 

 Фиг.4. Определяне пресечната точка на 
фронта на импулса със зададено ниво 

Четирите точки формират крива, 
която може да се опише с полином от 
трета степен: 

dtctbtaU +++= ... 23                        (1) 
 
където времето t е локално време с 

начало в т. А. Коефициентите на тази 
крива могат да се определят съгласно 
следните уравнения: 

AUd
tfffc

tfffb

tfffa

=

∆+−=
∆−+−=

∆+−=

).6/()29218(
).2/()45(

).6/()33(

43

2
432

3
432

            (2) 

                      където: 

AD

AC

AB

UUf
UUf
UUf

ft

−=
−=
−=

=∆

4

3

2

/1

                                    (3) 

          Тук  f  е честотата на дискретизация. 
След като са известни 

коефициентите на полинома (1), не е 
трудно да се състави алгоритъм, с 
помощта на който може да се намери 
точката на пресичне на кривата с правата 
U*, т.е.  корена на уравнението: 

 
*23 ... Udtctbta =+++                       (4) 

 
В съставената програма коренът на 

уравнението се намира по метода на 
половинното делене – [3]. 

Така е определен коренът t1 от фиг. 
3. По аналогичен начин могат да се 
определят и корените t2, t3 и t4. 

Считаме, че повишаването на 
битовете от 8 на 16 или 32 бита може да 
повиши точността на определяне на 
корените, но доколкото целта е определяне 
на периода на сигнала, който е разлика 
между две времена (t3 и t1), следва, че 
повишаването на битовете няма да повиши 
значително точността на определяне на 
периода.  

Влиянието на честотата на 
семплиране върху точността на корените 
обаче е доста по-голямо. На фиг.5 са 
показани фронтовете на един и същ 
физически процес при две честоти на 



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 

 81 

семплиране – 48 kHz  и 96 kHz. Вижда се, 
че точките A,B, C D, с помощта на които 
се определят корените, във втория случай 
са разположени доста по-благоприятно за 
формирането на кубичната парбола (1) и 
точността на корените ще е е по-висока. 
Този факт беше експериментално 
потвърден. Следователно за повишаване 
точността на измерване за предпочитане е 
да се използува честота на семплиране 96 
kHz, което е също стандарт за 
съвременните компютри. 

 
Фиг.5. Разположение на точките A,B C и D, 

формиращи кубичната парабола при различни 
честоти на семплиране 

 
Въпросът, който възниква е кое е 

минималното време, което може да се 
определи по описания алгоритъм? От 
фиг.3 се вижда, че за да  намерим корените 
на уравнение (4) в рамките на един период 
ни трябват минимум 8 точки на 
дискретизация – четири точки за предния 
фронт и четири точки за задния фронт на 
сигнала. Тъй като интервала между 
точките е 1/f, следва, че минималния 
период, който можем да се измери е 8/f. 
При честота на дискретизация 96 kHz, 
поддържана от всички съвременни звукови 
карти, ще получим за минималния период 
8/96000 = 83 µs  или честота на 
периодичния сигнал  fp = 12 kHz. При 
честота на дискретизация 48 kHz, 
минималният период на сигнала ще бъде 
167 µs  или честота на сигнала fp = 6 kHz. 

През последните години се появиха 
звукови карти с честота на дискретизация 
fs=192 kHz, [6]. В този случай 
минималното време, което може да бъде 
измерено спада до 40  µs, а честотата на 
сигнала се покачва до 25 kHz. 

 
Фиг. 6. Разлика във времената между 

фронтовете на стерео сигнал 
 
В някои случаи се налага да се 

определи разликата във времената между 
фронтовете на два сигнала, [1]. В този 
случай двата сигнала се подават на двата 
канала на звуковата карта и се обработват 
независимо. Разликата в абсолютните 
времена между фронтовете на импулсите 
∆T – фиг.6 (кривата е взета от реален 
експеримент)  сега може да бъде 
произволна малка величина в диапазона на 
наносекундите, ако корените на 
съответните уравнения (4) за всяка от 
кривите се решат достатъчно точно, което 
не е особен математически проблем. 

 
II.4. Експериментални резултати 
Беше разработен специализиран 

софтуер, позволяващ обработка на сигнала 
по описания алгоритъм. С помощта на 
програмния продукт [5] създадохме 
няколко 20 секундни файлове, съдържащи 
синусоидални сигнали с различни честоти 
– от 0,5 Hz до 12 kHz, които впоследствие 
подадохме на звуковата карта. Резултатите 
от подадената и измерената честота на 
сигнала са приведени в табл.1, от където се 
вижда, че разлика между действителната 



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 

 82 

честота и измерената честота няма, което 
потвърждава високата точност на метода.  
Липсата на разлика в подадената честота и 
измерената честота се дължи освен на 
точността на метода и на факта, че и в 
двата случая времевата база е една – тази 
на кварцовия генератор на звуковата карта. 

 
Табл.1.Измерени честоти на сигнала 

Подадена 
честота 
на 
сигнала 
[Hz] 

Измерена 
честотa на 
сигнала 
(fs=48 kHz) 
[Hz] 

Измерена 
честотa на 
сигнала 
(fs=96 kHz) 
[Hz] 

0.5 0.500  
6 6.000  
12  12.000 
2000 2000.000  
6000 6000.000  
12000  12000.000 

 
Табл.2. Измерени честоти от външен източник 
Подадена 
честота на 
сигнала fp 
(синусо-
идален) 
[Hz] 

Измерена 
честотa на 
сигнала 
при    
fs=48 kHz  
[Hz] 

Измерена 
честотa на 
сигнала 
при   
 fs=96 kHz  
[Hz] 

19.88 19.87 19.87 
29.88 29.88 29.88 
49.91 49.91 49.91 
99.98 99.98 99.99 
249.9 249.88 249.88 
499.9 499.93 499.93 
1000 1000.01 1000.01 
1999.9 2000.03 2000.01 
4000 4000.26 4000.23 
5000 5000.25 5000.30 
5999.9 6000.31 6000.21 

 
Към звуковата карта подадохме и 

външен синусоидален сигнал в диапазона 
20 Hz – 6 kHz, произведен от прецизен 
генератор (DDS-166A, производство на 
BBT-Marine Еlectronics Co) с различни 
честоти и чрез създадения софтуер 
измерихме честотата на сигнала при 8 
битово квантуване и две честоти на 
дискретизация на сигнала – 48 kHz и 96 
kHz. Резултатите са показани в табл.2, от 

която се вижда, че разликите са 
незначителни и не превишават 0.01 %. 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

При преминаване на правоъгълни 
импулси през звуковата карта на PC 
преходният процес на фронтовете е около 
60 µs. Това време не зависи нито от 
честотата на импулсите, нито от честотата 
на дискретизация, а от филтъра на 
звуковата карта. 

Предложен е метод и софтуер за 
измерване на малки времеви интервали на 
периодични сигнали (правоъгълни или 
синусоидални) посредством звуковата 
карта на PC. В зависимост от вида на 
звуковата карта минималният времеви 
интервал може да достигне до 40÷167 µs, 
съответстващ на честоти 25÷6 kHz.  
Грешката от измерването не превишава 
0.01 %.  

При сравняване на два сигнала, 
постъпващи в двата канала на звуковата 
карта, могат да бъдат измерени времеви 
разлики и  в субмикросекундната област. 

Тази работа е извършена в рамките 
на проект 24/2008, финансиран от фонда за 
научни изследвания на ТУ-Варна. 
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КАЛОРИМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕРМИЧНАТА 
СТАБИЛНОСТ НА АМОНИЕВАТА 

СЕЛИТРА 
 

CALORYMETRIC STUDY OF THE THERMAL STABILITY  
OF AMMONIUM NITRATE 

В.Янева, Й. Пеловски 

Резюме: Амониевата селитра е един от най-масово произвеждани и използувани 
минерални торове. Голямо внимание се отделя на подобряване на структурно-
механичните характеристики на този крупнотонажен тор, и преди всичко на 
неговата сбиваемост и взривоопасност. В настоящата работа са представени 
резултати от изследване термичната стабилност на амониевата селитра в 
присъствие на неорганични добавки. Разработена е тестова методика за 
калориметрично определяне на енталпийния ефект от термичното разлагане, 
позволяваща бързо и точно тестово изпитване на амониевата селитра и нейните 
смеси с кондициониращи добавки. Получените експериментални резултати 
показват, че използуваните неорганични - кондициониращи добавки понижават 
количеството отделена топлина от единица маса, което е указание, че се понижава 
и ефекта от детонации. 
Ключови думи: амониева селитра, термична стабилност. 

Abstract: The ammonium nitrate is among the mineral fertilizers produced and used on 
a large scale. The structural and mechanical characteristics of this high-tonnage 
fertilizer have received a lot of attention, most of all its compressibility and explosive 
potential. The paper presents the results from studying the thermal stability of the 
ammonium nitrate in combination with inorganic admixtures. A set of test methods has 
been developed for the calorimetric determination of the enthalpic effect of the thermal 
decomposition, allowing for the expeditious and precise testing of the ammonium 
nitrate and its mixtures with conditioning admixtures. The experimental results show 
that the inorganic conditioning admixtures which have been used reduce the quantity of 
heat liberated from a mass unit which indicates that the effect of detonations is also 
reduced. 
Key words: ammonium nitrate, thermal stability 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
Амониевата селитра е един от най-

масово произвежданите и използувани 
минерални торове [1]. Един от основните 
проблеми, свързан с потребителските 
качества на този крупнотонажен продукт е 
подобряването на структурно-механичните 
характеристики и преди всичко неговата 
сбиваемост и взривоопасност [1]. 

В настоящата работа са представени 
резултатите от изследване термичната 
стабилност на амониевата селитра и 
нейните смеси характеризиращи взривното 
разлагане.  
 
ІІ. АНАЛИЗ  

Изследванията са извършени на 
Калориметър на фирмата "Прецизия" тип 
КА - 10 , при следните условия: тегло на 
пробата - 1 g, налягане на кислорода – 3 

MPa, температура на околната среда - 19-
20 oС, дебелина на съпротивителния 
проводник - 100 mm. 

Директното възпламеняване на 
амониевата селитра и нейните смеси се 
оказа невъзможно поради кородиране и 
прекъсване на съпротивителния проводник 
преди достигане температурата на 
взривното разлагане. Проведени са серия 
от експерименти за възпламеняване на 
амониевата селитра в присъствие на 
активен въглен. Експерименталните данни, 
характеризиращи взривното разлагане на 
амониевата селитра, се получиха с най-
голяма възпроизводимост при внасяне на 
активен въглен в количество 10 % от 
масата на пробата. 

Обект на изследване са чиста 
амониева селитра; стабилизирана 
амониева селитра с фосфорно киселинен 
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извлек от разлагането на природни 
фосфати; смеси на амониевата селитра с 
циментов унос (ЦУ), винервайс (В), талк 
(Т), фосфогипс (ФГ), амониев сулфат (АS), 
шлам от производство "Натриев 
триполифосфат" (Шл1; Шл2) и фосфорен 
тор (ФТ), съдържащ 25 % Р2О5

общ; 12.5 % 
Р2О5

усв и 4 % (NH4)2SO4. Подобен тип 

вещества често са използвани в 
промишлената практика за подобряване на 
физикомеханичните свойства на 
амониевата селитра. 

Опитни данни и обсъждане:  
Получените експериментални данни 

и енталпийни стойности на взривното 
разлагане са представени в тал.1 и 2.  

 
Табл.1 Характеристични температури и енталпийни стойности на амониевата 

селитра 
Характеристични температури, oС № Вид амониева 

селитра Т1 Т2 Т3 Т4 
Q , kal/g d , % 

1 АС(r) 1.68 1.70 2.04 2.05 1050 5.0 
2 САС 1.81 1.83 2.16 2.17 989 4.6 

 
Табл.2 Характеристични температури и енталпийни стойности на амониевата 

селитра в присъствие на неорганични кондициониращи добавки 
Състав на изходната 

смес, % 
Характеристични температури 

добавка 

 
№ 

АС(r) 
 Вид Колич., % 

Т1 Т2 Т3 Т4 

 
Q , kal/g 

 
d , % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 97 ЦУ 3 1.86 1.88 2.18 2.19 882 5.0 
2 95 ЦУ 5 1.76 1.78 2.05 2.06 878 5.4 
3 90 ЦУ 10 1.62 1.64 1.92 1.93 806 6.0 
4 80 ЦУ 20 1.66 1.62 2.01 2.01 1026 5.5 
5 97 В 3 1.71 1.72 2.07 2.08 1133 6.0 
6 95 В 5 1.69 1.70 2.07 2.08 1072 5.0 
7 97 Т 3 1.79 1.80 2.19 2.19 1155 1.1 
8 95 Т 5 1.75 1.77 2.17 2.18 1139 1.7 
9 97 ФГ 3 1.78 1.79 2.16 2.17 1133 0.5 
10 95 ФГ 5 1.72 1.73 2.12 2.13 1093 1.6 
11 90 ФГ 10 1.65 1.67 2.05 2.07 1080 0.6 
12 80 ФГ 20 1.79 1.80 2.07 2.09 1030 1.2 
13 70 ФГ 30 1.62 1.63 1.95 1.96 920 0.9 
14 93 АS 3 1.68 1.69 2.09 2.10 1139 2.2 
15 95 AS 5 1.78 1.79 2.17 2.18 1136 0.7 
16 90 AS 10 1.68 1.70 2.14 2.15 1163 5.3 
17 80 AS 20 1.88 1.90 2.33 2.34 1190 0.1 
18 70 AS 30 1.89 1.92 2.30 2.31 1139 1.6 
19 60 AS 40 1.81 1.82 2.18 2.20 972 4.4 
20 40 AS 60 1.94 1.96 1.95 1.96 64 10.0 
21 97 Шл1 3 1.74 1.76 2.15 2.16 1077 1.2 
22 95 Шл1 5 1.84 1.86 2.25 2.26 1067 3.1 
23 90 Шл1 10 1.80 1.82 2.23 2.24 1018 6.0 
24 80 Шл1 20 1.81 1.84 2.20 2.21 1007 0.4 
25 97 Шл2 3 1.77 1.79 2.19 2.20 1086 2.9 
26 95 Шл2 3 1.82 1.84 2.23 2.25 1072 0.7 
27 90 Шл2 10 1.87 1.89 2.29 2.30 1101 2.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28 80 Шл2 20 1.80 1.82 2.20 2.21 1030 2.0 
29 97 ФТ 3 1.75 1.77 2.31 2.33 1200 2.4 
30 95 ФТ 5 1.65 1.67 2.11 2.13 1119 1.5 
31 90 ФТ 10 1.82 1.86 2.89 2.31 1082 0.9 
32 80 ФТ 20 1.70 1.72 2.09 2.11 1016 0.4 
33 70 ФТ 30 1.54 1.56 2.01 2.01 994 2.3 

 
Забележка: 

АС(r) – чиста амониева селитра; 
САС – стабилизирана амониева 

селитра; 
ЦУ – циментов унос от ЕАД “Девня 

цимент” 
В – винервайс; 
Т – талк; 
ФГ - фосфогипс от производство 

“Екстракционна фосфорна киселина” – 
“Агрополихим” АД – Девня; 

AS – амониев сулфат; 
Шл1 – шлам от първа степен 

филтрация производство “Натриев 
триполифосфат” 

Шл2 - шлам от втора степен 
филтрация производство “Натриев 
триполифосфат” 

ФТ – фосфорен тор съдържащ 25 % 
Р2О5

общ; 12.5 % Р2О5
усв и 4 % (NH4)2SO4. 

Получените експериментални данни 
показват, че бомбовокалориметричният 
метод позволява с достатъчна точност да 
се оценява термичната стабилност на 
амониевата селитра и нейните смеси. В 
повечето случаи повторяемостта е много 
добра и средното отклонение е под 5 %. 
Използуваните неорганични добавки 
понижават количеството отделена топлина 
от единица маса, което е указание, че се 
понижава и ефекта на детонацията. Така 
докато за чистата амониева селитра 
средната стойност на количеството 
отделена топлина е около 1050 kal/g, то в 
много случаи кондициониращите добавки 
водят до понижаване на топлинния ефект 
до 700-750 kal/g, а при смесите с амониев 
сулфат, когато съдържанието му е над 40 
%, взривен ефект изобщо не се регистрира, 
т.е. такава торова смес е напълно 
взривобезопасна. Този резултат е в 
съответствие и с получените данни от 
други тестове [2, 3, 4]. 

При използуването на циментов 
унос, зависимостта на топлинния ефект от 
количеството добавка има по-сложен 
характер с ясно изразен минимум при 
количество на уноса около 10 %. 
Наличието на алкални елементи е 
възможна причина, но за доказването на 
този ефект са необходими допълнителни 
изследвания за обясняване механизма на 
действие на компонентите на уноса. Някои 
от алкалните оксиди в уноса могат да се 
явяват катализатор за разграждането на 
амониевата селитра. 

Получените резултати показват, че 
използуваните неорганични добавки имат 
най-често едновременно противосбиващ и 
противовзривен ефект върху амониевата 
селитра. 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

Разработената тестова методика за 
калориметрично определяне енталпийния 
ефект от термичното разлагане позволява 
бързо и точно тестово изпитание на 
амониевата селитра и нейните смеси с 
кондициониращи добавки.  

Съществуват възможности за 
разширяване приложението на методиката 
и за други смесени минерални торове. 
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБЩ ФОСФОР В ТЕХНИЧЕСКИ НАТРИЕВ 

ТРИПОЛИФОСФАТ 
 

POTENTIOMETRIC METHOD OF DETERMINATION OF THE CONTENTS 
OF TOTAL PHOSPHOR IN A TECHNICAL SODIUM 

THREEPOLYPHOSPHATE 
Велика Янева 

Резюме:В статията е представена методика за потенциометрично определяне 
съдържанието на общ фосфор в технически натриев триполифосфат. Разгледани 
са основните етапи на анализа - разлагане на кондензираните фосфати до 
ортофосфорна киселина с концентрирана солна киселина при нагряване, 
неутрализиране на разтвора до тринатриев фосфат с разтвор на натриев 
хидрооксид и титруване на мононатриевия фосфат до динатриев фосфат с 0.5 n 
натриев хидрооксид. Уточнени са оптималните условия за извършване на анализа, 
като е обърнато внимание на ефекта на разреждане в буферни смеси. Анализът се 
отличава с бързина, добра възпроизводимост и точност. 
 Ключови думи: натриев триполифосфат, общ фосфор, потенциометрия. 

Abstract: This article deals with a method of potential metric determination of the 
contents of common phosphor in a technical sodium threepolyphosphate. The main 
moments of the analysis are observed such as the dissolution of the condensed 
phosphates to ortophosphoric acid with concentrated sodium chloride acid while hot 
processing, the neutralisation of the solution to three sodium phosphate with a solution 
of sodium hydroxide and a titling of the mono sodium phosphate to disodium phosphate 
with 0.5 n sodium hydroxide. The optimal conditions of the execution of the analysis 
are revealed with emphasises on the impact of the dilution in buffering mixtures. The 
analysis is characterised by a good re-execution capacity, acuity and speed. 
Keywords: sodium threepolyphosphate, common phosphor, potentiometric method. 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
Един от основните показатели, по 

който натриевият триполифосфат се 
окачествява е съдържанието на общ 
фосфор, изразен като Р2О5 в масов 
процент. Важно изискване е съдържанието 
на последния да не е по-ниско от 56.0 %. У 
нас досега този показател се анализира 
чрез тегловен метод за анализ, при който 
фосфатният йон се утаява с хинолин-
молибдатен разтвор. Тегловният метод 
изисква дълго време за изпълнение. С цел 
повишаване експресността на анализа, за 
определяне съдържанието на общ фосфор, 
е направено проучване за възможността за 
използване на потенциометричен метод за 
анализ. В литература [1-4] е представен в 
най-общ вид потенциометричен метод за 
определяне на общ фосфор в 
кондензирани фосфати, където обект на 
изследване са всички кондензирани 
фосфати. Не са конкретизирани рН-
стойностите на инфлексните точки на 

моно и динатриев фосфат, както и не се 
взема под внимание влиянието на 
промяната на йонната сила на разтвора в 
хода на определението, върху крайния 
резултат от анализа. В някои случаи това 
може да доведе до значителни отклонения 
от действителния резултат. 

Изискванията по отношение на 
качеството на произвеждания технически 
натриев триполифосфат непрекъснато 
стават по-високи, оттук и високите 
изисквания на потребителите по 
отношение определянето на качествените 
показатели. За тях е от изключително 
значение времето за изпълнение на 
използваната методика за анализ, както и 
гарантираната точност на метода. Като се 
има предвид голямата разлика в цената на 
различните качества на произвеждания 
продукт се налага използуваната методика 
за определяне на общ фосфор в натриев 
триполифосфат да гарантира отклонение 
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от средните резултати не повече от ±  0.2 
% абс. 

Във връзка с това настоящите 
изследвания имат за цел решаването на 
следните задачи:  

1. Изследване и подбиране на 
оптималните условията за изпълнение на 
потенциометричния метод за анализ на 
общ фосфор конкретно в технически 
натриев триполифосфат чрез: 

а. Провеждане на серия от анализи с 
цел установяване рН на инфлексните 
точки. 

б. Провеждане на серия от анализи за 
установяване влиянието на промяната на 
йонната сила на разтвора в хода на 
определението върху крайният резултат на 
анализа. 

2. Създаване на методика за 
определяне на общ фосфор в натриев 
триполифосфат за изпълнението, на която 
е необходимо много по-малко време, 
отколкото на използвания досега тегловен 
метод, като разликата в резултатите по 
двата метода да не надвишава ±  0.1 % абс. 
Предложената методика да гарантира 
максимална точност и възпроизводимост.  

 
ІІ. АНАЛИЗ  

Предлаганият потенциометричен 
метод за определяне на общ фосфор в 
технически натриев триполифосфат 
включва следните моменти: 

1. Разлагане на кондензираните 
фосфати до ортофосфорна киселина с 
концентрирана НСІ при нагряване. 
Техническият натриев триполифосфат 
съдържа освен натриев триполифосфат 
(Na5P3O10) и натриев пирофосфат 
(Na4P2O7); натриев метафосфат (NaPO3); 
(тринатриев фосфат) Na3PO4. 

Протичат следните химични 
реакции: 
Na5P3O10 + 5HCI + 2H2O = 3H3PO4 + 5NaCI 
Na4P2O7 + 4HCI + H2O = 2H3PO4 + 4NaCI 
NaPO3 + HCI + H2O = H3PO4 + NaCI 
Na3PO4 + HCI = H3PO4 + NaCI 

2. Неутрализиране на получения 
разтвор от H3PO4 с 10n NaОН до 
получаване на мононатриев фосфат. 
H3PO4 + NaОН = NaH2PO4 + H2O 

3. Към получения разтвор от 
мононатриев фосфат се добавя разтвор на 
неутрална сол с цел елиминиране ефекта 
на разреждане, който се наблюдава в 
буферни разтвори. 

4. Неутрализиране на разтвора от 
мононатриев фосфат с 0.5n NaОН до 
получаване на динатриев фосфат. 

По изразходвания обем 0.5n NaОН се 
изчислява съдържанието на общ фосфор в 
анализираната проба. 

При анализиране на проби от 
технически натриев триполифосфат бяха 
снети серия от титрувални криви за 
системата H3PO4 и NaОН. 

Установено е постоянство в рН - 
стойностите на инфлекстните точки на 
мононатриевия фосфат и динатриевия 
фосфат, като за първия стойността е 
рН=4.2, а за втория рН = 8.75. 

Проведени бяха серия от анализи с 
цел установяване влиянието на промяната 
на йонната сила върху крайния резултат от 
анализа. Установено е, че когато не се 
елиминира тази промяна, крайният 
резултат се завишава с 0.3 – 1.5 % абс. В 
тази връзка за създаване на солеви фон, с 
цел стабилизиране йонната сила, е 
необходимо към разтвора от мононатриев 
фосфат да се прибави 25 % разтвор на 
NaСІ. 

Потенциометричният метод за 
определяне съдържанието на общ фосфор 
в технически натриев триполифосфат се 
осъществява по следния начин. 

Необходими реактиви и прибори: 
Вода - дестилирана, несъдържаща 

въглероден диоксид; концентрирана НСІ; 
10n NaОН (безкарбонатен разтвор); 0.5n 
NaОН - (безкарбонатен разтвор); 25 % 
NaСІ; лабораторен рН метър със стъклен 
електрод; магнитна бъркалка 

Ход на анализа: Притеглят се 2 g 
проба с точност до 0,0005 g, разтварят се с 
10 cm3 концентрирана НСІ и се кипи 30 
мин. След охлаждане към разтвора се 
прибавя 5 cm3 25 % NaСІ. Обемът на 
разтвора се довежда до 200 cm3 с вода и 
неутрализира с 10 n NaОН до рН= 4.2. 
След това разтворът се титрира 
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потенциометрично с 0.5 n NaОН до рН = 
8.75. 

Изчисление: Аналитичната функция 
по която се изчислява съдържанието на 
общия фосфор, изразен като Р2О5 в масов 
процент има следния вид: 

Х = 
g

mgEmNV OP 100...
52 , % 

където: V – е аналитичния сигнал, 
изразен с обема 0.5n NaОН изразходван 
при титруването на мононатриевия фосфат 
до динатриев фосфат до еквивалентния 
пункт, cm3; 

N - точната нормалност на 0.5n 
NaОН; 

mgEmР2О5– милиграм еквивалентната 
маса на Р2О5 

g - масата на пробата, взета за анализ, 
g. 

В табл.1 са сравнени резултатите за 
съдържание на общ фосфор по тегловния и 
предлагания потенциометричен методи за 
анализ. Както се вижда те не се различават 
помежду си с повече от ± 0.1 % абс. 
 
Табл. 1 Съдържание на Р2О5 в технически 
натриев триполифосфат, % определен по 
тегловен и потенциометричен метод 
 

Р2О5, % № 
Тегловен 
метод 

Потенциометричен 
метод 

1 57.5 57.5 
2 56.8 56.8 
3 56.5 56.6 
4 57.5 57.5 
5 56.3 56.4 
6 56.7 56.8 
7 57.5 57.5 
8 56.1 56.2 
9 56.2 56.2 
10 56.3 56.3 

 
За определяне възпроизводимостта 

на метода са проведени серия от 10 
анализа върху една партида от технически 

натриев триптолифосфат, при спазване на 
следните изисквания: 

1. Средната проба е взета при 
спазване на правилата за отбиране, 
посочени в нормативните документи. 

2. Резултатите от анализите е 
необходимо да следват нормално 
разпределение т.е. разпръснатостта им да 
се дължи само на влиянието на различни 
случайни грешки.  

3. Изходните данни, по които са 
проведени изчисленията да са получени 
при строго спазване на методиката на 
изследване. 

4. Данните, които силно се отличават 
да не се включват в изчисленията. 

Резултатите от изследването са 
представени в табл. 2. 

 
Табл.2 Данни за съдържание на Р2О5, %; 
отклонението di на стойността; средно 
квадратичното отклонение di

2  
 

№ Р2О5, 
% 

di di
2 

1 56.50 0.07 0.0049 
2 56.46 0.03 0.0009 
3 56.35 -0.08 0.0064 
4 56.42 -0.01 0.0001 
5 56.38 -0.05 0.0025 
6 56.40 -0.03 0.0009 
7 56.52 0.09 0.0081 
8 56.35 -0.08 0.0064 
9 56.53 0.10 0.0100 
10 56.48 0.05 0.0025 

 

n

X
X

n

i
i∑

== 1 = 56.43; 

∑
=

=
n

i
idd

1
)( = 0.059; 

n

XX
S

n

i
i

X

2

1

)(∑
=

−
=0.07; 

µ95% = 
n

St
X X.

± = 56.43 ± 0.05  

Както се вижда от табл. 2 
възпроизводимоста на предлагания метод 
е голяма и отклоненията от резултатите са 
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в границите на допустимата стойност ± 0.2 
% абс. 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

1. Резултатите от анализите 
свидетелствуват за висока точност на 
предлагания метод. Вижда се, че 
възпроизводимостта на метода е голяма. 
Получените резултати от анализите се 
отклоняват в границите на допустимата 
стойност ± 0.2 % абс. 

2. Методът има предимство пред 
тегловния, че е много по-бърз. За 
изпълнението му са необходими 60 min, а 
за тегловния - от 4 до 6 h - или времето за 
анализ се съкращава с 4-5 h. 

3. Отпада необходимостта от внос на 
кварцови тигли и реактиви, използвани 
при тегловния метод. Пести се 
електроенергия. 

4. Използват се евтини и достъпни 
реактиви. За приготвянето на използваните 
разтвори е необходимо малко време, не са 

необходими специални условия за 
съхранение. 

Създадената методика е предложена 
за внедряване в цех “Натриев 
триполифосфат” Агрополихим АД-Девня. 
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖНИЕТО 
НА НАТРИЕВ КАРБОНАТ В ТЕХНИЧЕСКИ ПРОДУКТ  

 
POTENTIOMETRIC METHOD OF DETERMINATION THE CONTENTS OF 

SODIUM CARBONATE IN A TECHNICAL 
PRODUCT 
Велика Янева 

Резюме: В настоящата работа е предложена методика за определяне 
съдържанието на Na2СO3 в технически продукт чрез потенциометричен метод. 
Основният момент при изпълнението й се явява неутрализирането на Na2СO3 с 1n 
НСІ до СО2 и Н2О. За еквивалентния пункт се съди по промяната на рН на 
разтвора, която се определя чрез показанията на пехаметъра. За индикаторен 
елекрод се използва стъклен електрод. По изразходвания обем 1n НСІ се 
изчислява съдържанието на Na2СO3 в техническия продукт. Установени са 
оптималните условията за изпълнение на тази методика. Предложеният метод се 
отличава с голяма възпроизводимост, точност и бързина. Препоръчва се да се 
използва за определяне концентрацията на стандартни разтвори от Na2СO3. 
Ключови думи: натриев карбонат, потенциометричен метод за анализ. 

Abstract: This work deals with a process of determination of the contents of sodium 
carbonate in a technical product through a potential metric method. The crucial moment 
of its execution seams to be the neutralisation of the sodium carbonate with 1n HCI to 
carbon dioxide and water. The equivalency point is found through Ph change of the 
solution which is determined by the indications of the Ph measuring. The indicating 
electrode is a glass one. The contents of sodium carbonate in the technical product are 
calculated from the used volume of 1n HCI. There are optimal conditions of the 
execution of this method. The applied method reveals a great capacity of re-execution, 
acuity and speed. The method is suggested to be used while determining the 
concentration of standard solutions of sodium carbonate. 
Keywords: sodium carbonate, potentiometric method. 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
Калцинираната сода е важен продукт 

за националното стопанство, намираща 
широко приложение в стъкларската, 
химическата промишленост, черната и 
цветна металургия, нефтохимическите и 
текстилни производства. Най-важен 
показател, по който тя се окачествява, е 
съдържанието на Na2СO3. В момента този 
показател се определя, като се използва 
обемен метод за анализ [1-5]. 
Еквивалентният пункт се определя по 
промяната на цвета на индикатор 
метилоранж [2-5]. Наблюдаваната промяна 
на цвета на индикатора не се извършва 
рязко, поради което се допуска известен 
процент субективна грешка. С цел 
оптимизиране възпроизводимостта на 
методиката за определяне съдържанието 
на Na2СO3 е направено проучване на 
възможността за използване на 
потенциометричен метод.  

В литература [1] са описани 
теоретичните основи на потециометричния 
метод за анализ, но конкретна методика за 
определяне съдържанието на Na2СO3 в 
технически продукт не се предлага. В тази 
връзка в настоящата работа са поставени 
следните задачи за решаване: 

1. Изследване и подбиране на 
оптималните условията за изпълнение на 
потенциометричния метод за анализ на 
Na2СO3 в технически продукт чрез:  

а. Провеждане на серия от анализи с 
цел установяване рН на инфлексната 
точка, което би намалило значително 
времето за изпълнение на анализа. 

б. Установяване, чрез серия от 
анализи, влиянието на промяната на 
йонната сила на разтвора в хода на 
определението, върху крайния резултат от 
анализа и отстраняването му. 

2. Създаване на методика, която 
гарантира максимална точност и 
възпроизводимост. 
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ІІ. АНАЛИЗ  
Основният момент при изпълнението 

на потенцометричната методика се явява 
неутрализирането на Na2СO3 с 1n НСІ по 
следната реакция: 
Na2СO3 + 2HCI = 2NaCI + H2O + СО2 

И при този метод, както при обемния 
за еквивалентния пункт се съди по 
промяната на рН на разтвора, но в този 
случай тя се определя чрез показанията на 
пехаметъра. За индикаторен елекрод се 
използва стъклен електрод. По 
изразходвания обем 1n НСІ се изчислява 
съдържанието на Na2СO3 в техническия 
продукт. При анализиране на проби от 
технически натриев карбонат са снети 
серия от титрувални криви за системата 
Na2СO3 - НСІ. Установено е постоянство в 
рН стойностите на инфлексната точка, 
като за последната е рН = 3.9. 

Чрез серия от анализи на техническа 
калцинирана сода е установено, че йонната 
сила на разтвора не се отразява 
съществено на крайния резултат при 
условията на изпълнение на анализа. При 
неспазване на приетите в настоящата 
работа условия, за създаване на солеви 
фон се препоръчва към анализирания 
разтвор да се прибави 20 cm3 5 % NaCI. 

Потенциометричният метод за 
определяне съдържанието на Na2СO3 в 
технически продукт се осъществява по 
следния начин: 

Необходими реактиви и прибори:  1n 
НСІ; 5 % NaCI; лабораторен пехаметър със 
стъклен електрод; магнитна бъркалка. 

Ход на анализа: Претеглят се 2 g 
проба с точност до 0.0005 g, разтварят се 
със 100 cm3 дестилирана вода. Полученият 
разтвор се титрира потенциометрично с 1n 
НСІ до рН = 3.9. 

Изчисления: 
Съдържанието на Na2СO3 в масови % 

се изчислява по следната аналитична 
зависимост: 

Х = 
1000.

100...
22

g
mgEmNV CONa  

V – е аналитичният сигнал, който се 
изразява с обема 1n НСІ, изразходван при 
титруването на натриевия карбонат до 
еквивалентния пункт, cm3; 

N - точната нормалност на 1n НСІ; 
mgEmNa2СO3 – милиграм еквивалентната 
масата на Na2СO3;  

За установяване възпроизводимостта 
на метода са проведени серия от десет 
анализа, при спазване на необходимите 
изисквания. Резултатите от анализите са 
представени в таблица 1. 
 
Табл.1 Данни за съдържание на Na2СO3, 
изразено в %  
 

№ Na2СO3, % 
1 99.00 
2 99.00 
3 99.10 
4 99.05 
5 99.00 
6 98.89 
7 99.06 
8 99.03 
9 99.00 
10 99.05 
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=

−
= 0.0533 

µ95% = 
n

St
X X.

± = 99.004 ± 0.038 

Както се вижда от табл.1 
възпроизводимостта на предложения 
метод е голяма ± 0.1 % абс. 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

1. Предложеният потенциометричен 
метод за определяне съдържанието на 
Na2СO3 се характеризира: 

а) с голяма възпроизводимост XS  = 
0.05; 

б) с голяма точност ±  0.1 % абс; 
в) с голяма бързина на изпълнение - 

30 min. 
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2. Препоръчва се да се използва за 
определяне концентрацията на стандартни 
разтвори от натриев карбонат. 
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ОБЕМЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЕРЕН 
ТРИОКСИД В ТЕХНИЧЕСКИ НАТРИЕВ ТРИПОЛИФОСФАТ 

 
VOLUME METHOD OF DETERMINATION OF THE CONTENTS OF 

SULPHUR TRIOXIDE IN TECHNICAL SODIUM THREEPOLYPHOSPHATE  
Велика Янева 

Резюме: В настоящата работа се представя експресна методика за определяне 
съдържанието на серен триоксид в технически натриев триполифосфат. 
Разгледани са основните етапи при изпълнение на анализа, включващ разлагане 
на анализираната проба до ортофосфорна киселина с концентрирана солна 
киселина при нагряване; неутрализиране на предварително разредената проба с 
0.1 n НСI до рН = 1.5 – 2.0 и титруване с 0.02 n ВаСІ2 при индикатор нитхромазо в 
спиртна среда. Методът се характеризира с добра възпроизводимост, точност и 
експресност. 
Ключови думи: серен триоксид, натриев триполифосфат, утаечен обемен анализ 

Abstract: This work deals with a fast method of determination of the contents of 
sulphur trioxide in a technical sodium threepolyphosphate. The main moments of the 
execution of the analysis are observed including the dissolution of the analysed sample 
to ortophosphoric acid, with concentrated sodium chloride acid while hot processing; 
the neutralisation of the sample which has been diluted before with a 0.1 n solution of 
sodium chloride acid to a PH =1.5 - 2.0 and a titling with a 0.02 n solution of barium 
dichloride with an indicator in a spirit area. This method is characterised by a good re-
execution capacity, acuity and speed.  
Keywords: Sulphur trioxide, sodium threepolyphosphate, residues volume analysis.  
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
Готовият продукт от технически 

натриев триполифосфат на производство 
“Натриев триполифосфат”– Агрополихим 
Девня е онечистен от SO3. Една част от 
него е под форма на Na2SO4, а друга част 
участва в молекулата на натриевия 
триполифосфат [1-8]. Съдържанието му в 
готовия продукт, изчислено като Na2SO4, 
се движи от 1-7 %. Присъствието на 
последния занижава съдържанието на 
основния компонент и влошава 
качеството на произвеждания продукт. За 
производителите е от значение бързата 
информация за съдържанието на този 
показател. Досега той е анализиран чрез 
тегловен метод, при който отделените 
сулфатни йони след разлагане на 
анализираната проба с киселина, се 
утаяват с разтвор на BaCI2. Този метод 
изисква дълго време за изпълнение.  

Предвид високите изисквания на 
потребителите по отношение определяне 
качествените показатели на технически 
натриев триполифосфат, настоящите 
изследвания имат за цел изследване 
възможността за определяне на SO3 в 

готов продукт от натриев триполифосфат 
чрез утаечен обемен метод и създаване на 
експресна методика за неговото 
определяне, като разликата от 
резултатите по съществуващия тегловен 
и предложения обемния метод да не 
превишава ± 0.1 % абс.  

 
ІІ. АНАЛИЗ  

Предлаганият утаечен обемен метод 
за определяне съдържанието на SO3 в 
технически натриев триполифосфат 
включва следните етапи: 

1. Разлагане на анализираната проба 
до H3PO4 с концентрирана HCI при 
нагряване. При този процес сулфо 
групата участвуваща в състава на 
молекулата на натриевия триполифосфат, 
се освобождава под форма на SO4

2-. 
2. Подготовка на пробата за анализ. 

След необходимото разреждане с 
дестилирана вода анализираният разтвор 
се неутрализира с разтвор на 0.1n HCI до 
рН 1.5-2. В този интервал преходът в 
цвета на индикатора е най-рязък. С цел 
намаляване разтворимостта на утайката 
от BaSO4, титрирането се провежда в 
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спиртна среда. Съотношението разтвор: 
етилов алкохол трябва да бъде 1:1. 

3. Титриране на SO4
2- с 0.2 n BaCI2 в 

присъствие на индикатор нитхромазо. 
Аналитичната реакция на титруването е: 

Ba2+ + SO4
2- = BaSO4 

В еквивалентния пункт цветът на 
индикатора се променя от виолетов в 
синьозелен. Утайката от BaSO4 се 
образува бавно, особено в проби с ниско 
съдържание на SO3. Това може да доведе 
до изчезване на виолетовия цвят на 
индикатора, затова първите порции 
титрант се изкапват бавно, с 
непрекъснато разбъркване и изчакване до 
възвръщане цвета на свободния 
индикатор. В еквивалентния пункт 
разтворът се оцветява синьо - зелено 
(цвета на комплексното съединение на 
индикатора с Ва2+). По обема на 
изразходвания разтвор от BaSO4 за 
титруването на SO4

2- се изчислява 
съдържанието на SO3. В хода на 
експериментиране на тази методика са 
получени следните резултати (табл.1):  
 
Табл.1 Резултати от тегловния и утаечен 
обемен метод за определяне % 
съдържание на SO3 в технически натриев 
триполифосфат 
 

Съдържание на SO3 в 
технически натриев 
триполифосфат, % 

№ 

Тегловен 
метод 

Обемен 
метод 

1 1.5 1.4 
2 2.3 2.3 
3 1.8 1.7 
4 1.1 1.2 
5 3.0 3.2 
6 2.4 2.5 
7 2.9 2.8 
8 3.5 3.4 
9 1.3 1.4 

10 2.5 2.6 
 
От данните в таблицата се вижда, че 

максималната разлика между резултатите 
от двата метода е не повече от ± 0.1 % 
абс. 

Обемният метод за определяне 
съдържанието на SO3 в технически 
натриев триполифосфат се извършва по 
следният начин: 

Необходими реактиви и апаратура: 
0.02 n ВаСІ2; концентрирана НС1; 

0.1 n НС1; нитхромазо – 0.2 % воден 
разтвор; етилов алкохол; магнитна 
бъркалка; индикаторна хартия с интервал 
на измерване от 1-2.5 рН.  

Ход на анализа: Претеглят се 3 g 
проба с точност 0.0005 g, и се разтварят 
със 100 cm3 вода. За разлагане на 
анализираната проба до ортофосфорна 
киселина към разтвора се прибавя 5 cm3 
концентрирана НСІ и се кипи 30 min. 
След охлаждане, разтворът се прехвърля 
в мерителна колба от 250 cm3, долива се 
до марката с вода. Разтворът се 
хомогенизира и от него се пипетират 5 
cm3. Прехвърлят се в чаша от 100 cm3. 
Добавя се 20 cm3 етилов алкохол. С 0.1 n 
НСІ разтворът се неутрализира в 
присъствие на индикаторна хартия до 
около 1.5-2 рН. Добавя се една капка 
индикатор и се титрува с 0.02 n ВаСІ2 до 
трайно синьозелено оцветяване на 
разтвора. Нормалността на разтвора от 
0.02 n ВаСІ2 се определя, като за 
титроустановител се използва разтвор от 
0.02 n Н2SO4. 

Изчисление: 
Аналитичната функция, по която се 

изчислява съдържанието на SO3, изразен 
като Na2SO4 в масов процент, има 
следния вид: 

Х = 
g

nmgEmNV SONa 100...
42  

където: 
V – е аналитичният сигнал, който се 

изразява с обема 0.02n ВаСІ2, 
изразходван за титруването на SO4

2- до 
еквивалентния пункт, cm3; 
N - точната нормалност на 0.02n ВаСІ2; 
mgEmNa2SO4 – милиграм еквивалентната 
масата на Na2SO4;  
n – коефициент за разреждане изразяващ 
се с отношението между обемите на 
изходния разтвор и аликвотната част 
отбрана от този разтвор за титруване. 
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За определяне възпроизводимостта 
на метода е проведена серия от 10 
анализа върху една партида от 
технически натриев триполифосфат, при 
спазване на посочените изисквания в 
стандартизационните документи. 

Резултатите от изследването са 
представени в табл.2. 
 
Табл.2 Данни за съдържание на Na2SO4, 
%, отклонението di на стойността, средно 
квадратичното отклонение di

2  
№ Na2SO4, 

% 
di di

2 

1 3.05 0 0 
2 3.0 0.05 0.0025 
3 3.1 0.05 0.0025 
4 3.2 0.15 0.0225 
5 3.07 0.02 0.0004 
6 3.13 0.08 0.0064 
7 3.06 0.01 0.0001 
8 2.95 - 0.10 0.0100 
9 2.9 - 0.15 0.0016 
10 3.01 - 0.04 0.0016 

 

n

X
X

n

i
i∑

== 1 = 3.05 

∑
=

=
n

i
idd

1
)( = 0.065 

n

XX
S

n

i
i

X

2

1

)(∑
=

−
= 0.08 

µ95% = 
n

St
X X.

± = 3.05 ± 0.056 

Както се вижда от табл. 2 
възпроизводимостта на предлагания 
метод е голяма и отклоненията от 
резултатите са в границите на 
допустимата стойност 0.2 % абс. 
 
 
 
 

ІІІ. ИЗВОДИ  
1. Данните в табл. 1 и табл. 2 

илюстрират висока възпроизводимост и 
точност на предложения метод. 
Стандартното отклонение е 0.08; 
доверителният интервал µ95% = 3.05± 
0.056. Получените резултати се 
отклоняват в границите на допустимата 
стойност. 

2. Методът е значително по-бърз от 
използвания досега тегловен метод. За 
изпълнението му е необходимо 40 min, а 
за тегловния от 4 до 6 h. Времето за 
анализ се съкращава с 4-5 h. 

3. За изпълнението на предложената 
методика се използват евтини и достъпни 
реактиви. За приготвянето на разтвори е 
необходимо малко време, последните не 
изискват специални условия за 
съхранение. 

4. Пести се електроенергия 
използвана при изпълнението на 
тегловния метод. 

Създадената методика е предложена 
за внедряване в Агрополихим - Девня, 
цех Натриев триполифосфат. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
[1]. Борисова Р., Цв. Неделчева, Л. Костадинова. 
Ръководство за упражнения по аналитична химия. 
Нови знания, 2002г. 
[2]. Вольфкович С. Проблеми химии и 
химической технологии, Наука, Москва, 2000г. 
[3]. ГОСТ - 12133-80 
[4]. Жданов Ю. Химия и технология 
триполифосфатов. Химия, 1984г. 
[5]. Иванов М.Ю. Проблеми химии и химической 
технологии. Наука, 1998г. 
[6]. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической 
химии. Химия, 2000г.  
[7]. Продан А. Триполифосфаты и их применения. 
Наука и техника, 1990г. 
[8]. Савин С.  В, Дедкова В.П, Акимова Т.Г. и др. 
Журналь аналитической химии. 30, 1999, 120-121 
 
За контакти: 
инж. Велика Янева, главен асистент д-р в  
Катедра ЕООС – ФМНЕ 
ТУ-Варна, ул. Студентска №1, 319а НУК 
e-mail: vianeva@abv.bg 
Рецензент: доц. д-р Р. Чутуркова

 



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 

 96 

СПЕЦИАЛНИ КОРАБНИ ТОВАРНИ УСТРОЙСТВА НА 
САМОРАЗТОВАРВАЩИ СЕ КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ 

 
SPECIAL SHIP UNLOADING FACILITIES IN THE SELFUNLOADING BULK 

CARRIERS 
Харалан Хараланов 

 
  Резюме: Направена е класификация и са разгледани схемите на специални устройства  
   на саморазтоварващи се кораби. 

 Ключови думи: товарни устройства, кораби за насипни товари, 
саморазтоварващи се кораби, специални товарни устройства. 

                
Abstract:  In paper is made a classification and there are the design schemes of the special               
discharge ship facilities on the self-unloading bulk carriers 

                       Key words: cargo facilities, bulk carriers, self-unloading bulk carriers, special facilities. 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ  
      Саморазтоварващите се кораби за 
насипни товари се различават от  
конвенционалните кораби по наличието  
на специални корабни устройства или 
системи за разтоварните операци и 
конструкцията на корабния корпус за 
приспособяването му към работата на 
специалните устройства и системи. 
   Строителството и експлоатацията  на 
такива кораби се определя от потребността 
за намаляване на времето за престой под 
разтоварни операции. Използването им 
прави възможно извършването на товаро-
разтоварните операции в рейдови условия, 
което от своя  страна определя редица 
предимства. 
     Групата на саморазтоварващите се 
кораби, в зависимост от корабното товарно 
оборудване, осигуряващо разтоварването 
на корабите, включва : 

- кораби с товарни устройства от 
конвейерен тип; 

- кораби със системи и устройства за 
хидротранспортиране и 
пневмотранспортиране на товарите. 
    По-долу ще бъдат разгледани кораби с 
товарни устройства от конвейерен тип. 
Специалните устройства, които се 
монтират на саморазтоварващите се 
кораби изцяло определят конструкцията на 
кораба, а тя от своя страна се 
приспособява  към определен вид товар, 

определяйки много тясна специализация 
на корабите.  
     С тези устройства се постига 
значително намаляване на времето за 
извършване на разтоварните операции на 
саморазтоварващите се кораби. 
Публикуваните данни показват, че 
производителността за въглища  при 
кораби от 40000 до 80000  t dwt е в 
границите от 1500 до 4000 t/h , а за руда – 
съответно 4000 – 6000 t/h  [ 1 ]. което 
означава, че времето за разтоварване на 
корабите е в границите от 8 до 15 часа.  
   Главни предимства за корабите, 
осигурени със саморазтоварващи 
устройства са: 

- възможност за  разтоварване при 
всякакви условия; 

- люковите им закрития могат да 
останат затворени при разтоварване; 

- Може да се извършат разтоварни 
операции на необорудван бряг; 

- Висока производителност при 
разтоварване. 
От разгледани около 100 кораба с 
устройства за саморазтоварване,  най-
голям брой има сред корабите от 25000 до 
50000 t dwt, следвани от кораби в 
интервала от 15000 – 25000 t dwt . 
Най-често корабните разтоварващи 
устройства на саморазтоварващите се 
кораби са от конвейерен тип. В зависимост 
от положението им на кораба 
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конструкциите на тези устройства  могат 
да се обобщят като: 

- конструкции в дънната част на 
кораба; 

- конструкции между дъното и 
палубата; 

- конструкции на палубата. 
Обикновено разтоварващото устройство в 
района на дъното се състои от един или 
няколко лентови хоризонтални конвейера, 
разположени под всички товарни трюмове 
по цялата дължина на кораба . Товарът се 
изсипва върху лентите през фуниеобразни 
дънни отвори на всеки трюм. Това води до 
намаляване на вместимостта на товарните 
помещения  и до усложняване на 
конструкцията на корпуса на корабите. 
Изнасянето на товара от дъното до 
палубата се извършва  обикновено чрез 
наклонен лентов конвейер (фиг.1 , 2) или 
чрез вертикален елеватор (фиг.3 ,4). 
На палубата товарът се подава и изнася зад 
борд чрез: 

- изнасящ се зад борда лентов 
конвейер. Такава конструкция, както се 
посочва в [2 ] е типична за разтоварващите 

устройства на морски саморазтоварващи 
се кораби със среден тонаж. 

- Лентов конвейер, монтиран на 
въртяща се тежка товарна стрела. Тази 
конструкция е характерна предимно за 
корабите, плаващи във Великите езера      
[2]. Товарните стрели могат да бъдат 
монтирани върху палубата съответно в 
кърмовата (фиг.2), носовата (фиг.4) или 
средната част на кораба (фиг.5), което 
определя конструктивните особености 
както на специалните устройства, така и на 
конструкцията на корабите като цяло. 
 
ІІ. СХЕМИ НА СПЕЦИАЛНИ 
УСТРОЙСТВА ЗА САМОРАЗТО-
ВАРВАНЕ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ 
ТОВАРИ 
  Анализът на корабните разтоварващи 
устройства за корабите за насипни товари 
показва, че могат да бъдат отделени 
следните основни групи  устройства : 
 

1.Устройства с изнасящ се зад борд 
хоризонтален палубен конвейер –
фиг.1. 

 

 
2. Устройства с дънни конвейери, наклонени конвейери   
и главна товарна стрела , разположена пред надстройката 
 
 

        
         

    фиг. 2 .Устройство за 
саморазтоварване на кораб 
Bahama Spirit dwt =44389 t с 
дънни конвейери, наклонени 
конвейери и главна товарна  
стрела, разположена пред 
надстройката [4 ]. 
 

Фиг.1. Схема на кораб 
със самоизнасящ се зад 
борд палубен конвейер 
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3. Устройства с дънни конвейери, вертикални елеватори  и главна товарна стрела, 
разположена пред надстройката 

 
 

  
 
Показаното на схемата на фиг.3 
устройство се характеризира със 
следните основни данни:
-3 ленти на хоризонталния конвейер 
-2 ленти на вертикалния елеватор 
- чупеща се главна стрела; 
Прахозадържаща система:С 
водоразпръскване 

Производителност-Въглища - 3000 t /h              
Руда -4500 t/h ; Дължина на стрелата – 
76 m 
 
 

         
4. Устройства с дънни конвейери, вертикални елеватори и главна товарна стрела , 
разположена в носовата част 

 

 
 
Както е посочено в [4] устройството се 
състои от следните основни 
конструктивни елементи: 
-Два трюмни конвейера с променлива 
скорост (0,47-1,75 m/s) ; 

 
 
 
-Два прехвърлящи конвейера (2,54 m/s); 
-Един  “C” образен конвейер( 1,43-4,77 
m/s); 

Фиг. 3.Устройство за 
саморазтоварване на кораб CSL 
Atlas dwt =67634 t за насипни 
товари с дънни конвейери, 
вертикални елеватори и главна 
товарна стрела , разположена пред 
надстройката [ 4 ] 
 

Фиг.4. Устройство за 
саморазтоварване на кораб CSL 
Haemen Oldendorff    Dw =66188 
t за насипни товари с дънни 
конвейери, вертикални 
елеватори  и главна товарна 
стрела, разположена в носовата 
част[ 4 ] 
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-Един конвейер на гл.товарна стрела(3,80 m/s);  

5. Устройства с трюмни  конвейери, напречни конвейери  и главна товарна 
стрела, разположена в средата на кораба 

 

  
Представеното на фиг.5 устройство се 
характеризира с : 
- телескопична стрела 

 - два трюмниконвейери-скорост на 
лентата 3,5 m/s 

  - два  напречни конвейера-4,3 m/s и 
един наклонен конвейер-4,5 m/s. 

- Прахозадържаща система: 
Всички трюмове имат 
продухващи  колектори под 
налягане и дюзи за вода. 
Дължината на главната стрела е 
59,00 m 

- Производителност- за въглища : 
4000 t /h ; за руда : 6000 t/h. 

 

6. Устройства за саморазтоварване на 
кораб за насипни товари със система 
Kvaerner Scooper [4]  
Системата Kvaerner Cargo Scooper/ 
схемата на фиг.6/ се предвижда за  
всеки товарен трюм и съдържа следните 
елементи : 

- Един или по-вече греблови 
конвейера, работещи в надлъжно 
направление;  

- Един или по-вече греблови 
конвейера, работещи в напречно  
направление;  

- Вертикален елеватор; 
-  Лентов конвейер,разположен на 

главната тонварна стрела, 
изнасящ товара зад борда; 

-  Надлъжен общ лентов палубен 
конвейер ако има три и повече 
трюма. С устройствата на тази 
система може да се разтоварват 
боксити, циментов клинкер, 
цимент, въглища и кокс, 
царевица, гипс и др.  

 

 

 
Показаният на схемата на фиг.6 кораб е 
снабден с устройство за 
саморазтоварване, чиято 
производителност е за въглища -1000 t  

/h , за гипс/ цимент -850 t/hr . 
Дължината  на стрелата е 34,50 m 
 
 

фиг.6.Устройство за 
саморазтоварване на 
кораб CSL Pacific  
dwt =31921t за насипни 
товари с Kvaerner 
Scopper System  [4]. 
 
 

    фиг.5. Устройство за 
саморазтоварване на кораб CSL 
Spirit dwt=70018  [4 ]  
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7. Устройства с товарни кранове, захранващи конвейера и с носово разположение 
на главната товарна стрела 

 
На показаната схема са приети следните 
означения:1-пет питателя с вибриращи 
сита 
2-надлъжен конвейер 
3-напречен конвейер 

4-разтоварващи кранове  
5- главна разтоварваща стрела–
Производителност : Въглища - 750 t /h              
Руда -750 t/h ; Дължина на стрелата – 
65,60 m

 
 За предварителното определяне и 
оценка на дължината на главната стрела  
на  разтоварващото устройство на 
корабите може да се използва анализа, 
извършен в [ 1 ]. 
Дължината на стрелата l за корабите с 
дедвейт в границите 40000-80000 t e 

(0,3 0, 4)l L= −    (m)       и 2,5l B=   (m), 
което може да се види на графиките на 
фиг. 8 и 9.   
 

Отношение на дължината на стрелата към 
дължината на кораба l/L

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 20000 40000 60000 80000 100000

Дедвейт , DWT, t

l/L

 
    фиг.8. Относителна дължина на 
стрелата  ( l )   на разтоварното 
устройство спрямо  дължината на 
кораба ( L)      
                                                                  

Отношение на дължината на стрелата 
към ширината на кораба, l/B

0
1

2
3

4

0 20000 40000 60000 80000 100000

Дедвейт, DWT, t

l/B

 
Фиг.9. Относителна дължина на 
стрелата  ( l )  на разтоварното 
устройство спрямо  ширината на кораба 
(B)   
 
III. КОРАБНИ УСТРОЙСТВА ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ПРИ РАБОТАТА НА УСТРОЙСТВА-
ТА ЗА САМОРАЗТОВАРВАНЕ 
 
    За осигуряване на опазването на 
околната среда в процеса на  
извършване на разтоварните операции 
на корабите се предвижда прахо-
задържаща система при работата на 
разтоварващите устройства. Анализът 
показва, че най –често използваните 
системи, с които се снабдяват 
устройствата  са [ 4 ] : 

- с водоразпръскване ; 

 

1 
 2  

 5 
 

4 

3 

 

Фиг.7. Устройство за 
разтоварване на кораб 
Alice Oldendorff  
dwt= 50259 t за насипни 
товари с товарни 
кранове, захранващи 
конвейера и с носово 
разположение на 
главната товарна стрела 
[4] 
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- с водоразпръскване на всеки 
бункер и на края на стрелата; 

- всички бункери и трансферни 
точки са снабдени с дюзи за 
водоразпръскване; 

- с водоразпръскване на главния 
улей и на края на стрелата; 

- стрелата и трансферните точки 
са снабдени с прахови колектори под 
налягане, водоразпръскване  на стрелата 
и разпръскване на пяна в трансферните 
точки; 

- с пено разпръскване; 
- трюмовете са снабдени с прахови 

колектори, през които се подава въздух 
под налягане  и водо-въздушни дюзи на 
главната стрела; 

- всички трюмове и трансферни 
точки са снабдени с прахови колектори 
с въздушно налягане и с водни дюзи и 
повърхностни приспособления; 

- пено и водоразпръскване на 
стреловия край; 

- с брезентово покривало на 
стрелата; 

     Към основните недостатъци на 
саморазтоварващите се кораби с 
разтоварващи устройства обикновено се 
отбелязват следните: 

- увеличено тегло на корпуса 
намалена товароподемност; 

- усложнена конструкция на 
корабния корпус; 

- увеличена стойност на корабите ( 
8-10% заради усложняване на 
конструкцията и 10-20% -заради 
специалното оборудване [ 2 ]) . 

- намалява се полезния товарен 
обем на саморазтоварващите кораби в 
сравнение с обикновените кораби за 
насипни товари ( с иключение на 
рудовозите). На фиг.10 и фиг.11 са 
показани графики за товарните  обеми  
при саморазтоварващи и обикновени 
кораби.  Както може да се види от 
посочените данни : W/ DW = 0,8 – 1,19  
- за саморазтоварващите се кораби и      
W/ DW = 1,14 – 1,38 – за обикновените 
кораби, което означава ,че обемът на 
товарните трюмове на 
саморазтоварващите кораби намалява с 
около 15% в сравнение с обикновените 
при еднакъв дедвейт. 

Тук W е  вместимост на товарните 
трюмове на корабите,  m3, а DW – 
дедвейт на същите кораби,  t .  

Вместимост на товарните трюмове на 
обикновени кораби, m3
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    фиг.10. Вместимост на товарните трю-  
   мове на обикновени кораби                           фиг.11. Вместимост на товарните трюмове  

на саморазтоварващи         се  
кораби   

                                        
 ІV. ИЗВОДИ  

Изследването  на приложимостта на 
саморазтоварващите кораби в условията 
на дадена линия изисква най-общо 
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решаването на следните по важни 
задачи: 

1. Да се определят условията, при 
които е възможно и 
икономически е целесъобразно 
използването на 
саморазтоварващи се кораби за 
насипни товари.Необходимо е да 
се определи границата на 
дедвейта на корабите, дължината 
на линиите, товарооборота и 
други фактори, включително и 
дължината на транспортиране 
към брега.  

2. Определяне на рационалните 
параметри на работа на 
специалните технически 
средства за саморазтоварване  на 
корабите за насипни товари. 

3. Определяне на рационалните 
схеми на специалните 
устройства. 

4. Изследване и определяне на 
влиянието на състава и 

характеристиките на бреговите 
съоръжения за реализиране на 
товаро-разтоварните операции на 
корабите, т.е. изследване на 
съвместната работа на корабните 
и бреговите съоръжения.  
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ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РАЦИОНАЛНОТО 
/ ОПТИМАЛНО/ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОРАЗТОВАРВАЩИ СЕ КОРАБИ ЗА 

НАСИПНИ ТОВАРИ  
 

TECHNICAL AND ECONOMIC CONDITIONS EVALUATIONS OF THE 
RATIONALITY AND OPTIMALITY UTILIZATION OF SELF-UNLOADING 

BULK CARRIERS 
Харалан Хараланов 

 
Резюме: В работата се разглежда методика за определяне на условията за 
икономически целесъобразно  използване на саморазтоварващи се кораби за 
насипни товари чрез изследване на параметрите на работа на специалните им 
устройства за разтоварване, а също така влиянието на някои фактори върху тях. 
Ключови думи: товарни устройства, кораби за насипни товари, саморазтоварващи 
се кораби, специални товарни устройства. 

                
Abstract:  In paper is examined method for determination of the economic conditions 
and some   technical aspects for utilization of self-unloading bulk carriers, has been 
founded the studies of 
 the some parameters. 
Key words: self-unloading ships, self-unloading devices, bulk carriers, unloading 
operations. 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
      Както е посочено в [1] изследването 
на приложимостта на саморазто-
варващите кораби изисква най-общо 
решаването на следните по важни 
задачи за определяне на: 

- условията, при които е възможно и 
икономически е целесъобразно 
използването на саморазтоварващи 
се кораби за насипни товари.  
- рационалните параметри на работа 
на специалните технически средства 
за саморазтоварване  на корабите за 
насипни товари- тяхната 
производителност Q . 
- рационалните схеми на 
специалните устройства . 
- влиянието на състава и изследване 
на характеристиките на бреговите 
съоръжения за реализиране на 
товаро-разтоварните операции на 
корабите, т.е. изследване на 
съвместната работа на корабните и 
бреговите съоръжения.  

Необходимо е да се определи границата 
на дедвейта (DW) на корабите, 
дължината на линиите (l), 
товарооборота (P) и други фактори, 
включително и дължината на 
транспортиране към брега, при които е 

целесъобразно прилагането на кораби за 
насипни товари с устройства за 
саморазтоварване. 
 Решаването на тези задачи може да се 
извърши върху технико-икономически 
модел, чрез който да се изследва 
поведението на посочените 
характеристики.   
    В работата е прието, че оптималните 
/рационалните/ величини на 
характеристиките трябва да 
съответстват на  минимума на 
годишните приведени разходи, т.е. 
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     където: 

1

m
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S
=

−∑ приведени разходи по 

флота , лв/ год; 
фiS − приведени разходи по i-тия 

кораб , лв/ год; 
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1S −съпътстващи разходи , лв/ 
год; 
ψ − коефициент на 
неравномерност на движението 
на флота; 
m − брой кораби, обслужващи 
линията; 

1

m

i
i

P
=

−∑ годишен товарооборот на 

един кораб, t/ год; 
нE − нормативен коефициент на 

капиталовложенията; 
iK − капитални вложения по i-

тия кораб, лв; 
iE − експлоатационни разходи 

по i-тия кораб , лв/ год. 
За определянето на приведените 
разходи  S  е необходимо да се опишат 
всичките съставящи на тези разходи 
като функции на основните параметри , 
т.е. 
 (4)                [ ]1 , , , ,.....фiS f Q DW l P=   и 

  (5)            [ ]1
2

1

, , , ,...m

i
i

S f Q DW l P
m Pψ

=

=

∑
. 

    Зависимостите  (4) и  (5) ще позволят 
да се изследват задачите за: 

- определяне на взаимовръзката 
между минималните приведени 
разходи и производителността  
на специалните корабни 
устройства за саморазтоварване; 

- определяне на оптималния 
режим на работа на 
устройствата; 

- определяне на технико-
експлоатационните показатели 
на корабите в конкретни условия 
на експлоатацията им.  

За да може да се направи оценка е 
необходимо да се извърши сравнение на 
саморазтоварващите се кораби с 
конвенционалните кораби за насипни 
товари, анализирани при еднакви 
условия на експлоатация. Това изисква 
разработването на описания чрез 
зависимости (1) – (5)  модел за двата 
типа кораби . 

ІІ. Определяне на съставящите на разходите –табл.1. 
   Таблица 1. Съставящи на разходите 

2.1. За кораби със саморазтоварващи устройства 
Капитални разходи Експлоатационни разходи 

Разходи 
1 2 

1. Капитални разходи по флота 

( )

( )
( )

/

1

1

(6)

, ( )

k
i i

кораб xкон дхкон
i

m
i i
нкон днкон

i

стр дстр доп монт ие

K K K K

K K

K K K K K лв

=

=

= + + +

+ + +

+ + + + +

∑

∑  

    където: 
корабK −стойност на кораба без 

техническите средства за 
разтоварване; 

,с i
хкон нконK K − стойност на 

хоризонталните и наклонени 
конвейери; 

,с i
дхкон днконK K −стойност на двигателите 

на хоризонталните и наклонените 

2. Експлоатационни разходи по флота 
( )15   1 e г нр упр дрЕ Е Е E E E E= + + + + +  
където: 

1Е − разходи,пропорционални на 
балнсовата стройност на кораба; 
еЕ −разходи за издръжката на екипажа; 

гЕ − разходи за гориво-смазочни 
материали; 
нрЕ −  навигационни разходи,корабни 

такси и агентиране; 
упрЕ −  управленчески разходи; 

      дрЕ −други разходи. 
Тези разходи са изразени във вида: 

( )16   1 365
eaKtЕ =        ,     лв/год  , 
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конвейери; 
,стр дстрK K − стойност на палубния 

конвейер и обслужващите го 
устройства; 

допK − разходи за допълнително 
оборудване; 

монтK − стойност на монтажа на 
техническите средства; 

иеK − стойност на източника на 
енергия. 
Отделните съставящи на разходите 

са изразени във вида: 
( )7      0,9хконK aBl=   и 

( )/7    1 1 10,9нконK a B l= ,   

където:  1,a a − съответно 
коефициенти, отчитащи връзката 
между цената на конвейера и неговите 
основни параметри; 
               1,l l − дължина на участъците 
на съответните конвейери, m; 
               1,B B − ширина на лентата на 
съответните конвейери, m. 

( )8   1,1 0,05
y p

QB
k cvγ

 
= + 

 
 

    , m [ 1 ] 

където: 
Q − производителност на 
конвейера,t/h; 
v − скорост на движение на 
лентата,m/s; 

,k c −съответни коефициенти; 

pγ − специфична маса на товара, t/m3. 

( )9   0 0дхконK a N b= +    ,   

( )9′   10 1 10дхконK a N b= + , 
където:  

0 10 0 10, , ,a a b b − коефициенти; 

1,N N −  мощност на двигателите , 
определяни по  (10) [ 1 ] : 

( )10   01, 2
102 M

W vN
η

=      ,  kW, 

0W eQ= − съпротивление 
придвижението на лентата, kg, 
e − коефициент,отчитащ разхода на 
енергия на 1 t товар, kWh/t; 

където:  
     a − норма на амортизационните 
отчисления, включително и за текущ ремонт,   
лв/ год; 
     et − експлоатационно време (навигационен 
период ), денонощия; 
( )17   e eE Apt=         ,     лв/год   , 
където: 
     A −  разходи за 1 човек в ден. , лв/ден 
  p −брой на членовете на екипажа. 
( )18    х ст

г г гЕ Е Е= +  
където :   
      х

гЕ −  ходови разходи за гориво; 
     ст

гЕ − разходи за гориво при престой. 

( )19    х
гЕ =  1 224 х

г гд г хk k p N Ц t  ,   лв/год ; 
където: 1k =  1,15 –коефициент, отчитащ 
разходите за спомагателни двигатели; 
              2k = 1,06 – коефициент, отчитащ 
разходите за смазочни материали; 
              х

гp −разходна норма за гориво, kg/hp 
h; 
              .г дN − мощност на главния двигател , 
hp ; 
               Ц г −  цена на горивото, лв/t ; 
               хt −ходово време на кораба в год, 
денонощ./год. 
    След заместване се получава: 
( )20  х

гЕ =  329, 26.10 х
г гд г хp N Ц t−  ,   лв/год ; 

Аналогично за разходите за гориво по време 
на престоите ще се получи: 
( )21    3

.25, 44.10 ст
г сп д г стE p N Ц t−=  , лв/год, 

където: 
              ст

гp − разходна норма за гориво при 
престой на кораба, kg/hp h ; 
              .сп дN −мощност на спомагателните 
двигатели , hp ; 
              стt −  време за престой на кораба в год, 
денонощ./год. 
Съгласно [ 2 ] : 
( )22   ( )2. .нр нр нр нр eE a DW b DW c t= + +  , лв/год , 

  където:  , ,нр нр нрa b c −  регресионни 
коефициенти. 
  Съгласно [ 3 ] за разходите за управление и 
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Mη − кпд на привода.  
След заместване за хоризонталния 
конвейер се получава: 
( )11    0 00,014дхконK a evQ b= +     и 
съответно за наклонения конвейер: 
( )11′    10 1 1 100,014днконK a e v Q b= + . 
Аналогично за палубния конвейер и 
обслужващите го устройства е 
изведена зависимостта (12) : 

( )12   

( )

( )

1/ 2
2 2

2 2

0,99 1

1 0, 495

0,014

стр дстр M п

y пк p

пк пк пк пк

K K a a

a l Q
k c v

a e v Q b

γ

+ = + + •

 
• + + 

 
 

+ +

 

където с индекс “пк”са означени 
съответните характеристики за 
палубния конвейер. 
Разходите  за допълнително 
оборудване и монтажа ( )доп монтK K+     
( включително и разходите доставка на 
оборудването ) се приемат като част от 
стойността на съответното обрудване; 
Стоийността на източника на енергия 
се определя с (13 ) : 
( )13    

( )4
1 1 4

0,016
ие пк пк

aK ev e v e v Q b
η

= + + +  

След извършване на преобразованията 
за разходите по флота се получава 
зависимостта ( 14 ): 
( )14  

1
2

1 1
2 2

1 1
1 1 1 2 2 2

1
2

2 2 0

4
10 1 1

1 1 1 1

2 2 0 10 4

11,5{[( )

1 1( ) ( )

(1 ) ] [0,014(
0,016) (

)] 0, 495[
(1 ) ] }

кораб
y p

y p y p

M п

пк пк пк

пк пк

M п пк

K K al
k cv

a l
k c v k c v

a a a l Q a ev
aa e v a e v ev

e v e v Q al a l
a a a l b b b b

γ

γ γ

η

= + +

+ + •

• + + + +

+ + + +

+ + + + +
+ + + + + + +

                                                                  

други разходи се приемат зависимостите: 

( )23     
365
у е

упр

k pt
E =      ,  лв/год; 

( )24     

1
3

365
др е

др

k p t
Е =     ,  лв/год, 

където: уk − средни управленчески разходи за 
1 член от екипажа; 
        дрk −коефициент, зависещ от 
фактическите разходи за издръжката на 
екипажа. 
Разходите за извършване на товарните и 
разтоварните операции могат да бъдат 
определени със зависимостите: 

- разходи при разтоварване – работят 
корабните устройства: 

( )25    ро т ро разE a kN t n=      ,      лв/год; 
     - разходи при товарене –работят 
пристанищните съоръжения: 
( )26    1 1то т то товE a k N t n=    ,     лв/год, 
където: 
      1,т тa a − съответни коефициенти, отчитащи 
стойностите на енергия  на кораба и на брега,  
лв/kWh ] 
      ,ро тоN N −мощност на съответните 
средства, осигуряващи операциите, kwt;  
       ,раз товt t − време за извършване на 
съответните операции, гм 
               n − брой на рейсовете в година . 
Окончателна експлоатационните разходи ще 
бъдат определени по ( )27 : 

( )27    365
e

e
аKtЕ Apt= + +  

+{29,26 .25,44
12

х ст
г гд г сп д

s

nLp N p N
v

+ [
24

sWn ( 1

ТM
+  

+ 1
Qϕ

)+
24
допnt ]}+( 2

нр нр нрa DW b DW c+ + ) et +  

+ (
1
3

y дрk p k p+ )+ 24
2 1 1

e s

s доп
s Т

t W
L W t

v M Qϕ
 

+ + + 
 

•  

• [ ( )1 1
1 1

0,014 тов тов
пк пк ТО

Т

a k a kev e v e v N
Mϕ

+ + + }, 

лв/год. 
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ІІІ. СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ 

   Отчитането на съпътстващите разходи 
се отнася до пристанищните 
съоръжения, които са свързани с 
експлоатацията на изследваните кораби 
и включват разходите по 
пристанищните устройства за товарене 
на корабите и разходите по 
допълнителните пристанищни средства, 
осигуряващи работата с насипните 
товари. 
  В работата е прието, че товарните 
операции в пристанищата се осигуряват 
със средства за непрекъснат лентов 
транспорт и аналогично на 
зависимостта (14) за капиталните 
пристанищни разходи е предложена 
зависимостта  (28) : 
( )28   

( ) 0

0

0,9 0,014
1

,

п п п п п п Т
п п

п

скл

a B l a l v M
K g

b
K лв

+ + 
= + + 

 
+
 
където  означенията на величините са 
аналогични на тези в зависимостта  (14) 
с допълнителен индекс “п”за 
пристанищните съоръжения. 
           пg −нормативен коефициент за 
отчитане на капиталните разходи по 
допълнителното оборудване като част 
от капиталните разходи за 
пристанищния конвейер. 
   Експлоатационните разходи по 
пристанищните съоръжения се отнасят 
за : 

- разходи за текущ ремонт и 
амортизация 

- разходи за издръжката на 
обслужващ персонал                      

- разходи за енергия в 
пристанищата  

-     След преобразуване на 
зависимостта за разходи за 
енергия в пристанищата  

се предлага уравнението за разходите за 
товарене в пристанището (29 ): 

( )29     
0,014

2 1 1
п s e

Тп Тп п

s доп
s Т

v W tE a k
L W t

v M Q
ϕ

ϕ

=
  

+ + +  
  

    

. 
След заместването на зависимостите  
(14 ), (32) и (28),(29) съответно в  (3)и 
(2)  могат да се определят  приведените 
разходи за един кораб с устройство за 
саморазтоварване, обслужващ линията 
за превозване на насипни товари. 
  Аналогично са определени 
приведените разходи за обикновени 
кораби, при които товаро-разтоварните 
работи се извършват с пристанищни 
средства. 
 
ІV. НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ  ОТ 
СРАВНЕНИЕТО НА ПРИВЕДЕНИ-
ТЕ РАЗХОДИ ЗА КОРАБИ С И БЕЗ 
ТОВАРНИ УСТРОЙСТВА ЗА 
САМОРАЗТОВАРВАНЕ 
 
      В работата са показани резултатите 
от  изследване за влиянието  на 
дедвейта на корабите и дължината на 
линията, която те обслужват, върху 
приведените разходи. При това е дадено 
само направеното  сравнение на 
съответните разходи при кораби с и без 
товарни устройства за саморазтоварване 
и е разгледано отношението на тези 

разходи -   / [ , , ,...]t

t

S f DW L Q
S

= , 

където:     
              tS −приведени разходи за 
кораби със саморазтоварващи 
устройства, включително и 
съпътстващите пристанищни раходи , 
лв/t , и 
              /

tS −  приведени разходи за 
обикновени кораби без 
саморазтоварващи устройства, включит 
елно и съпътстващите пристанищни 
раходи , лв/t.      
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  Изследванията са направени при 
еднакви условия на експлоатация и за 
двата типа кораби. 
    Като прототипи са използвани 
кораби, описани в [ 3 ]. 
   На фиг.1 и фиг.2 са показани 
резултатите от изследването за 
влиянието на дължината на линията ( L ) 
и дедвейта на корабите   ( DW ) върху 

отношението на приведените разходи- 

/
t

t

S
S

. От графиката на фиг.2 може да се 

види, че при различните значения на 
дължината на линията има  изразен  
минимум за относителните приведени 
разходи. 
 

 
 

Зависимост на относителните разходи за СРК за насипни 
товари от дедвейта и дължината на линията L,м.м.

S1t- приведени разходи за 1 t товар на СРК
S1t'-приведени разходи за 1 t товар на обикновени кораби

0,6
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 DW=31478 t;Q=1200t/h;Q1
 DW=41800 t;Q=2000t/h;Q1=600t/h
 DW=61800 t;Q=4000t/h;Q1=600t/h       

Зависимост на относителните разходи S1t/S1t' от 
дедвейта на кораба DW(t) и дължината на линията 

L(м.м.)
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 L=1000 м.м.  L=1250 м.м.  L=1500 м.м.                                        

                                 фиг.1 .                                                                             фиг.2. 
                                        

 

  

Зависимост на относителните разходи на кораби със СРУ 
от производителността на разтоварване  при разстояние 
между пристанищата L=1000 м.м. и производителност на 

разтоварване за обикновени кораби - Q' t/h
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2 St/St/ при DW=26607 t;L=1000 м.м.; Q/=500 t/h
3 St/St/ при DW=31478 t;L=1000 м.м.; Q/=500 t/h
4 St/St/ при DW=41800 t;L=1000 м.м.; Q/=600 t/h
5 St/St/ при DW=61000 t;L=1000 м.м.; Q/=600 t/h
6 St/St/ при DW=145000 t;L=1000 м.м.; Q/=800 t/h         

 
                              фиг.3 
 
 На фиг.3 е показано влиянието на 
производителността на саморазтоварва-
щото устройство върху относителните 
приведени разходи. За изследваните 
кораби с различен дедвейт и еднаква 
дължина на линията на 

плаване, относителните разходи имат 
минимални стойности за различни 
значения на производителността на 
саморазтоварващите устройства. 
  По резултатите от графиката на фиг.3 е 
получена графиката на фиг.4, която дава 
възможност да се определи оптималната 
производителност на разтоварващите 
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устройства на изследваните саморазто-
варващи се кораби за насипни товари.  

 
V. ИЗВОДИ 
      Получени са зависимости за 
определяне на  условията, при които е 
възможно и икономически е 
целесъобразно използването на 
саморазтоварващи се кораби за насипни 
товари, за оценка на рационалните 
параметри на работа на специалните 
технически средства за саморазто-
варване  - тяхната производителност Q , 
а така също и за определяне на 
рационалните схеми на специалните 
устройства . 
  За използването на тези зависимости е 
наложително да се направи проучване и 
изследване на техническото оборудване 

за специалните устройства , а така също 
и за определяне на значенията на 
отделните коефициенти, заложени в тях. 
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КОРМИЛНОТО УСТРОЙСТВО НА Х/Т „КЛИПЕР БУРГУНДИ” 

 
HYDRODYNAMIC RESEARCH ON STEERING MECHANISM’S 

BEHAVIOUR OF CHEMICAL TANKER MV CLIPPER BURGUNDY 
 

Иван Иванов, Никола Петров 

Резюме: В работата са изследвани хидродинамичните характеристики на 
кормилото на конкретен кораб. Това е част от анализа на причините за неудачите 
(заклинване на перото на кормилото) при сдатъчните изпитания на кораба 
свързани с неговата управляемост и маневреност. В резултат на направеното 
изследване е показано, че при определени условия (маневри) въртящият момент 
на рулевата машина се оказва недостатъчен и че е възможно оптимизиране на 
корабното кормило чрез правилен подбор на степента на наговата балансираност.  
 Ключови думи: кораб, маневриране, рул, управление 

Abstract: The present paper represents a research on the hydrodynamic characteristics 
of a ship’s rudder. The research is part of the analysis of the reasons for repeated 
stearing and manoeuvrability problems (rudder stock blocking) during post-repair 
runnig tests. The results of the research show that under certain conditions 
(manoeuvres) the torque of the rudder machine turns out to be insufficient and that a 
further optimization of the rudder is possible by means of adequate choice of its balance 
degree. 
Keywords: manoeuvring, rudder, ship, stearing,  
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
По време на сдатъчните изпитания на 

новопостроен кораб (танкер-химикаловоз) 
се появяват проблеми, свързани с неговото 
кормилно устройство. Корабът е с два 
винта с регулируема крачка и с две висящи 
балансирани кормила. Всяко от кормилата 
е разположено във вертикална равнина, 
през която минава оста на винта. 

При изпълнение на изискваните от 
Регистъра маневри, свързани с рязкото 
отклонение на кормилото на максимален 
ъгълл (35˚) към борда и връщане в 
изходно положение, при максимална 
скорост на движение на кораба (12 kn), 
кормилното устройство се блокирва: 
перото остава отклонено на 35˚, 
налягането в кормилната машина се 
увеличава, достига допустимата пределна 
стойност, при което се задействат 
предпазните клапани. Разблокирване се 
получава след като се намали тягата на 
винтовете чрез намаляване на крачката им. 
За да се диагностицира поведението на 
кормилното устройство беше извършено 
тензометрично определяне на усукващия 
момент действащ върху балера в сечение 
между перото и кормилната машина и 

хидродинамично изследване на силите и 
моментът, възникващи върху перото при 
различни ъгли на отклонение. 
Експерименталното изследване, показа, че 
кормилното устройство се блокирва 
поради „заклинване” на балера. При 
последвалото докуване на кораба и 
демонтиране на перото на кормилното 
устройство е установено, че луфтът в 
долния радиален лагер на балера е 
значително по-малък от допустимия. 
Хидродинамичното изследване показа, че 
е възможно оптимизиране на параметрите 
на кормилното устройство и значително 
облекчаване на работата на кормилната 
машина. 
 
ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ХИДРОДИНАМИЧНИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБА 

1. Хидродинамични сили, 
действащи на перото. 

Традиционно главният вектор P
r

 на 
хидродинамичните сили, действащи на 
перото се разлага на съставящи, като се 
проектира в две координатни системи: 
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- Поточна, при която направлението 
на едната ос съвпада с направлението на 
обтичане. Компонентите в тази 
координатна система са Рх и Ру, наричани 
съответно съпротивление и подемна сила 
(фиг.1); 

- „Свързана”, при която едната ос 
съвпада с хордата на профила на перото. 
Компонентите в тази координатна система 
са Рt и Рn, наречени съответно 
тангенциална сила и нормална сила 
(фиг.1).  

Ъгълът между направлението на 
обтичане на профила на перото и хордата 

0α  се нарича ъгъл на атака (фиг.1). 
Точката D, в която направлението на 

главния вектор P
r

 пресича хордата се 
нарича център на налягането и условно се 
приема като приложна точка на 
равнодействащата сила P

r
. 

Равнодействащата Р и нейните 
съставляващи са свързани помежду си 
чрез зависимостите: 

2222
tnxy PPPPP +=+=  (1) 

00 sincos αα xyn PPP +=   (2) 

00 sincos αα yxt PPP −=   (3) 
Спрямо оста на балера В 

равнодействащата сила Р създава 
хидродинамичен момент: 

( )axPM pn −=    (4), 
където: px  – разстояние от предния ръб на 

 перото до центъра на налягане D , 
a - разстояние от предния край на 
перото до оста на балераB . 

В теорията на крилото се борави с 
безразмерните коефициенти на 
хидродинамичните сили и моменти: 

;

2

2

p
p

y
y

S
v
P

C
p

ρ
= ;

2

2

p
p

x
x

S
v
PC

p

ρ
=   

;

2

2

p
p

n
n

S
v
PC

p

ρ
= ;

2

2

p
p

t
t

S
v
PC

p

ρ
=     

 ;

2

2

срp
p

m

bS
v

MC
p

ρ
=   (5) 

където: ρ - масова плътност на водата, 
     pv - разчетна скорост на обтичане 

на перото, 
pS - площ на перото. 

Въвежда се безразмерен коефициент 
на центъра на налягане:  

ср

p
р b

x
C =     (6) 

Следователно коефициентът на 
момента 

pmC  може да бъде представен: 

( )kCCC pnm pp
−=    (7) 

където: 
p

б

s
sk =  коефициент на 

компенсация, 
бs - площ на частта на перото от 

предния ръб до оста на балера (балансна 
площ), 

p

p
ср h

s
b =  - средна хорда на перото, 

ph - височина на перото. 
 
2. Влияние на корпуса и гребния 

винт върху обтичането на перото. 
Близостта на корпуса и гребния винт 

променят ъгъла на обтичане на перото: 
сврск ααααα +++=0   (8) 

kъдето: 0α - ъгъл на обтичане на перото, 
α - ъгъл на отклонение на перото, 

скα - ъгъл на скосяване на потока 
следствие на влиянието на корпуса, 

врα - ъгъл на скосяване на потока от 
усукването на струята на гребния 
винт, 

сα - ъгъл на скосяване на потока, 
дължащо се на влиянието на 
границата на струята на винта. 
Следователно хидродинамичните 

характеристики на перото в „свободна” 
вода, които са функция на ъгъла на 
обтичане (на атака) 0α  , трябва да се 
престроят като функция на ъгъла на 
отклонение на перото α  . 

3. Определяне на хидро-
динамичните характеристики на перото 
в „свободна вода”. 
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Перото представлява трапецовидно 
крило с профил тип „NACA” с 

относителна дебелина 30,0==
b
tt  и 

относително удължение 

 .244,2
2

===
p

p

ср

p

s
h

b
h

λ  

В [1] (фиг.ХІІ.2) са публикувани 
хидродинамичните характеристики 

( )0,, αfccc pxy pp
=  за перо тип „NACA”, но 

с относително удължение λ =1,2 и 
относителна дебелина t=0,21. Тези 
характеристики са преизчислени за 
λ =2,244 чрез редукционни коефициенти, 
получени с помощта на зависимостите, 
представени на фиг. ХІІ.3 [1]. На фиг.2 са 
показани характеристиките на перото при 
λ =1,2 и преизчислените за λ =2,244. С 
пунктирна линия на фиг.2 е означена 
екстраполираната в района на критичния 
ъгъл крива ( )0αfc

py = . Следствие 
турбулизацията на течението зад корпуса 
на кораба «откъсването» на потока се 
получава при по-големи ъгли на атака 
отколкото в «свободна» вода[2]. 

Следва да се отбележи, че 
неотчитането на по-голямата относителна 
дебелина на разглежданото перо ( t =0,30 
вместо t =0,21, за което е оригиналната 
информация) ще доведе до известно 
завишение на разчетната подемна сила

pyP , 

съответно и на напречната сила 
pnP и 

момента М спрямо реалните им стойности 
[3]. Това е неточност в «безопасната» 
страна, т.к. към кормилната машина ще 
бъдат «предявени» завишени изисквания, 
което е полезно при преодоляване на 
кратковременните динамични 
претоварвания при рязкото отклоняване на 
перото на руля. 

4. Определяне на хидро-
динамичните характеристики на перото 
в реални условия. 

Геометричните характеристики на 
перото и размерите, определящи 
разположението му спрямо корпуса и 
гребния винт са показани на фиг.3. 

Изходни данни за пресмятане на 
хидродинамичните характеристики на 

перото. 
• Дължина на кораба  mL 000,82=⊥⊥  
• Коефициент на обща пълнота 

780.0== вcδ  
• Брой на кормилата (перата) np = 2 
• Брой на винтовете    nв = 2 
• Площ на перото  sp=5,460 m2 
• Площ на частта на перото попадаща в 
струята на винта   sв=3,950 m2 
• Височина на перото, измерена по оста на 
балера    hp=3,500 m 
• Средна хорда на перото  bср=1,560 m 
• Относително удължение на перото 
      244,2=λ  
• Коефициент на компенсация на перото 
     353,0=k  
• Диаметър на винта  mDв 500,2=  
• Разстояние от остта на винта до остта на 
балера    my p 000,0=  
• Максимална дебелина на профила на 
перото на нивото на остта на винта 
     mn 474,0=τ  
• Разстояние от диска на винта до предния 
ръб на перото   mxp 200,1=  
• Радиус на главината на винта mr 375.0=  
• Относително удължение на частта на 
перото, попадащо в струята на винта 
     582,11 =λ  
• Средна хорда на частта от перото, 
обтичана от горната половина на струята 
на винта    bср1=1,620 m 
• Средна хорда на частта от перото, 
обтичана от долната половина на струята 
на винта   bср2=1,540 m 
• Средна хорда на частта от перото, 
обтичана от струята на винта bср в=1,580 m 
• Относително напредване на гребния винт  
    501,0=pλ  
• Коефициент на упора на винта 238,01 =k  
• Коефициент на момента на винта  
     0363,02 =k  
• Разстояние от долния ръб на перото до 
остта на винта  2,150d m=  
• Скорост на кораба на преден ход  
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   ( )smknv /425,65,120 =  
• Упор на винта при скорост 0v   

Pв=112303N =11447,8кгс 
• Скорост на кораба на заден ход  
    ( )smknvз /112,40,8=  
• Посока на въртене на гребните винтове – 
винтовте са с „външно” въртене: десния на 
дясно, левия на ляво.  

Ще определим характеристиките на 
дясното перо, отчитайки, че при преден 
ход винта се върти на дясно 

На лявото перо характеристиките ще 
бъдат аналогични.  

Кърмата на кораба е от катамаранен 
тип, поради което скосяването на потока в 
района на перото от обтичането на корпуса 
практически отсъства и може да се 
приеме: 

 0=скα    (9) 
За отчитане на влиянието на гребния 

винт върху характеристиките на перото се 
използва метода на А. А. Русецкий, на 
който се базира методиката изложена в [2]. 
а) Среден ъгъл на скосяване на потока от 
усукването на струята за цялото перо:  

3,05
р cp

в
в в

p

s
s

α α= = − o ,  (10) 

Където: 

( )
( )

0

2.1
.

0 .2
0 .3 2 1 .8 4 , 2 2

2c p

в в
в в cp cp

в c p в в

d RdR в в
d R в R

α
α

 − 
= − − = −  +    

o

 
- среден ъгъл на скосяване на потока от 
усукването на струята за частта от  перото 
попадаща в струята на винта; 

( )
0

2

1

1 1
687 42,7

1
p

в
p

k

k

σ
α

σ

 + −
 = − = −
 +
 

o -

максимален ъгъл на скосяване на потока, 
дължащ се на усукването на струята на 
гребния винт; 

2
0

1,853
в

в
p

p

P
v А

σ
ρ

= =  - коефициент на 

натоварване на гребния винт по упор; 
31025 /kg mρ = - масова плътност на 

морската вода; 
2

2
0 4,906

4
вDA mπ

= = - площ на диска на 

винта; 

( )0 1 4,909 /
вp pv v m sψ= − = - разчетна 

скорост на винта; 
0, 236pψ = - коефициент на попътния 

поток, определен по емпиричната 
формула, получена от А.А.Русецкий и 
Л.П.Кузмин[2]; 

d= 2,150 m – разстояние от долния 
ръб на перото до оста на винта; 

Rв=1,250m – радиус на винта. 
б) Ъгъл на скосяване на потока, 
предизвикан от границата на струята на 
винта. 

( ) ( )0 1

1 0

1 12 1,1 5 6 4 , 2 2
2

1
ср

p
c в

в
p

p

n n
n s

s

σπ
α α α α

λ π
σ

+ −
= − + = − −

+
+

(11) 

kъдето 1,0 nn  – коефициенти, определени от 
фиг.114 [2] във функция от / 2p вh R и 

/ вd R . 
От (8) след отчитане на (9), (10) и 

(11) се получава: 
0

0 2.834
0.844рck в c

α
α α α α α= − − − = +     (12) 

С помощта на зависимост (12) 
хидродинамичните характеристики на 
перото в „свободна” вода (фиг.2) са 
престроени във функция на ъгъла на 
отклонение на перото α с отчитане 
влиянието на гребния винт (фиг.4). 

В табл.1 са нанесени снетите от фиг.4 
стойности на 

pp xy cc , и рc при ъгли на 
отклонение на перото в диапазона  
α=(-35˚÷+35˚) със стъпка =∆α 5˚. В 
същата таблица са изчислени 
стойностите на коефициента на 
нормалната сила 

αα sincos
ppp xyn ccc +=       (13) 

и коефициента на 
pmc по формула (7). 

Когато средния ъгъл на скосяване на 
потока от усукването на струята на винта 

pв
α е различен от нула е необходимо да 

се въведе поправка към коефициента 
на хидродинамичния момент, 
отчитаща изменението на ъгъла на 
атака по хордата на перото на руля [2]: 

( )2' 0 .0 1 0 6
p p

y c p
m m П в

в

d C в
C f C k tg tg

d R
δ α α α

α
= − − =

(14) 
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Където: 0,1=mf (при 1.248 1.75cp

в

в
R

= ≤ )-

поправъчен коефициент, 

431.2=
αd

dCy  (фиг.4) 

ПC′ ( ) 61,0== αf - ордината на 
присъединения вихър, определена от 
фиг.115 [2], 

3.05
pв

α = − o = -0,0532 рад. 

Окончателно 
ppp mmm CCC δ+=*   (15) 

Изчисленията са извършени в табл.1. В 
същата таблица са пресметнати 
хидроданимичните сили и моменти 
действащи на перото: 

( ),822,157
2

2 KNCsvCP
pp yppyy ==

ρ         (16) 

( ),822,157
2

2 KNCsvCP
pp xppxx ==

ρ         (17) 

( ),822,157
2

2 KNCsvCP
pp nppnn ==

ρ         (18) 

( )* 2 *246,202 ,
2р pm p p cp mM C v s в C KNmρ

= =  

(19) 
Където - 

( )0 1 1 7,510 /в
p p p

p

sv v m s
s

ψ σ= − + =  - 

разчетна скорост отчитаща попътния 
поток в района на перото и скоростта на 
струята на винта, 
 На фиг.5 хидродинамичните сили и 
моменти са представени в графичен вид. 
Стойностите на напречната сила Рn и 
подемната сила Рy са много близки, поради 
което на фиг.5 силата Рn не е поктазана в 
графичен вид. 

 
ІІІ. ИЗВОДИ 

1. От фиг.5 се вижда, че 
хидродинамичният момент достига 
значителни стойности (Mmax=31,5 KNm), 
които са близки до максималните 
(35,5KNm) осигурявани от кормилната 
машина. 

2. При отклоняване на перото към 
борда хидродинамичният момент е 

отрицателен, т.е. той е насочен по посока 
на отклоняването. Затова кормилната 
машина само задържа перото 
компенсирайки разликата между момента 
от квазистационарното обтичане на перото 
и допълнителния момент от динамичните 
ефекти (инерционни и вискозни) при 
рязкото отклоняване. Същинското 
натоварване на машината се получава при 
връщане на перото към неутрално 
положение, когато двата момента се 
сумират. В този случай въртящият момент 
на машината се оказва недостатъчен. 

3. При отклоняване на перото до 35˚ 
хидродинамичният момент не сменя знака 
си. Следователно кормилото има 
прекалено голям коефициент на 
компенсация ( k =0,353) и фактически е 
„пребалансирано”. От фиг.6, където са 
показани резултатите от вариантните 
изчисления на хидродинамичния момент 
при различни коефициенти на 
компенсация, се вижда, че е възможно 
оптимизиране на корабното кормило чрез 
правилен подбор на степента на неговата 
балансираност. За целта е необходимо да 
се изследват хидродинамичните 
характеристики на кормилото и при 
движението на кораба на заден ход и се 
определи разумния компромисен вариант. 
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Фиг. 1. Сили, действащи на перото на корабното кормило 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 2. Безразмерни хидродинамични характеристики на перото на корабното кормило в «свободна вода» 
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Фиг. 3. Геометрични размери на перото на корабното кормило 
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Химически танкер „Клипер Бургунди” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Фиг. 4. Безразмерни хидродинамични характеристики на перото на корабното кормило с отчитане 
влиянието на гребния винт 
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Фиг. 5. Хидродинамични сили и момент, действащи на перото на корабното кормило 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 6. Хидродинамичен момент, действащ на перото на корабното кормило при различни 
коефициенти на компенсация 
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Табл.1. Пресмятане на хидродинамичните сили и момента, действащи на перото на корабното кормило  
 
 

Величина или формула Размерност Числени стойности  
0α  (DEG) 0 5 10 15 20 25 30 35 

pyC  - -0,100 0,110 0,320 0,530 0,690 0,810 0,890 0,947 

pxC  - 0,0250 0,0250 0,040 0,070 0,120 0,175 0,243 0,320 

pC  - - 0,126 0,143 0,160 0,180 0,199 0,220 0,245 

pnC  - -0,100 0,112 0,322 0,530 0,690 0,808 0,8925 0,960 

pmC  - - 0,0254 -0,0676 -0,102 -0,119 -0,124 -0,119 -0,104 

pmC*
 - - -0,0245 -0,0657 -0,0992 -0,115 -0,119 -0,113 -0,0966 

pyy CP 822,157=  (KN) -15,782 17,360 50,503 83,646 108,897 127,836 140,462 149,457 

pxx CP 822,157=  (KN) 3,946 3,946 6,313 11,048 18,939 27,619 38,351 50,503 

pnn CP 822,157=  (KN) -15.782 17.676 50.819 83.646 108.897 127.520 140.856 151.509 

О
тк
ло
не
ни
е 
на

 п
ер
от
о 
на

 д
ес
ен

 б
ор
д 

*202,246
pmCM =  (KN) - -6.032 -16.175 -24.423 -28.313 -29.298 -27.821 -23.783 

0α  (DEG) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 

pyC  - -0,100 -0.310 -0.510 -0.687 -0.800 -0.887 -0.948 -0.987 

pxC  - 0,025 0.040 0.070 0.115 0.165 0.235 0.310 0.410 

pC  - - 0.140 0.160 0.180 0.200 0.220 0.245 0.271 

pnC  - -0,100 -0.3125 -0.514 -0.694 -0.808 -0.903 -0.976 -1.043 

pmC  - - 0.0665 0.0992 0.120 0.124 0.120 0.105 0.0855 

pmC*
 - - 0.0674 0.1011 0.123 0.128 0.125 0.111 0.0929 

pyy CP 822,157=  (KN) -15,782 -48.925 -80.489 -108.424 -126.258 -139.988 -149.615 -155.770 

pxx CP 822,157=  (KN) 3,946 6.313 11.048 18.150 26.041 37.088 48.925 64.707 

pnn CP 822,157=  (KN) -15.782 -49.319 -81.121 -109.528 -127.520 -142.513 -154.034 -164.608 

О
тк
ло
не
ни
е 
на

 п
ер
от
о 
на

 л
яв

 б
ор
д 

*202,246
pmCM =  (KN) - 16.594 24.891 30.283 31.514 30.775 27.328 22.872 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
ХИДРОЦИКЛОН В ПРОМЕНЛИВО ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ 

ДЕЙСТВАЩО ПО ОСТА НА СЕПАРАТОРА 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFICIENCY OF HYDROCYCLON IN 
VARIABLE ELECTROMAGNETIC FIELD OPERATING ON THE AXE OF 

THE SEPARATOR 
Божидар Иванов Лалев 

 
  Резюме:Известните средства за сепариране на мазилно – охлаждащи течности (МОТ) 
при абразивната обработка са ефективни при отделянето на едродисперсни частици. 
Натрупването на малодисперсни частици (по – малки от 10 µm) повишават вероятността 
от възникване на термични дефекти, съкращават експлоатационния срок и влошават 
функционалните свойства на МОТ. В работата се предлага нова система за сепариране 
на МОТ чрез комбинирано въздействие на центробежно и електромагнитно поле по оста 
на хидроциклон. Чрез влиянието на магнитната коагулация на феромагнитните частици, 
в МОТ се повишава степента на сепариране на малкодисперсните частици. 
Ключови думи: електромагнитен хидроциклон, сепариране, ефективност. 
 
Abstract: The familiar technological means for separation of greasing - cooling liquids used in 
the abrasive treatment are effective by the separation of large disperse particles. The 
accumulation of small disperse particles (smaller than 10 µm) increases the probability of 
occurrence of thermal defects, shortens the exploitation period, and deteriorates the functional 
characteristics of the cooling fluids.  
In this paper a new system for separation of greasing - cooling liquids by centrifugal and 
electromagnetic field operating on the axe of hydrocyclon is offered. The extent of separation 
of small disperse particles in the cooling fluids is increased by the means of intensive influence 
of the magnetic coagulation of the ferromagnetic particles.  
Key words: electromagnetic, hydrocyclon, separation, and effectiveness.
 

         Повишаването на съдържанието на 
механичните примеси в мазилно-
охлаждащите течности (МОТ) при 
абразивната обработка на металите, води 
до съществено намаляване на 
работоспособността на абразивния 
инструмент, увеличаване на грапавостта 
и появата на прегаряния по 
обработваната повърхнина [1,2]. 
Механичните частици, попаднали в 
зоната на рязане встъпват в силово 
взаимодействие с абразивните зърна и 
свръзката на инструмента. Те активно се 
внедряват в повърхността на детайла, 
увеличават площта на контакт, силите на 
триене и температурата в контактната 
зона, което води до появата на термични 
дефекти (предимно прегаряния). Освен 
това, натрупване на малкодисперсни 
частици (d < 10-15 µm), които 
обикновено не се улавят от 
традиционните очистители, ускоряват 
процесите на разслояване на 

емулсионните МОТ от 2 до 10 пъти, 
влошавайки техните функционални и 
експлоатационни свойства [3]. 

Паралелно с това действува и друг 
фактор. Някой изследователи [4] смятат, 
че МОТ попада в зоната на контакта по 
законите на капилярно движение на 
течностите. По такъв начин примесите 
пречат на проникване на охлаждащата 
течност в зоната на рязане. Това явление 
има локален характер и предизвиква 
местно повишаване на температурата. 
 В настоящата статия се предлага 
системата за сепариране на принципа на 
пропускане на МОТ през зона с импулсно 
магнитно поле. Системата е разработена 
на базата на сепариращ апарат АОЦ 80, 
производство на ЗММ - Асеновград, 
предназначен за плоско шлифовъчна 
машина ШПХ 51 – 01 изграден на базата 
на хидроциклонни очистители. 
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Агрегата за циклoннo сепариране  
(АОЦ 80) представлява един 
центробежен отделител, при който чрез 
използване на центробежната сила се 
постига отделянето на твърдите тела от 
МОТ по най-опростен и ефективен 
начин. 

При лабораторни изпитвания на 
ШПХ 51 - 01 в ПНИЛ по "ММАС" при 
ТУ - Варна, е установено, че степента на 
очистване на сепариращия агрегат е 
значително по-ниска от 
регламентираната и е съответно 72-78% 
(по паспортни данни за агрегат АОЦ 80 е 
98%). 

Експлоатационните изследвания на 
подобни хидроциклонни системи (НС-
100, НС - 200, производство на Румъния 
и Х35-14, Х35-15 производство на Русия), 
дават  противоречива информация за 
надеждната и ефективна работа на 
сепараторите. 

          Именно в такъв аспект е 
потърсена принципно нова схема на 
работа на унифицирани  хидроциклонни 

На фиг.1 и фиг.3 са дадени 
устройството и рботната зона на 
електромагнитния  хидроциклон. В 
таблица 1 е дадена техническата 
характристика . 

  Принципът на действие на 
електромагнитния хидроциклон е 

следния:     Замърсената МОТ 
транспортирана от помпата, преминава 
през тръбата 12 и се влива в главината 2 
на електромагнитния хидроциклон. 
Подвеждащата тръба е осово изместена и 
по този начин се създава вихрово 
движение на МОТ от главина към 
основата на електромагнит 
хидроциклон(ЕМХЦ). От хидроцклона 
МОТ се транспортира към зоната на 
рязане чрез хидроелементите 1, 13, 14 
и15. Отделянето на механичните примеси 
става по схемата дадена на фиг. 3. 

Към тялото на хидроциклона е 
монтиран корпуса 5. Той е изработен от 
ебонит, има конусност еднаква с 
конусността на тялото. Външната 
повърхнита е цилиндрична. Тя определя 
и разположението на бубината 6 за 
създаване на магнитното поле. 
Непосредствено след бубината е 
монтиран защитен радиатор 4, служещ за 
охлаждане на бобината при 
продължителен и тежък режим на работа. 
Бобината работи в маслена баня, с което 
значително се увеличава топлообмена с 
радиатора. Бобината и радиатора са 
закрепени за тялото с долен капак 7 и 
горен 3. Положението на бобината е 
фиксирано спрямо основата на 
хидроциклона с помощта на втулка 8. 
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Фиг. 1 Устройство на     Фиг.2 Общ вид на електромагнитен  
електромагнитен хидроциклон   хидроциклон 
 
 

       Таблица 1 

FЕЛ.М.

FCGA GЦ

GТ

GТ

FCGA

FЕЛ.М.

GЦ

GТ

FCGA GЦ

FЕЛ.М.

B

  
 
Фиг. 3 Работна зона на  
хидроциклона  

№ Технически характеристики на 
електромагнитния хидроциклон 

1 Габаритни размери 
дължина на тялото 
горен диаметър 
долен диаметър 
дължина на главината 
диаметър на главината 
дължина на фунията 

 
200 mm 

55 mm 
22 mm 

120 mm 
70 mm 

150 mm 
2 Дебит 100 dm3/min 
3 Работно налягане 0,14–0,2 Mpa 
4 Габаритни размери на 

бобината 
дължина  
вътрешен диаметър 
външен диаметър 

 
100 mm 

70 mm 
120 mm 

5 Брой навивки 3600 бр. 
6 Диаметър на проводника 0,8 mm 
7 Работно напрежение 12-220 V 
8 Работен ток до 1,8 A 
9 Маса 2 kg 
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Таблица 2 
ОСНОВНИ ТЕХНИЧНИ ДАННИ 

РЕЖИМ НА РАБОТА 

1 Променливо честотен 0 – 1100   Hz / 0-42 V 

2 Променливотоков 50 Hz / 36 V, 50 V, 62 V 

3 Правотоков                                                             1,6 А / 48 V, 68 V, 84 V 

4 Правотоков 1,6 А / 24 V, 34 V, 42 V 

ЧЕСТОТНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА 

5 Сигнал с правоъгълна форма и Кзап = 1 

6 Сигнал с триъгълна форма 

7 Сигнал със синусоидална форма 

ЧЕСТОТНИ ОБХВАТИ 

8 Честотни обхвати:   / 0,1-1,1 Hz /  /1-11 Hz / /10 –110 Hz/ / 100-1100 Hz/ 

РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДНА МОЩНОСТ 

9 Стъпково 30 % ; 75 % ; 100 % 

10 Плавно 0 – 100 % 

11 Захранващо напрежение 220 V / 50 Hz 

12 
Работна температура на околната 
среда 

5 – 40 С° 

13 Габаритни размери 320 х 245 х 90 mm 

14 Маса 4,2 kg 
 

 
Фиг. 4 Генератор усилвател на формени импулси
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Освен под действието на центробежните 
сили отделянето на твърдата фаза става и 
под действието на електромагнитното 
поле създавано от бобината 6 (фиг.5.11). 
На феромагнитните частици действат 
освен сили създавани от хидроциклона и 
електромагнитни сили по направление 
успоредно на оста на сепаратора и посока 
зависеща от поляритета на полето, в 
случая е насочена към главината на 
циклона. При конвенционалния 
хидрициклон центробежните сили 
действащи на частиците с по малки 
размери (2 – 10 μm) не могат да 
преодолеят силата на съпротивлението на 
средата FC и архимедовата сила GA в 
резултат на което се увличат от основния 
поток и попадайки в средната зона 
(стълба на циклона) се подават към 
зоната на рязане. При действието на 
електромагнитното поле, в резултат на 
явлението електромагнитна коагулация, 
феромагнотните частици се слепват в 
комплекси, в които понякога се намират 
и абразивни частици. Масата на тези 
комплекси се увеличава с нарастване на 
напрегнатостта на полето, увеличават се 
и центробежните сили действащи на тези 
комплекси и преминавайки   критичните 
стойности преодоляват силите FC и GA и 
частиците изменят своята траектория 
като се насочват към стената на 
хидроциклона. 

За експерименталното изследване 
на ефективността на хидроциклонното 
електромагнитно сепариране чрез 
комбинирано въздействие на силово и 
електромагнитно поле е проектиран 
генератор усилвател на фoрмени импулси 
(ГУФИ). С промяната на магнитния 
поток по големина и форма във времето, 

в работното поле на хидроциклона се 
променят в широк диапазон параметрите 
на сепариращата система. Основните 
режими на работа и технични данни на 
системата са дадени в таблица 2. 

Експерименталното изследване на 
ефективността на разглежданите 
електромагнитeн хидроциклон е 
извършено чрез фотоседиментационен 
анализ като е използван 
фотоколориметър КФК-2-УХЛ 4.2.  

Определен е гранулометричния състав 
на полудисперения състав на твърдите 
примеси в МОТ преди електромагнитния 
хидро циклон (фиг.5) и след него при  
различни режима на работа:  като сила на 
тока се изменя в границите от0.6-1.6А, 
напрежението от36-84V и честотата 
от1.1-110Hz. Използвана е една и съща 
МОТ – 0.75 % воден разтвор на K2Cr2O7. 
(при максимално възможен дебит на 
подаване на МОТ 80 dm3/min). 

 
 
Изводи: При сепариране на  МОТ с 

обикновени  конвенцинални 
хидроциклони процентното съдържание 
на остатъчната фракция е висок-20.30% 
,при коцентрация на твърдата фаза 
0.35g/dm³. Изключително високо е и 
процентното съдържание на 
малкодисперсните частици 23.80% за 
фракция 0-3 μm. 

         Установи се така също,че при 
увеличаване на дозираното замърсяване 
на МОТ в резервоара на системата, 
нараства и относителното съдържание на  
твърдите частици от всички фракции  
след сепариране ,като  най-силно това 
увеличение е за фракции в диапазона 30-
60 μm. 
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Фиг. 5 Експериментални резултати 
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При проби взети след обработване на 
партида детайли, т.е. при работа в реални 
условия се вижда, че съдържанието в  МОТ 
на твърди частици от най-едрите фракции 
леко се увеличава, а съдържанието на 
частиците от леките фракции нараства 
скокообразно. Този факт може да се обясни 
с насищането с финодисперсни частици от 
абразив, свръзка на шлифовачния диск, 
които поради малката си маса не могат да 
се изхвърлят към периферията на циклона  
от центробежните сили. 
          След третирането на МОТ с 
електромагнитно поле относителното 
съдържание на  частиците от леките 
фракции намалява поради положителния 
ефект на явлението електромагнитна 
коагулация, при което намагнитените 
частици с различни размери се свързват в 
агрегати, в които попадат и част от 
неферомагнитни абразивни зърна и свръзка. 
В зависимост от направлението на  
действие на електромагнитното поле са 
изследвани две схеми на сепариране. 
           При електромагнитен циклон с 
действие на магнитното поле по остта му, 
най- ефективен се оказа режима на работа 
при напрежение  U=100V,сила на тока  
I=1A  и честота f=8Hz. При концентрация 
на твърдата фракция на входа на 
хидроциклона 2g/dm³ остатъчната  
концентрация  на твърдата  фракция   след 
сепариране е 0.14g/dm³ при26. 7 % на 
фракцията със среден размер на твърдите 
частици 11-15 µm  и ефективност 93.4%. 
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 СТРУКТУРА И СВОЙСТВАТА НА КРАБОНИТРИРАНИ СЛОЕВЕ  НА 

ЖЕЛЕЗНИ ПОРЕСТИ СПЛАВИ 
 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF CARBONITRIDED LAYERS OF IRON 
SINTERED ALLOYS 

 
Диян Димитров, Георги Славчев 

Резюме: Разгледан е въпросът за влиянието на скоростта на охлаждане върху 
структурните промени на карбонитрирани слоеве, формирани при насищане при 
повишени температури по технология газово карбонитриране. Спечени проби на 
база железен прах ПЖРВ2.200.28 с плътност 6,7g/cm3 са карбонитрирани при 
температура 720оС с продължителност 30 минути. Охлаждането след 
карбонитриране е на въздух и в масло. Проведен е послоен анализ до дълбочина 
1mm. На всеки слой са изследвани твърдост  (HV10), микротвърдост ( HV0.05), 
микроструктура и фазов състав. При охлаждане в масло се получава повърхностен 
мартензитен слой с дебелина 100 µm и твърдост по-голяма от 400HV10. При 
бавно охлаждане на въздух мартензитна фаза беше открита на дълбочина до 30µm  
Ключови думи: карбонитриране, спечени стомани, фазов състав 

Abstract:  In this paper, questions about influence of cooling rates to structure changes 
of carbonitrided layers are described. Sintered specimens with density 6,7g/cm3 were 
made by ferrous powder grade PJRV2.200.28. They were carbonitrided at higher 
(720оС) temperature for 30 minutes. Ammonia NH3  and carbon dioxide CO2 were 
used as a nitriding and carburizing agents and two cooling rates (oil and air) were 
performed. Layer-by-layer analyze was performed till 1mm depth. On every layer 
apparent hardness (HV10), microhardness ( HV0.05), microstructure and phase 
composition were investigated. Fast oil cooling upon high temperature process formed 
100 µm hard martensitic layer with hardness more than 400HV10. Furthermore, in 
microstructures of slow air cooled specimens some martensitic phase with depth 30 µm 
was find out.  
Keywords: carbonitriding, sintered steel, phase composition 

 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Процесът газова цементация с 

последващо закаляване е широко 
разпространен в практиката за уякчаване 
на железни спечени изделия. В редица 
изследвания цементация при ниско 
налягане е препоръчван процес за такава 
повърхностна обработка [1,2] 

Възможността за уякчаване на 
порести железни сплави чрез технологията 
газово карбонитриране, в среда от NH3 
+CO2, е била предмет на публикации 
[3,4,5]. 

Подевтектоидното карбонитриране 
(560-570оС),  в газова среда от амоняк и 
въглероден двуокис, осигурява интензивно 
насищане по целия обем на порестите 
сплави, въпреки кратко време на 

обработване. Феритната метална 
структура се насища с азот, а също по 
границите на зърна се формират като слой 
високонитридните  ε- и  γ′- фази.  
Авторите, също, посочват приложимостта 
на тази технология при надевтектоидни 
температури и възможността за постигане 
на слойно насищане. Така, сериозният 
недостатък на нискотемпературното 
обработване се избягва, а и температурата 
на насищане е по-ниска от температурата 
на цементация [3].  

В настоящата работа се разглеждат 
въпросите свързани с  образуване на 
карбонитрани структури при повишени 
температури (720оС) на насищане, на  
железни спечени материали, при 
охлаждането на въздух и в масло.  
Опитните образци (пресовки) са 
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изработени от железен прах. Изборът за 
използване на чисто железни проби (без 
добавка на въглерод) е от съображението 
за оценяване влиянието само на 
насищащите компоненти (N и С), върху 
вида и количеството на фазите, формирани 
при различните начини на охлаждане. 
 
ІІ. МЕТОДИКА НА ЕКСПЕРИМЕНТА  

 
Използвани са пробни образци с 

цилиндрична форма и размери Ø=30 х 6,5 
mm, с приблизително тегло около 30g. 
Използваният железен прах е марка ПЖРВ 
2.200.28, руско производство. След 
спичане, при температура 1150оС в среда 
от дисоцииран амоняк, определената 
плътност на пробите е 6,7-6.8 g/cm3. 

Газово карбонитриране в среда от 

NH3+CO2, при температурa 720оС, с 
продъжителност 30min е проведено в 
шахтова пещ. Охлаждането е извършено 
във въздух и в масло. Проведен е  също 
процес  с продължителност 60min, и 
охлаждане на въздух след насищането. 

Видът, количеството на фазите, 
микроструктурата и микротвърдостта им 
са определяни послойно, чрез механическо  
отнемане на слоеве, на дълбочина до 1 mm. 

Ренгеностуктурният анализ е 
проведен на рентгенов дифрактометър 
ДРОН 4С с железен анод.  Оценявано e 
количественото съотношение на фазите -
αN (α′N); γN; γ′ като отношението на 
теоретичния към експерименталния 
интензитет на линии (211)αN, (311)γN, 

(200) γ′(Fe4N). За количеството на азот в 
аустенита е отчитано изместването на 
центъра на тежестта на линията (311)γN. 
Измерени са твърдости по Викерс с 
натоварване 10kg. и микротвърдост с 
натоварване 50g. 

  
ІІІ. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ  

 
При избраната температура (720оС), 

насищането с N и С преимуществено се 
извършва в аустенитна фаза. Поради по-
ниската нитрираща способност на средата, 
спрямо тази при нискотемпературното 
карбонитриране, а и поради голямата 
разтворимост на азот в аустенита, е 
ограничена възможността за получаване 
на високонитридни фази (ε и γ′) по 
повърхността на пробите и по границите 

на металните зърна на  структурата, в 
дълбочина.   

 
3.1 Анализ на резултатите след 
охлаждане в масло. 

 
Фазовият анализ, микротвърдостта 

на отделните фази, във всеки изследван 
слой, са обобщени в табл. 1. Директно на 
повърхността  са регистрирани фазите: 
азотист мартензит (α′N) 73%; азотист 
аустенит (γN) 28% и железни окиси (Fе3О4, 
FeO). В остатъчния аустенит количество  
на азот е 1,7%.  Измерените микро-
твърдости са 800-1200 HV0.05, а 
повърхностната твърдост е 450-500 HV10, 
фиг.4. Микроструктурите, показани на 

   Табл.1 Фазов състав и микротвърдост по дълбочина на слоя, при охлаждане в масло 
HV0.05   Количествено 

съотношение на фазите 
δ 
 

mm α′N 
% 

αN+α′N 
% 

γN 
% 

A γN 
 

m-10 

N в γN 

 
% α′N αN 

0 72 - 28 3.6181 1.7 800-1210 - 
0.02 80 - 20 3.6178 1.7 720-1206 - 
0.1 94 - 6 3.5977 1,0 700-1246 200-250 
0.13 - 100 - - - 850-1200 200-250 
0.24 - 100 - - - 750-1288 180-230 
0.42 - 100 - - - 720-1132 140-200 
0.63 - 100 - - - 690-1132 140-210 
1.0 - 100 - - - 720-1100 130-190 
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фиг.2 Микроструктури и микротвърдост 
(HV 0,1) на проби охладени в масло -

0.1mm от повърхността 

фиг.1, са на дълбочина 0.02mm от 
повърхността. Използваното различно 

металографско увеличение показва 
еднаквостта на структурата по слоя. 
Данните на ренгенографския анализ не 
показват наличието на остатъчен аустенит,  
на дълбочина от повърхността ˜0.130 mm.  

Заключението от металографския 
анализ е, че структурата се състои от 

мартензитни и феритни области, с 
преобладаващ дял на мартензитните, 
фиг.2. Микротвърдостите  на 
мартензитните структури (в по-тъмните 
зони) са високи 700-1100HV0.05. 
Феритните структури (бели зърна) 
показват повишена  микротвърдост 200-
250HV0.05.  На по-голяма дълбочина 
0.24mm и 0.63mm  от повърхността 
структурите показават увеличаване на 
ферита и на количеството му на  по-голяма 
дълбочина, фиг.3. Микротвърдостите 
измерени във феритните участъци плавно 
намаляват от 200-250 до 130-190HV0,05 на 
дълбочина 1mm от повърхността. Поради 
охлаждането в масло не се наблюдават 
вторични γ′- отделяния в обема на 
феритните зърна. 
От направения послоен анализ може да се 
приеме, че от повърхността до дълбочина 
0.1mm структурата на слоя представлява 

250 

210 

1226 

725 

1226 

1226 

фиг.1 Микроструктури на проби охладени в масло а, б –от повърхността на 0.02mm 

a б 

фиг.3 Микроструктури на проби охладени в масло – a/0.24mm, от б/0.63mm от 
повърхността 

a б 
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мартензит и остатъчен аустенит. На по-
голяма дълбочина се регистрира 
нееднородност на структурата: азотисто 
мартензитни структури и феритни 
наситени зърна. Последните,  поради 

надостатъчната си наситеност с азот при 
температурата на насищане, не 
претърпяват аустенитно превръщане.   
 Микротвърдостите на феритната фаза са 
по-високи от тези на изходния железен 
прах (80-90HV0.05), което се дължи на 
наситеността им с азот.  Твърдостите  
(HV10) на всеки слой в дълбочина са 
показани на фиг. 4. На повърхността 
измерените твърдости са 450-550HV10, а в 
дълбочина до 0.1mm незначително се 
понижават до 400HV10. 
 
3.2. Анализ на резултатите след 
охлаждане на въздух. 
Послойният фазов анализ и микротвърдост 
на отделните фази са обобщени в табл.2. 
Регистрираните фази, директно на 

Табл. 2 Фазов състав и микротвърдост по дълбочина на слоя, при охлаждане на въздух 
HV0,05   Количествено 

съотношение на фазите  
αN(α′N ), γ′,γN 

 

δ 
 
 
 

mm 
α′N  
% 

 αN  
   % 

γ′ 
% 

γN 
% 

а γN    
 
 

m-10 

N в  
γN 

 
% 

α′N      
 

αN 

Ед 
(αN+γ′) 

 

0 57 - 0 42 3.6250 2,0 800-1250 - - 
0.03 55 - 6 39 3.6303 2,2 900-1200 - 400-720 
0.09 - 67 9 24 3.6345 2,3 - 150-170 250-400 
0.13 - 70 8 22 3.6358 2,4 - 150-180 250-450 
0.2 - 80 6 14 3.6337 2,2 - 150-190 270-450 
0.37 - 84 2 14 3.6338 2,2 - 130-150 200-360 
0.63 - 93 2 5 3.6360 2,2 - 110-160 165-230 

1.0 
- 

93 2 5 
3.6251 

2,0 - 120-160 200-230 

 

Eд(αN+γ`)+γN 
 

α`N  
 

αN 

фиг.5 Микроструктури  а/от повъхността на 0.03mm; б/от повъхността на 0.09mm 
а б 

Твърдост ГКН 720оС, 30мин, масло

0

100

200

300

400

500

600

0 0,018 0,098 0,128 0,238 0,42 0,624 1,03

δ , mm

H
V1

0

фиг.4. Твърдост HV10 в дълбочина  
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повърхността  са азотист мартензит (α′N) , 
азотист аустенит (γN) в съотношение 
57%:43%, както и железни окиси (Fе3О4, 
Fe2O3). Съдържанието на азот на 
повърхността в остатъчния аустенит е 
около 2%, а във всички  слоеве в 
дълбочина e 2.2-2,4%. Въпреки бавното 
охлаждане, на повърхността високата 
микротвърдост (800-1200HV0.05) показва, 
че в слоя е образувана мартензитна 
стуктура.  
На дълбочина 0.03mm се регистрира 
наличие на γ′-фаза. Тази фаза съществува 
по цялата дълбочина на наситения слой в 
границите 2-9%. Поради бавната скорост 
на охлаждане в наситения слой 
съществува възможност за дифузионно 
преразпределение на азота в аустенита по 
време на охлаждането му. Обедняването и 

обогатяването с азот на различни в 
структурата обеми създава  възможните 
реакции на  бездифузионно (мартензитно)  
или дифузионно превръщане. Може да се 
приеме, че по-бедните на азот обеми 
претърпяват превръщане, а обогатените се 
стабилизират и превръщане нe протича. 
Микроструктурата на първия слой  фиг. 5а 
показва преобладаващо количество на 
структури от евтектоиден тип, както и 
мартензитна структура с високи 
микротвърдости от порядъка 900-
1200HV0,05. Такива микротвърдости бяха 
регистрирани и при пробите охладени в 
масло. Регистрираното количество γ′-фаза 
е в състава на евтектоида. 
Микротвърдостите на евтектоидната 
структура са също високи (400-
700HV0,05).  

Eд(αN+γ`) 
 

а б 

                         фиг.6 Микроструктури  а, б - от повъхността на 0.2mm 

 фиг.7 Микроструктури  а, б - от повъхността на 1mm 
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В следващите слоеве (0.1-0.13mm) 
отсъства мартензитна фаза, структурата е 
от феритни (150-170HV0,05) и браунитни 
участъци, фиг.5б.  

 
    - 60мин въздух 

Структурата в дълбочина 
представлява феритни зърна с отделяния 
на вторични фази и области който са в 
резултат на евтектоидното разпадане на 
богатите на азот аустенитни   зърна  
фиг.6,7. Микротвърдостта на фазите в 
дълбочина е 120-160HV0.05 във феритните 
и 200-230HV0,05 в бившите аустенитни 
области. На дълбочина около 1mm 
наблюдаваните α′′, γ′ вторични фази са във 
феритната структура. 

Повърхностните твърдости HV10 в 
дълбочина, при време на на насищане 30 и 
60min, са показани на фиг.8. 
Максималната твърдост на повърхността е 
260-270 HV10 при 30min. В следващите 
слоеве твърдостта плавно намалява. 
Дебелината на слоя с повишена твърдост е 
около 0.3mm. Твърдостта в сърцевината е 
90-100 HV10, по-ниска от тази на пробите 
охладени в масло (120-130 HV10). 

Наситените проби при 60 min са 
изследвани послойно до дълбочина  
0.15mm. Структурата в слоевете се състои 
от мартензитни, евтектоидни и области на 
остатъчен аустенит.  Увеличеното време 
на насищане довежда до по-високи 
твърдости в слоя, фиг. 8 
 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

С прилагане на ГКН при повишена 
температура се постига възможност за 
формиране на наситени с азот и въглерод 

слоеве при порестите железни структури. 
Структурата на наситения слой се 
формира от начина на охлаждане. Слоеве с 
мартензитна структура се получават при 
охлаждане в масло, която се наблюдава на  
дълбочина до 0.1mm. Твърдостта на 
повърхността е 400-500HV10 и 120-130 
HV10 в сърцевината.  

Охлаждането на въздух формира 
закалена (мартензитна) структура на малка 
дълбочина (0.03mm), при време на 
насищане 30 мин. Увеличеното време на 
наищане (до 60мин) довежда до 
образуване на мартензитна фаза на по-
голяма дълбочина, което се отразява в 
повишаване на твърдостта в 
повърхностният слой  (300-320HV10). 
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ФРЕНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
FRENCH EDUCATIONAL SYSTEM 

HIGHER EDUCATION  
Димитър Неделчев, Йордан Червенков 

Резюме: В статията е разгледана съвременната френска образователна система.  
Разгледана организацията на френското висше образование. 

Ключови думи: Висше образование, Френска образователна система  

Abstract:  A modern french educational system is presented. The organization of french 
higher education is showed 

Keywords: High education, French educational system 
 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Френската образователна система е 
силно централизирана и е организирана в 
три степени: 

 
Основно образование; 
 
Средно образование; 
 
Висше образование. 
 
За начало на съвременното френско 

образование се смята 1880 година когато 
Жюл Фери (Jules Ferry), юрист, създава 
модерното републиканско училище. Той 
го организира безплатно и светско за 
всички деца под 15  години във Франция. 
Днес основното и средното образование 
във Франция са основно държавни, 
докато висшето образование е държавно 
и частно. Например, в страната 
съществува широка мрежа от основни и 
средни частни католически училища. 

Всички образователни програми 
във Франция се регулират от 
Министерството на националното 
образование, наричано официално: 
„Министерство на националното 
образование, висшето образование и 
научните изследвания” (“Ministère de 
l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche”). 

Учителите в държавните основни и 
средни училища имат статута на 

държавни служители, правейки по този 
начин Министерството на образованието 
най-големия работодател в страната. 
Професорите и изследователите от 
френските университети също са 
държавни служители. 

Учебните програми в основното и 
средното образование са общи за всички, 
докато за студентите от висшето 
образование съществуват много 
варианти, между които те могат да 
избират. Програмата за международна 
студентска оценка (“Programme for 
International Student Assessment”) поставя 
висшето френско образование на 25 
място в света. 

 
ІІ. АКАДЕМИЧНА СИСТЕМА 

Във Франция академични съвети, 
наричани „Aкадемии” (“Académies”), са 
отговорни за контрола на 
университетското образование в даден 
регион. Университетите са отговорни 
пред своите академии, а академиите са 
отговорни пред министерството. Във 
Франция има 36 академии, които са 
образователни териториални единици 
като управлението на академията е 
обикновено в най-големия град на 
региона и се оглавява от ректор. 
Основното задължение на академиите е 
да управляват държавния бюджет, 
отпуснат за подчинените им университет.
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ІІ.1 ОСНОВНО И СРЕДНО 
OБРАЗОВАНИЕ 

Основното образование започва за 
децата във Франция на 6 годишна възраст 
и продължава до 11 годишна възраст 
когато завършва със степен: „Среден 
курс втора година” ( “Cours moyen 
deuxième année” ).  

Средното образование продължава 
седем години и е на два етапа: 
 

• Колеж (“Collège”) през първите 
четири години, който е 
непосредствено след основното 
образование; 

 
• Лицей (“Lycée”) за следващите 

три години, като завършването на 
средното образование е със степен 
„Бакалореа” (“Baccalauréat”). 

 
Първата официална диплома е от 

колежа като за нея се събират точки от 
последната година и се държи изпит 
накрая – тест по френски, математика, 
история и география. 

 
Таблица 1. Образование във Франция 

 

 
 
Бакалореа” - та, известен още като 

„Бак”, е степен с диплома, която се 
получава в края на образованието в 
лицея. Тя се придобива след изпити, и с 
нея може да се кандидатства в 
университет.  

Oбразованието в лицея се дели на 
три потока обучение, наричани „серии” 
(„Série”), съответно: 

 
• Серия: „Естествени науки за 

инженери с подразделения по 
електротехника, механика, 
индустриални технологии, физика 
или математика; 

 
• Серия: „Икономически и социални 

науки”; 
 

• Серия: „Литература с френски, 
чужди езици и философия”; 

 
• Серия: „Литература с френски, 

чужди езици и философия”. 
 
 

Образование във Франция 
Образователен надзор и контрол 

 Министерство на националното образование 

Национален бюджет за образование 64.6 милиарда Евро за 2009 год. 
Официален език Френски 
Грамотност (2008) 

 
 • Мъже 
 • Жени 

99% 
 

99% 
99% 

Записани ученици 
 

 • основно 
 • средно 

• след средно 

15.0 милиона 
 

6.7 милиона 
4.8 милиона 
2.3 милиона 

Завършили с: 
 

 • Диплома за средно образование 
 • Диплома за след средно 

образование 

 
 

79.7% 
27% 
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І.2 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Висшето образование във Франция 

се извършва във:  
 

• Висши училища (“Grandes 
écoles”); 

 
• Университети (“Universiteеs”). 

 
Висшите училища се смятат за по-

престижни от университетите и техните 
приемни процедури са по-сложни и 
трудни. Измежду инженерните висши 
училища за най-престижно се смята: 
„Еколь Политекник” (“École 
Polytechnique”), а училището за Висши 
търговски науки (“Hautes Études 
Commerciales - HEC Paris”) за най-
престижно от бизнес училищата.  

Важна черта на френското висше 
образование, в сравнение с други страни, 
са множеството учебни заведения, всяко 
едно от които специализирано в спектър 
от научни области. Средни френски 
градове като Грьонобл (Grenoble) или 
Нанси (Nancy) имат по 2-3 университета 
и също така и множество инженерни, и 
други специализирани учебни заведения. 
В Париж (Paris) и предградията му има 13 
университета, като нито един от тях не е 
специализиран в една единствена област, 
но също така има и голям брой малки 
институти, които са високо 
специализирани. Не е необичайно за 
висшето образование във Франция 
например, магистърски програми или 
част от бакалавърски програми да бъдат 
провеждани от различни институции, 
позволявайки по този начин на всяка една 
от тях да представят широко 
разнообразие от курсове. 

Особеност на френското висше 
образование са непостоянните и 
временно наетите преподаватели. В 
инженерните училища като „Еколь 
Политекник” („École Polytechnique”), 
голям процент от преподавателите са 
непостоянни професори, а част от тях са 
наети само временно за специфични 
раздели от учебната програма. Тези 
временно наети преподаватели са наети  

 
от съседни университети, 
изследователски институти или от 
индустрията. 

Друга оригинална характеристика 
на френското висше образование е 
големият дял от научни изследователи,  
 
които не са от университетите, а от 
изследователските институти като:  

 
• Националния център за научни 

изследвания(„CNRS”); 
  

• Националния институт за здравни 
и медицински изследвания 
(„INSERM”).  

 
В много случаи изследователските 

звена на тези институти се помещават в 
университетите или други висши 
образователни заведения и те работят 
заедно за изследователската организация 
и университета. 

Тези черти водят до недооценяване 
на френските университети по 
критериите, използвани за оценка на 
университетите, но въпреки това 
световната университетска класация на 
Таймс („Times world universities ranking”) 
поставя Еколь Политекник („École 
Polytechnique”) на десето място измежду 
университетите от цял свят, а 
професионалната класация („Professional 
Ranking”) го поставя на четвърто място в 
света, а парижкото училище за 
мениджмънт и търговски науки („HEC 
Paris”) – на пето място. 

 
ІIІ. СРЕДСТВА И ИЗДРЪЖКА НА 
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Тъй като висшето образование е 
финансирано от държавата, таксите за 
обучение са много ниски: от 150 Евро до 
700 Евро в зависимост от университета и 
различните нива на обучение – лисансие, 
магистър, доктор (licence, master, 
doctorate). Някой може да завърши 
магистърска степен (5 години) за около 
750 Евро - 3,500 Евро. Допълнително 
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студенти от бедни семейства могат да 
получават стипендии от 450 Евро /месец. 

Таксите за обучение в държавните 
инженерни училища са сравними с 
университетските и са малко по-високи – 
около 700 Евро. Обаче те могат да 
достигнат до 7000 Евро на година за 
частните инженерни училища и някои 
бизнес училища, които изцяло са частни 
или частично частни като при тях таксите 
достигат 12000 Евро годишно. 

Здравните осигуровки на 
студентите са безплатни до 25 годишна 
възраст, така че само ежедневни разходи 
и разходи учебници трябва да бъдат 
добавени. Въпреки че държавните 
училища са субсидирани от държавата, за 
някои от тях това не достига и те са 
принудени да изискват от студентите 
малки такси за обучение. 

 
ІV. УНИВЕРСИТЕТИ ВЪВ ФРАНЦИЯ 

Държавните университети във 
Франция носят имената на големите 
градове в които се намират, следвани от 
номерация, ако те са повече от един. 
Например, Париж има 13 университета и 
те са именувани Париж - I до Париж – 
XIII. Някои от университетите имат 
повече имена, които са на известни 
личности. Например, университета в 
Страсбур (Strasbourg) е известен като: 
Университет „Луи Пастьор” (Université 
„Louis Pasteur”), докато официалното му 
име е „Университет на Страсбур I” 
(„Université Strasbourg I”). 

В момента френската образователна 
система е във реформа съгласно 
„Болонския процес” („Bologna process”), 
което цели създаването на европейски 
стандарти за университетското 
образование, а именно: 

 
• три години за Бакалавърска 

степен(Bachelor's degree), известна 
във Франция като „Лисансие” 
(„Licence”); 

  
• две години за Магистър 

(„Master”); 
 

• три години за докторат 
(„Doctorate”).  

 
Френските университети са 

възприели ECTS кредитната система и за 
бакалавърската степен („Licence”) 
например, се получават за три години 
максимално 180 кредита. Обаче 
традиционните учебни програми, 
основани на изпити в края на семестъра 
остават в повечето университети. 
Двойният стандарт допринася за 
усложняване на системата, която остава 
‘твърда”, защото е трудно е да се 
промени значително по време на 
студентското обучение без загуба на 
семестър или на цяла година. Студентите 
обикновено имат възможност за избор на 
курсове, които се отразяват в отделна 
диплома. 

Освен това, във Франция има и 
различни клонове на чужди колежи и 
университети като: 

 
• „University of London Institute in 

Paris”; 
 

• „American University in Paris”. 
 
V. ВИСШИ УЧИЛИЩА И 
ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСОВЕ ЗА 
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 

Висшите училища (Grandes écoles) 
във Франция са организации за висше 
образование извън рамките на 
държавните университети. Те са широко 
известни и престижни, и традиционно 
обучават повечето научни работници и 
администратори. Освен това, та са 
обикновено специализирани за една 
област като: инженерство или бизнес, 
имат умерена численост и често са 
избирателни в приема на студенти.  

Подготвителните класове (Classes 
préparatoires aux grandes écoles - CPGE) 
имат за цел да подготвят студентите за 
приемане във висшите училища, някои от 
които са много добре познати и 
престижни като: „Lycée Saint-Louis”, 
„Lycée Louis-Le-Grand”, „Lycée Henri IV”, 
„Lycée privé Sainte-Geneviève”.  
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Приемът в класовете за подготовка 
са въз основа на представянето на 
студентите в последните две години на 
средното образование в лицеите. Това 
означава, че всеки бъдещ студент, за да 
бъде приет в класовете за подготовка 
трябва да е преминал успешно 
обучението в лицеите и да е получил 
дипломата за завършена степен 
„бакалореа”.  

Всички класове за подготовка за 
висшите училища приемат молби от цял 
свят през април и май за да приемат по 
определени критерии студенти за 
подготовка във висшите училища. Някои 
от тях, обикновено частните, имат и 
допълнително интервю с кандидатите. 

Програмите за класовете за 
подготовка са двегодишни и включват 
седмично: 

 
• Шестнадесет часа математика; 

 
• Десет часа физика; 

 
• Два часа философия; 

 
• Два или четири часа чужди езици 

(един или два чужди езика); 
 

• Два или три часа по избор: 
Програмен език СИ ++ , 
Индустриално инженерство или 
Теоретични компютърни науки; 

 
• Практическа работа; 

 
• Няколко часа домашна 

подготовка. 
 
Някои от най-известните и 

престижни инженерни училища са: 
 

• Политехническото училище - 
„Ecole Polytechnique”; 

 
• Висшето училище по минно дело 

в Париж - „École nationale 
supérieure des mines de Paris”; 

 

• Националното училище по 
строителство на мостове и шосета 
- „École nationale des ponts et 
chaussées”; 

 
• Националното висше училище по 

телекомуникации - „École 
nationale supérieure des 
télécommunications”; 

Най-старото френско висше 
училище: Националното висше училище 
по изкуства и занаяти -  „École nationale 
supérieure d'arts et métiers”. 

Класовете (Classes préparatoires aux 
grandes écoles - CPGE), които подготвят 
студенти за елитните висши училища: 
„Écoles Normales Supérieures” или „Ecole 
Polytechnique” имат добавена "*" към 
техните имена, т.е. „Подготвителен клас 
по Математика и Физика -  MP*. 

Обемът на работа(обучение), 
изискван от студентите е висок. В 
допълнение на работата в университета и 
в къщи, студентите имат известно време 
всяка седмица за подготовка на изпити и 
'Colles'(колоквиуми) – уникални за 
френското висше образование и се 
състоят от устни препитвания два пъти 
седмично по математика и физика, 
френски и чуждестранен език, 
обикновено английски и испански. 
Студентите са разделени на групи по 
трима и са препитват от съответния 
професор, отговаряйки на въпроси или 
решавайки задачи. Колоквиумите са 
изключително тежки заради прекия 
контакт с преподавателите и техните 
изисквания, но те са важни за студентите 
и тяхната подготовка. 

 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Френската република има 63 
милиона жители, в 22 региона в 
метрополията Франция и в 
отвъдморските територии(1,7 милиона). 
Независимо от факта че прирастът е 
малък - 4% на година, броят и 
пропорцията на младите хора под 25 
години  намалява. Сега има около 19 
милиона млади хора в метрополията или 
32 % от всички, сравнявано с 1970 година 
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когато са били 40 % и 1990 година когато 
са били 35%. 

Франция застарява бавно, но по-
малко от съседните държави Германия и 
Италия. 

18 милиона ученици и студенти, т.е. 
една четвърт от населението са обхванати 
в образователната система. От тях 2 
милиона са във висшето образование 

През 2007 година брутния 
национален продукт за Франция е бил 
1,330 милиарда Евро, т.е. 22 000 Евро на 
човек годишно.  

От тази сума 95 милиарда Евро са 
заделени за образованието, т.е 7,2 % от 
брутния национален продукт. 

Франция е по средата по похарчени 
за образование средства – зад северните 
страни Швеция и Дания и пред Италия и 
Япония 
 

ЛИТЕРАТУРА:  
 [1].http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html 
[2].http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr/-
principales-dispositions-de-la-loi-
.html?artpage=3#outil_sommaire_2 
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МЕТОДИКА ЗА ЕРГОНОМИЧНА ОЦЕНКА НА ЛЕЯРСКИТЕ 
ПРОЦЕСИ 

 
METHODOLOGY ERGONOMIC CASTING ASSESSMENT PROCESSES 

Зоя Цонева 

Резюме: Оптимизирането на условията на труд довежда до подобряване на 
качеството на продукцията и повишаване производителността на труда. Повишат 
се работните заплати. Работните места стават по привлекателни и желани.  Това 
довежда до намаляване на текучеството във фирмите, и повишаване  на 
конкурентноспособността й. Тези  фактори са изключително важни за 
подобряване на лицето на фирмата на пазара на труда. 
Ключови думи: ергономична оценка, методика, металолеене. 

 
Abstract:  Optimization of working conditions led to improved product quality and 
increase productivity. To increase wages. Jobs become attractive and desirable. This 
will lead to reduced turnover in companies, but will also enhance its competitiveness 
and these factors are very important to improve the face of the company's labor 
market. 
Keywords: ergonomic assessment, methodology, casting. 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ  
    Без конкретно формулирана цел и 
мотиви, а също така и  без предварително 
определени средства за подобряване и 
оптимизиране на условията на труд, 
ергономичната оценка на леярските 
процеси ще е чиста загуба на време и 
средства.  
    Към ергономична оценка на леярските 
процеси трябва да се прибягва при 
оплаквания от страна на работниците от 
условията на труд на работното място, и 
висока заболеваемост. 
    Предмет на ергономичната оценка на 
леярските процеси са: работната поза; 
работната зона; размери и маса на 
преместваните товари; средствата за 
представяне на информацията; командните 
органи; факторите на работната среда и  
организацията на труда. 
    Целта на ергономичната оценка е да   
подобри ергономичното ниво на 
съществуващ технологичен процес. 
Същността на ергономичната оценка е да 
се установи степента на съответствие на 
ергономичните показатели, за качеството 
на технологичния процес с ергономичните 
изисквания [1]. 

 
ІІ. АНАЛИЗ  
ЕТАП І.  Разпореждане на работодателя за 
стартиране на програма за оценка на 

ергономичното ниво на леярските 
процеси. 
    Организацията по оценяването се 
извършва от работодателя. Той сформира 
комисия, в която участват представители 
на службата по трудова медицина (СТМ), 
отговорно лице по безопасност и здраве 
при работа (ОБЗР), специалисти и 
работници от фирмата, ръководството на 
фирмата, представители на комитетите и 
групите по условия на труд (КУТ, ГУТ), 
експерти и др. 
    Работодателят трябва да разработи 
програма по която да се извърши 
оценяването: 

1. Да се координират действията 
между изпълнителите на оценката. 

2. Оценителите да имат пълна 
подкрепа и сътрудничество от страна на 
работниците. 

3. Да бъдат уточнени сроковете за 
оценяване. 

4. Да бъдат осигурени средствата за 
извършване на оценяването. 

 
          Важно при извършването на 
ергономичната оценка на леярските 
процеси е, отделните операции и целия 
технологичен процес  да се извършва 
рутинно, така както когато ергономичното 
оценяване не е в ход. Работниците не 
трябва да се притесняват от оценителите, 
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също така не трябва да преиграват. Важно 
е също работниците да оказват пълно 
сътрудничество и подкрепа на 
оценителите. 
    Целта на проверката за съответствие на 
ергономичното ниво на леярната, с 
изискванията за ергономичност,  която 
трябва да се постави от работодателя, е да 
осигури информация, чрез която 
компетентно да се предприемат мерки за 
предпазване на работниците от вредни 
влияния, и рискове от професионални 
заболявания. Да се осигури информация на 
работниците за съществуващите 
нормативни документи,  имащи за цел 
предпазването  и запознаването им не само 
със задълженията, но и с техните права.                  
 
ЕТАП ІІ.   Определяне на показателите за 
оценка на ергономичното ниво на 
леярските технологични процеси. 
    В публикация в списание 
„Машиностроителна техника и 
технологии” под заглавие „Анализ на 
методите и методика за оценка на 
ергономичното ниво на леярските процес,   
[8], този етап е разгледан пети, но при 
един по-подробен преглед се установи, че 
е по-добре този етап да е на второ място. 
При извършването на ергономична оценка 
на леярските технологични процеси 
ергономичната оценка включва анализ на: 

1. Помещенията  където ще се 
осъществява технологичния процес. 

2. Оборудването на работните места. 
3. Операциите на технологичния процес. 
4. Организацията на труда. 
 

    При извършването на ергономичната 
оценка трябва да се анализира 
въздействието на горепосочените 
елементи върху всички работници, 
участващи в технологичния процес [1]. 
    На този етап трябва да се определят 
точно границите, в които ще се извършва 
ергономичната оценка. Те биха моли да  
окажат влияние  върху средата на цялото 
помещение. Например шум, запрашеност и 
др. Понякога  отделните етапи в 
технологичния процес са разделени в 
различни помещения. Например 

формоването и заливането биха могли да 
са в отделни помещения. Много шумни 
машини също трябва да се помещават в 
отделно помещение, но те също са част от 
технологичния процес. 
 
ЕТАП  ІІІ.  Определяне типа на леярната. 
Уточняване на производствения процес, 
технологията и оборудването. 
    В този етап се извършва определяне 
типа на леярната. Изготвя се справка за 
вида технологичен процес в леярната, брой 
работници заети в производството пряко в 
технологичните процеси, и компоновка на 
оборудването.  
 
  На този етап трябва да се съберат още: 

1. Данни за начина на формоване – по 
кой от  методите се извършва – ръчно, 
машинно или по специални начини на 
формоване. Какви машини се използват, с 
колко броя от тях разполага 
предприятието  и на колко от тях се 
осъществява работен процес. Да се изготви 
списък. 

2. Да се изготви списък на пещите, които 
се използват,  от какъв вид са и колко броя 
са. Също така колко от тях се използват . 

3. Да се съберат данни за начина на 
заливане на формите. Ръчно ли се 
осъществява или машинно. Има ли 
наличие на механизация, ако заливането се 
осъществява ръчно (с помощта на телфери 
и др.), или  се осъществява на поточна 
линия - автоматизирано.  Какъв е методът 
на заливане на сплавта -  гравитационно, 
центробежно, или по други специални 
методи като леене с противоналягане, 
леене под налягане (ниско или високо).  

4. Да се изготви списък на 
съществуващата техника и броя машини 
от    вид. 
 
       При събирането на информацията се 
изисква точност, за да не се налага 
поправянето и в един по-късен стадий, и 
връщане в начална позиция отново.  
    Ергономичната оценка се изготвя за цех 
в експлоатация и е препоръчително да се 
изготви за всяко работно място въпреки 
идентичността им.  В процеса  на работа 
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на цеха, машините са се амортизирали, т.е. 
биха могли да съществуват счупени 
копчета, затрити надписи и др. Тогава 
оценката на всяка машина ще е различна.  
 
ЕТАП ІV.   Начало на набирането на 
информация  за  показателите на оценка на 
ергономичното  ниво на технологичните 
процеси в леярната. Класификация на 
трудовата дейност. 

1. Уточняване на общия брой на 
работните места. 

2. Уточняване на разположението на 
работните места (подов план). 

3. Уточняване на видовете работни места 
и броят им. 

4. Събиране на нормативни документи. 
5. Групиране на работниците по групи, 

според работните им места и трудовия 
процес  с особено внимание към групите с 
повишена уязвимост. 

6. Събиране на информация за факторите 
на средата. 

7. Събиране на информация за средствата 
за представяне на информацията и 
реализирането им в управляващи обекти. 

8.  Събиране на информация за 
работните зони и работните пози на 
работниците. 

9. Набиране на информация за 
организацията на труда и степента на 
съответствие с ергономичните изисквания. 

  
    Този етап допълва и осигурява 
информация за цялата процедура, така че 
той е изключително важен, и трябва да се 
разработи особено прецизно. 
    Ако трябва точно да се опишат 
показателите характеризиращи степента на 
съответствие на факторите на средата, то в 
този списък отнесен към леярските 
технологични процеси ще включва : 

1.Микроклимат; 
2.Шум; 
3.Вибрации; 
4.Осветление; 
5.Електромагнитни полета; 
6.Вредни вещества във въздуха. 
 

    По отношение на информацията 
събирана за степента на съответствие на 

„работната зона” и „работната поза” 
трябва да се каже, че работниците в 
леярните работят използвайки стоящата 
пози, която често  е и динамична. 
Факторите за които трябва да се събира 
информация са: 

7. Елементи обезпечаващи работната 
поза; 

8. Компоновка на работна зона и 
работно място; 

9. Елементи на работната зона; 
10. Размери и маса на преместваните 

товари.Физическо натоварване; 
 

    По отношение на  информацията 
събирана за „командните органи” и 
„средствата за представяне на 
информацията”  ще се събират данни за: 

11. Размери и форма на командните 
органи и фактура на повърхностите им; 

12. Съпротивление на командните 
органи и честота на използването им; 

13. Честота и траектория на 
преместване на командните органи; 

14. Съгласуваност на преместването на 
командните органи с посоката на 
преместване на управляемия обект; 

15. Съгласуваност на преместването на 
командните органи  посоката на 
преместване на управляемия обект; 

16. Съгласуваност на разположението 
на средствата за представяне на 
информацията и командните органи; 

17. Вид на кодирането на 
информацията; 

18. Средства за представяне на 
информацията. 
 
Данни за организацията на труда: 

19. Разпределение на функциите между 
човека и техниката; 

20. Темп и ритъм на работа. 
21. Съдържание и структура на 

повтарящите се операции. 
22. Психологически статус. 

 
    При набирането на информацията е 
препоръчително участието на 
работниците. Те познават добре работното 
си място, машините с които работят. От 
тях може лесно да се получи информация 
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по отношение  на начина на работа – 
работни пози и работни зони, 
принудителните работни пози и съответно 
да се направи извод за професионалните 
заболявания от които биха могли да се 
разболеят работниците. Може да се събере 
информация за промени в технологията, 
водещи до неблагоприятни състояния, или 
пък повишен ритъм на работа, водещ до 
стрес и липса на комфорт на работното 
място. 
    Начинът на набиране на информацията е 
чрез специално разработени контролни 
карти или наречени още „анкети” и чрез 
измервания извършвани от специалисти и 
експерти, снимки и др. Например 
факторите на средата   се измерват от 
специалисти от лицензирана лаборатория, 
съставят се протоколи, по които чрез 
специални таблици се определя оценката.  
 
ЕТАП V.  Изчисляване оценката 
на ергономичното ниво на леярските 
процеси: 
    Стандарт за ергономична оценка на 
технологични процеси съществува (БДС 
16502–86 -Методи за оценка на 
ергономичното ниво на технологичните 
процеси), но той не е хармонизиран с 
европейското законодателство. За 
съжаление обаче там не съществува 
подобен аналог. За целта ще трябва да се 
разработи нов метод за ергономична 
оценка,  конкретно за нашия случай - за 
леярските технологични процеси. 
    Всяка от предложените четири групи 
оценки е съставена от отделни фактори, 
които ще се оценят и  всеки от тях ще 
получи  ергономична оценка.  Всеки от 
разглежданите фактори притежава някаква 
тежест. 
    Нека разгледаме например първата 
група – ергономична оценка на факторите 
на средата. Тази група е съставена от 
отделни фактори шест на брой – 
микроклимат, наличие на вредни вещества 
във въздуха, шум, вибрации, осветление и  
електромагнитни полета.  
 

  
    Всеки от тези фактори има различна 
тежест в леярната. Например  влизащите в 
микроклимата температура на въздуха и 
скорост на въздуха оказват изключително 
силно въздействие върху работниците, тъй 
като в леярните много често имаме 
наличие на прегряващ микроклимат  с 
излишъци от явна топлина. Но това не е 
така в целия леярски цех. На места където 
не се работи с разтопен метал   
температурата на въздуха може  да е много 
ниска (през зимата например). Затова на 
микроклимата предлагам да се падне по- 
голяма тежест при определянето на 
ергономичната оценка.  
    Освен това предлагам с по-висока 
тежест да се  придаде на  факторите  – 
наличие на вредни вещества във въздуха и 
осветление. 
    В крайна сметка за ергономична оценка 
на факторите на средата предлагам 
следната формула: 
 
ЕО фактори на средата = 2.М +2.ВВ 
+1.О + 2.Ш  + 2.В  + 1.ЕМП    ,където 
ЕО – ергономична оценка; 

Ергономична оценка на леярски цехове 

Ергономична 
оценка на 

работна зона и 
работна поза 
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ние 
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натоварване 

Съгласуваност и 
компоновка на 
информационното 
поле с навиците за   
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размерите и 
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фактура на  
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Съгласуваност на 
разположението 
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Оценка на 
елементите 
обезпечаващи  
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Оценка на 
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на работна 
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организация 
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преместването на 
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с посоката  на 
преместване на 
управляемия обект 

Честота и 
траектория на 
преместването на 
КО 

СПИ 

Вид на кодирането 
на информацията 

Съпротивление на 
КО и честота на 
използване 

Разпределе
ние на 

функциите 
между 
човека и 
техниката 

Съдържа 
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структура на 
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те се 
операции 

Темп и 
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работа 
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Вибрации 

Електро 
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Ергономичн
а оценка на 
факторите 
на средата 

Психологиче
ски статус 
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М – микроклимат; 
ВВ– Вредни вещества във въздуха; 
Осв. – Осветление; 
Ш – Шум; 
В – Вибрации; 
ЕМП – Електромагнитни полета. 
 
    Във втората група са включени следните 
фактори– физическо натоварване, 
работната поза, работната зона и 
компоновката на последните два фактора. 
Физическото натоварване, може да доведе, 
до редица тежки професионални 
заболявания на опорно –двигателния 
апарат.  
 

      Най-важни изисквания:  
• никой работник не може да пренася 

товар, който поради своята тежест има 
вероятност да застраши неговото здраве и 
безопасност ;  

• всеки работник, който извършва 
ръчно пренасяне на товари, трябва да 
получи необходимото обучение или 
инструкции;  

• където е възможно, трябва да се 
използват подходящи технически 
съоръжения за ръчно пренасяне на товари 
(Конвенция 127 – Конвенция относно 
максималната тежест). 

 
    Поради тази причина най- голяма 
тежест се пада на Размери и маса на 
преместваните товари и физическо 
натоварване.  
          Толкова лоши последствия за 
здравето на хората може да има и 
принудителната, зле планирана работна 
поза. 
    По малка тежест, получават -  размерите 
на работната зона и компоновка на 
работна зона и работно място поради 
факта, че в леярната обикновено има 
много свободно място. Голяма част от 
работните места не са точно 
регламентирани, а самата работна поза и 
зона  са динамични. 
 
ЕО работна зона и работна поза = 3. ФН 
+ 3. РП + 2. РЗ+ 2. К  ,където 

ФН – Размери и маса на преместваните 
товари. Физическо натоварване; 
РП – Оценка на елементите обезпечаващи 
работната поза; 
РЗ – Оценка на размерите на работната 
зона; 
К – Компоновка на работна зона и работно 
място. 
 
    Според наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на 
машините, на последните трябва да е 
направена ергономична оценка, преди 
пускането им на пазара.   Според чл.173(1) 
от наредба №7 (за минималните 
изисквания  за здравословни и безопасни 
условия на труд на работни места при 
използване на работно оборудване)  - „Не 
се допуска експлоатация на работното 
оборудване, с липсващи или неизправни 
системи за контрол, защита, сигнализация 
и автоматизация, свързани с безопасността 

на труда.” На практика обаче, в  леярните 
се използва изключително остаряло 
оборудване. Често се срещат изпочупени 
бутони, копчета, индикаторни лампи и др. 
    
ЕО СПИ и КО = 5.КО +5.СПИ       ,където 
КО -      Командни органи 
СПИ- Средства за представяне на 
информацията . 
 
    Възможно е оценяваното съоръжение 
или машина да няма „Средство за 
представяне на информацията”. В такъв 
случай от формулата ще отпадне частта с 
оценката на Средствата за представяне на 
информацията, а цялата тежест ще падне 
върху  командни органи. 
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ЕО организация на труда = 3ЧТ + 
3ТР+4ПС , където 
ЧТ -     Разпределение на функциите между 
човека и техниката; 
ТР -      Темп и ритъм на работа. 
ПС -     Психологически статус. 
ПО - Съдържание и структура на 
повтарящите се операции ( оценката не е                 
количествена ). 
   
    Първична обработка на резултатите: 
    За всеки от оценяваните показатели се 
събират резултатите и се намира средната 
оценка. 
                                             n   
                                 P = 1   Σ   Pin , 
                                        n  i=1                    
    В специално създадените за целта 
протоколи се  попълват - данни от 
измерванията; оценка от измерванията; 
оценка от анкетата. Накрая се изчислява 
средната оценка от измерванията и от 
анкетите. 
    Някои от факторите се оценяват само по 
анкетни карти, други само по таблици. 
    В протоколите се отбелязват също 
датата на извършването на оценката, 
фирмата, начина по който се лее, на какво 
работно място е направена тази оценка и 
броят на работните места, които са 
оценени от този тип. 
 
%отзовали се = Върнати попълнени карти . 100 
                                  Раздадени карти 
 
 
% правилно попълнени карти =     
 
 = Правилнопопълнени карти . 100         [2,3,4]  
    Върнати попълнени карти               
 
ЕТАП   VІ.  Оценка на ергономичното 
ниво на леярските процеси. 
    В този етап се извършва същинската 
ергономична оценка. Тук събраната 
информация се обработва.  Оценката от 
анкетата се оформя по следния начин:  С 
оценка 1 – особено неблагоприятни  
условия на труд се оценява   анкетата, 
когато  до  50% от отговорите са в 
съответствие с изискванията. С оценка 2 – 
неблагоприятни условия на труд , когато 

от 51% до 65% от отговорите са в 
съответствие с изискванията ; с оценка 3 – 
допустими условия на труд , когато от 66% 
до 80% от отговорите са верни ; с оценка 
4- много добри условия на труд , когато от 
81%  до 95% от отговорите са верни и с 
оценка 5 – оптимални условия на труд, 
когато от 96% до 100% от отговорите са в 
съответствие с изискванията. Анкетата е 
затворен тип и на нея се отговаря само с 
„да” или „не”, а ако въпроса няма 
отношение към конкретно оценявания цех 
се оставя без отговор (добре е тези 
въпроси предварително да бъдат 
отбелязани, за да не се оставя на 
работниците сами да преценяват). Някои 
от въпросите изискват и писмен отговор. 
    Крайната ергономична оценка се 
определя като средноаритметична от 
четирите групи оценки описани от 
предходния етап. Минималната оценка 
която може да се получи е 10, а 
максималната 50. 
 
Оценка на ергономичното    
ниво на леярските процеси   =           
   
(ЕОф.ср. + ЕОр.з. р.п. + ЕОСПИ и КО+ЕОорг.тр.)  

4 
 
Резултат
и от 

оценката 

Условия 
 на труд 

Заключение 

10 Особено 
неблаго 
приятни 

Трябва да се 
предприемат 
незабавни мерки за 
подобряване на 
условията на труд- 
абсолютен 
дискомфорт   

41 - 50 Оптимал 
ни 

Не е необходимо да 
се предприемат 
мерки – комфортни 
условия на труд. 

31-40 Много 
 добри 

Условията са много 
добри с някои 
малки, лесно 
отстраними 
забележки 
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21-30 Допустими Необходимо е да се 
предприемат мерки 
за повишаване на 
комфорта на 
работното място -
среден  дискомфорт 

11-20 Неблаго 
приятни 

Условията на труд 
са неблагоприятни и 
е необходимо да се 
предприемат 
сериозни мерки за 
повишаване на 
ергономичността - 
силен дискомфорт  

 
ЕТАП  VІІ.  Изготвяне на списък и 
подреждане на проблемите за решаване в 
приоритетен ред . 
    Тук следва да се определят конкретните 
мерки които трябва да  се предприемат , 
както следва: 

1. Да се подредят проблемите за 
решаване в приоритетен ред. 

2. Съставяне на приоритетен списък на 
всяко работно място. 
 
    Резултатите получени от ергономичната 
оценка са важни за промените, които ще 
извърши работодателя в работната 
обстановка. Тъй като финансите на 
фирмите за извършване на подобни 
действия са ограничени, изборът на 
приоритетите трябва да се извършва 
изключително внимателно. Трябва да се 
изясни кои фактори и ситуации носят най-
голяма опасност от вреда върху хората, а 
също и броя работници изложени на тях. 
    Колкото повече хора са изложени на  
някакво неблагоприятно въздействие, 
толкова по-приоритетен трябва да бъде 
съответния фактор, който го причинява 
[5]. 
 
ЕТАП  VІІІ.  Разработване на план- 
програма за  осигуряване на здравословни, 
безопасни  и ергономични условия на 
труд. 
    В този етап трябва да се вземат 
управленчески решения  от работодателя 
за осигуряване на здравословни, 
ергономични и  безопасни условия на 
труд. Имайки предвид списъка с 

приоритетите да се изготви план за 
действие подкрепен с финансови средства 
за реализиране на практика на 
предписаните мерки. 
 
ІІІ. ИЗВОДИ  

1.За изпълнението на предложената 
методика се използват евтини и достъпни 
средства.   
   2.Данни от измерванията  на факторите 
на средата, получих от задължително 
провеждащата се оценка на риска. 

3.Данни за останалите показатели се 
получават чрез тестове.  

4.Предложената методика дава 
обективна оценка тъй като за съставянето 
на крайната оценка се използва 
комплексна оценка от тестовете и 
апаратурни  измервания.  
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ЕКОЛОГИЧЕСКИЯТ ОДИТ КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА СОЦИАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ НА КОРПОРАЦИИТЕ 

 
ECOLOGIAL AUDIT AS AN INDEX OF CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY 
 Даниела Тонева 

 

Резюме: Статията разработва проблемите на екологичния баланс и социалната 
отговорност. Откроява субектите на опазване на околната среда и 
целесъобразното природоползване. Формулира екологичния мениджмънт като 
обективно детерминирано управление на производството, екологически 
ориентирано. Обосновава екологическия одит като комплексен икономически 
инструментариум за контрол и оценка на социалната отговорност на 
управленските и стопански субекти и като средство за стимулиране на дейности 
ориентирани към екологическа безопасност и комплексна социо-икономическа 
отговорност в настоящето и пред бъдещето. 
 Ключови думи: екологическа отговорност; екологически одит; социо-
икономическа перспектива; социо-екологически цели; социален одит; 
ефективност; екологически мениджмънт; опазване на околната среда; 
екологическа безопасност.  

Abstract:  This article investigates the issues of ecological balance and social 
responsibility. It outlines the subjects of environmental protection and the expedient 
management of natural resources. The article formulates ecological management as an 
objectively determined, ecologically and economically oriented management. It justifies 
ecological audit as a complex toolkit for control and assessment of the social 
responsibility of the decision-making and business subjects and as a means of 
stimulating activities oriented towards ecological safety and comprehensive socio-
economic responsibility, now and in the future. 
Keywords: ecological responsibility, ecological audit; socio-economic perspective; 
socio-ecological goals; social audit; efficiency;  ecological management; environmental 
protection; ecological safety. 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
Екологичните проблеми като факт и 

процес в България, както и във всяка 
страна и света като цяло, са отражение и 
резултат от общественото и научно-
техническо развитие. В глобалния 
съвременен свят, трактовката на тази 
проблематика се свежда много често до 
проблемите за оцеляването, за 
съществуването и бъдещето. Такава 
характеристика на екологичната 
проблематика в социалния и 
частностопанския смисъл опростява 
нейното съдържание и до известна степен 
“деформира” координатите на развитие на 
екологическата дейност на организациите 
на различно ниво и с различна форма на 
собственост. 

В основата на комплексното 
разбиране на екологическата отговорност 
лежат такива фундаментални (базови) 

понятия като “природно” и “екологично”, 
които отчасти, в процесите на изследване 
на екологическата отговорност, взаимно се 
подменят. Въпреки че “природно” в никой 
случай не е синоним на “екологично”. 
Последното представлява отражение на 
степента на достъпност на природата за 
човека, в хода на неговата преобразяваща 
дейност. “Екологичното” в своята 
същностно присъща съдържателна цялост, 
бидейки продукт на човешката дейност, се 
проявява и осъзнава в и чрез социо-
културната система от ценности и 
ориентири. Именно от такава позиция 
разглеждаме и осмисляме цялата 
съвкупност на екологичността на 
жизнедеятелността на социума. 

Тенденцията, екологичната 
проблематика да се свежда само до 
въпроса “за оцеляване” е крайна и в 
известна степен опасна, защото прикрива 
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цял комплекс от въпроси, възникващи 
обективно от взаимодействието “природа 
– общество” и касаещи съхраняването на 
системата на биосферата (като продукт на 
активността на милиони поколения живот 
на планетата), рационализация на 
ресурсоползването, разширяване 
действието на етическите норми на 
биологични и неорганични нива на 
организация на материята, [1]. Такова 
разбиране би позволило както на 
държавните, така и на стопанските 
субекти, да надраснат етапа на безконечни 
спорове за това, кое е същностната 
причина за влошаване на екологическата 
ситуация в планетарен и регионален 
мащаб,  към глобална, позитивна 
екологическа практика, производствена, 
политико-правна, съдебна, образователна. 
Решаването на практическите задачи за 
постигане на обществена екологична 
безопасност във всичките й аспекти налага 
синхронизиране на действията на 
държавните и стопанските субекти, на 
неправителствените обществени структури 
и наднационалните им организации и 
обединения. 

 
ІІ. АНАЛИЗ 

България няма потенциала (ресурси, 
правова база, кадрово обезпечение, 
обществена готовност…) за да има 
доминираща или открояваща се роля в 
решаването на световния екологичен 
проблем. Но националната политика в 
областта на екологичната безопасност 
излиза от еколого-правния колапс. 
Дестабилизацията на стопанския живот от 
началото на 90-те години на миналото 
столетие, която нанесе щети както на 
икономиката на страната, така и на 
качеството на живот, на околната среда и 
екологичната безопасност се заменя от 
процес на относителна стабилност в 
политическата, правовата, икономическата 
и социалната сфера. В тези условия 
обективно се откроява диалектическата 
взаимовръзка между икономическа 
необходимост и екологическа 
целесъобразност. Не би могло да се 
достига икономическо развитие при 

устойчива и ефективна 
макроикономическа политика, без да се 
решават екологичните и еколого-социални 
проблеми. За това определяща роля има 
системната и комплексна работа на 
държавата, посредством ефективни преки 
и косвени пазарни инструменти и 
регулатори [8]. Нейните обективни 
действия са насочени към създаване на 
благоприятен климат за еколого-
ориентирано развитие, за реална социално-
екологическа отговорност на стопанските 
субекти. В това направление определяща 
роля имат корпорациите  и месните 
администрации.  

Превантивната природоопазваща 
дейност не може да се ограничава само в 
тесните рамки на държавния сектор, който 
е малка част от собствеността. Голяма част 
от природните ресурси са предадени на 
частни лица и компании, като последните, 
като правило, се развиват в корпоративни 
структури. Това дава възможности за 
оперативно привличане на финансови 
средства за опазване на околната среда и 
защита природните богатства. Нещо 
повече – акумулират се надежди за 
осъзнаване на неизбежната смяна на курса 
на икономическо развитие на страната и 
преход към еколого-ориентирано 
производство. То става преди всичко 
икономическа категория, което предполага 
включване на неговата издръжка в числото 
на основните финансови показатели. 

Негативните въздействия от дейността 
на стопанските субекти върху качеството 
на околната среда и природните ресурси 
на локално и регионално ниво, се отчитат 
и оценяват в паричен еквивалент. Но до 
сега в България (както и в болшинството 
страни в света) няма единни ценови 
критерии, които биха могли да се прилагат 
при създаването на бизнес-планове, 
проекти и прилагане на решения за 
инвестиции и кредитиране.[6, 7, 9] Няма 
единно параметрално пространство в 
страната, което би позволило да се 
оценяват по обща скала еколого- 
икономическите взаимодействия. Ако се 
приеме схемата, разработена и прилагана 
от проф.Ю.Н. Попов, [2] за критериите, 
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при определяне ефективността от 
дейността на предприятията, за обективно 
обоснована и защитима в българската 
стопанска практика, то необходимостта от 
единна обща система за оценка в парични 
еквиваленти на екологическите ефекти от 
стопанската дейност е обективно 
детерминирана. 

 
Табл. 1. Основни критерии за 

определяне ефективността от дейността на 
предприятията. 

Традиционни 
показатели 

(управление на 
финансовия 
капитал) 

Съвременни 
показатели 

(управление на 
човешките ресурси) 

Доход от капитала 
(печалба) 

Конкурентна 
способност 

Ефективност на 
инвестиции 

Ефективност на 
персонала 

Разходи  
(за капитала) 

Разходи 
 (за персонала) 

Структура на 
финансовия баланс 

Квалификационна 
структура на персонала 

Изменения на 
финансовия баланс 

Изменения в състава на 
персонала 

Амортизация на 
основни фондове 

Използване на 
потенциалните 
възможности на 

персонала 
План за капитални 

инвестиции 
План за развитие на 

персонала 
Структура на 
капитала 

Структура на мотивация 
на персонала 

(съотношение между 
финансирана и 
променяща се 
компенсация) 

Прираст на капитала Разходи за подготовка и 
преподготовка на 

персонала 
Дългосрочно и 
краткосрочно 
финансиране 

Проектиране разхода за:  
§ контакти с 
мениджърите; 
§ охрана на труда; 
§ опазване на околната 
среда; 
§ за местна социо-
екологическа 
инфраструктура; 

Минимизация на 
финансовите рискове 

Минимизация на 
социалните и 

екологични рискове 
 

В същото време отнасянето на 
екологичните проблеми само към 
икономическите и финансови 

съставляващи на производството, означава 
да се елиминира другата важна 
съставляваща на екологосъобразността на 
стопанската дейност – отчета и оценката 
на пряката реакция не само на пазара, но и 
на обществото, на измененията в 
характеристиките на околната среда. Този 
вид оценка има не само икономически, но 
и социален характер и отчита степента на 
въздействие на производственото 
природоползване както върху околната 
среда, така и върху самия човек.  

Икономическата и социалната страни 
на екологичните проблеми са 
взаимосвързани и взаимно обусловени. 
При социално-икономическите оценки на 
производствената дейност основното 
внимание все още не се насочва към 
ликвидиране на преките или косвени щети, 
нанасяни върху здравето на човека и 
околната среда, към превантивната 
информация и изпреварващите 
охраняващи, предпазващи дейности. В 
тази посока възможностите и дейностите 
на корпоративните и малките и средни 
стопански субекти в България са различни. 
Съотношението между финансовите и 
кадровите ресурси, на групите на големите 
стопански субекти и на малките и средни 
предприятия за преодоляване на 
негативите върху здравето на Човека и 
опазване на околната среда, са 82% към 
18% [3]. Това определя и ролевата им 
функция за съблюдаването на еколого-
социалните интереси и за създаване на 
технологични, технически и финансово- 
организационни предпоставки за решаване 
на екологичните проблеми. Тяхното 
проявление и активизиране е възможно 
само при наличие на мотивация както на 
мениджърските екипи, така и на целите 
колективи. От целевата мотивация на 
управлението, на мениджмънта за еколого-
безопасно управление и еколого-
икономическо регулиране на стопанските 
дейности, субекти и системи на различни 
нива, зависи в каква степен и с какви 
темпове ще се решават екологичните 
проблеми. Социалната отговорност на 
стопанските и държавни структури в 
информационната епоха, в която навлезе 
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човечеството, зависи от тяхната 
мотивация, от изискванията на социума и 
от материално- техническите и 
технологичните им възможности. Това е 
единният обективно детерминиран ресурс 
за проявяване и оценка на социалната 
отговорност. Другата отправна точка, от 
която може да се приеме социалната 
отговорност като възможна и достатъчна 
проява на административно- държавните и 
стопански субекти, е реалният финансово- 
икономически ресурс, с който разполагат и 
политическо- правната законова или 
нормативна база (примерно в ЕС). Интерес 
представляват данните от СГФ на МВФ 
[4], които показват, че доходите на 
ниските нива на държавното управление са 
по-ниски от необходимите разходи. От тях 
целево ориентирани към опазване на 
околната среда и други екологични 
проекти са средно 0,56% за изследваните 
26 страни, посочени по-долу, включително 
и България. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Фиг. 1 Част от разходите за органите на 
местното управление от общите бюджетни 

разходи по страни за 2001г.  
(в условни единици) 
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Фиг. 2. Отделените от разходите за 
органите на местното управление разходи 
за екологични проекти по страни за 2001г. 
(в %) 
 

Местната власт заделя нищожна част 
от държавно регулираните й средства за 
разходи, за решаване на екологични 
проблеми.[10, 11, 12] В това направление 
разходите инвестирани в екологични 
проекти и за социална стабилност от 
крупния корпоративен бизнес в същите 
страни е средно над 70% от всички 
осигурени средства.[4, 5, 6, 7, 9] Крупният 
инвеститор, като правило, екологизира 
мениджмънта, прилагайки принципи и 
методики свързани с: разработка на 
екологична политика в съответствие с вече 
въведени технологии; приемане на 
екологично ориентирани решения; 
организиране на контрол на всички етапи 
от технологичния процес; мониторинг на 
състоянието на околната и природна среда 
на предприятието. 

Особеност на екологически 
ориентирания мениджмънт е, че той 
като форма на управление, не само 
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изпълнява определена социална и 
икономическа мисия, но и носи социална 
отговорност. 

Основа на метода на екологичния 
мениджмънт са такива резултативни 
елементи като: екологичен баланс и 
екологичен контролинг,  управление 
качеството на околната среда, 
екологически отчет и екологически одит. 

Екологическият одит е един от най-
резултатните инструменти в световната 
практика за ефективно еколого-
ориентирано управление. Отнася се към 
механизмите за т.н. “меко” въздействие и 
регулиране, чрез прилагане на комплекс 
контролни методи, икономически 
инструментариум за достигане на 
предначертани социално-екологически 
резултати. Той използва екологичния 
контрол и екологичната експертиза, като 
надгражда над тях стимулиране на 
социално- отговорен подход на 
стопанските субекти към еколого-
съобразното природоползване. Това е една 
от причините, мотивиращи използването 
на екологическия одит в развитите 
икономики като широко мащабна 
кампания, обхващаща все повече 
производства и стопански субекти на 
различни нива, структура и форма на 
собственост. От кампания екоодита се 
превръща в системна практика. Примерът 
на корпоративните структури от Европа, 
Америка, Азия показва, че 
предприемачите и мениджърите, 
въвеждайки екоодита (независимо от 
целите и задачите, които си поставят във 
връзка с него), правят много важна крачка 
към създаване на комплексен преход на 
своята компания към екологосъобразно 
природоползване и охрана на околната 
среда. Стават действена част от 
формирането на целенасочена 
последователна социално-екологическа 
политика. 

Един от примерите за адаптация на 
европейския одит у нас е определянето на 
корпоративната практика за въвеждане на 
стандартите за социална отчетност. 
Приема се двустранна и многостранна 
отговорност между партньорите в 

стопанската дейност да се прилагат единни 
индикатори за оценка и показатели за 
подобряване на икономическата, 
екологическата и социална политика. Това 
става част от системата на екологическия 
одит (вътрешен и външен) на компаниите. 
Световната практика за въвеждане на 
социално-екологически стандарти показва, 
че тази форма на социо-екологическа 
отчетност пряко кореспондира с 
разработване на стратегията на 
корпоративните и други стопански 
структури, техните социални визии, мисии 
и политики, при формиране на ефективни 
кодекси за корпоративно управление, в 
центъра на които е Човекът с неговите 
интереси, възможности и потребности, с 
неговата обективно необходима действена 
връзка с околната и природната среда, с 
еколого-социална и икономически 
безопасна и защитима среда. 

 
ІІІ. ИЗВОДИ  

Екологическият одит е доказало 
своята ефективност в световната практика 
средство, точно определящо мярата на 
социална отговорност на бизнеса. Новите 
показатели са: 
§ достоверност на получената социо-

икономическа информация; 
§ обективност, комплексност и 

сравнимост на получената социално-
икономическа информация; 
§ ясна, открита (прозрачна), огласена 

оценка на социо-икономическите 
резултати и екологическата 
целесъобразност на дейностите. 

  Резултатите от екологическия одит 
дават възможност за разработване на 
мерки за приемане на социално значими 
решения на различните управленски нива, 
за гарантиране на екологичната 
безопасност, доказващи социалната 
отговорност на стопанските субекти, пред 
населението на страната, в която те 
работят, гарантиращи социо-екологическа 
стабилност за бъдещето. 
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СТРУКТУРНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНДУСТРИЯТА  – ФАКТОР ЗА 
РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 
STRUCTURAL CHANGES IN INDUSTRY – A FACTOR FOR GROWTH 

AND COMPETITIVENESS 
Дарина Павлова 

 
Резюме: Протичащите интеграционни процеси в световната икономика пос-
тавят изисквания пред националната индустрия, свързани преди всичко с 
постигане на устойчив икономически растеж и висока конкурентоспособ-
ност. Във връзка с това са анализирани особеностите на структурните измене-
ния в индустрията и по конкретно в сектор преработваща индустрия. Система-
тизирани и анализирани са основните показатели за конкурентоспособност на 
този сектор и са формулирани изводи за състоянието и конкурентния му по-
тенциал. Предложени са насоки за повишаване на конкурентоспособността на 
сектора и отделните отрасли в него, както и на индустрията като цяло. 
Ключови думи: индустрия, конкурентоспособност, преработваща индуст-
рия,  развитие, икономически растеж 

 
Summary: The ongoing integration processes in the world economy set require-
ments in front of the national industry that are related above all to the achieve-
ment of resistable economic growth and competitiveness. In connection to this 
are analyzed the peculiarities of structural changes in industry, and, more specifi-
cally, in the sector of transforming industry. The main indicators for competitive-
ness in this sector are analyzed and systemized and are formulated conclusions 
for the state and its competitive potential. Directions for increase the competi-
tiveness in the sector and its separate branches are suggested. These directions 
concern industry as a whole. 
Key words: industry, competitiveness, transforming industry, development, eco-
nomic growth 

 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Протичащите  интеграционни проце-

си  в световната икономика се проявяват в 
две основни посоки: глобализация и 
регионализация.  Новите икономически  
реалности, свързани с тези процеси 
поставят  изисквания пред  националната 
индустрия и индустриалните предприя-
тия, свързани преди всичко с постигането 
на икономически растеж и повишаване на 
конкурентоспособността. Развитието на 
индустрията като цяло, нейните сектори и 
по-голямата част от предприятията показ-
ва, че те не се справят  особено  успешно с 
тези предизвикателства. 

Основен проблем за националната 
индустрия е недостатъчната конкуренто-
способност на българските индустриални  
предприятия. Това обстоятелство  неиз-
бежно поставя въпроса за нейното пови-
шаване, за политиката, средствата и меха-

низмите, които могат да се използват в 
този процес.  

Пълноправното членство на страна-
та в ЕС е предпоставка за активизиране 
на усилията за активно преструктуриране 
на индустрията, насърчаване на предпри-
емачеството и постигане на конкурентни 
предимства на националния и между-
народни пазари.  

Във връзка с това цел на разра-
ботката е да се анализират особеностите 
на  структурните  изменения в българската 
индустрия на примера на сектор преработ-
ваща индустрия и се формулират  изводи 
за състоянието и конкурентния му потен-
циал. На тази основа  да се очертаят тен-
денциите на развитие и се  предложат 
насоки за повишаване на конкурентоспо-
собността на сектора и отраслите в него, 
както и индустрията като цяло.  
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Изборът на преработващата 
индустрия  като обект на изследване се 
базира на факта, че тя създава относително 
висок дял на добавената стойност и има 
значителен принос в брутния вътрешен 
продукт на страната.  

Основната теза е, че активното прe-
структуриране  на  индустрията и по кон-
кретно на преработващата индустрия в 
посока на ограничаване и намаляване на 
нискотехнологичните дейности и увели-
чаване на производство на продукция с 
висока добавена стойност ще доведе до 
повишаване на нейната конкурентоспо-
собност и индустриален растеж, което ще 
се отрази положително на развитието на 
индустрията и  икономиката като цяло.  

За целите на анализа са използвани 
публикувани статии, доклади, различни 
анкетни проучвания и статистическа ин-
формация  за състоянието на индустрията 
в България за периода 2003-2007 г. 

 
 

ІІ.  ОСОБЕНОСТИ НА ОТРАСЛИ-
ТЕ НА ИНДУСТРИЯТА  И ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ЗА ТЯХНАТА КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТ 

Индустриалните промени в съвре-
менните условия не само предопределят 
темпа и ефективността на икономическия 
растеж, тъй като чрез тях се реализират 
нови технологии,  идеи и знания, голяма 
част от инвестициите, но те влияят и  
променят социално-икономическите хара-
ктеристики на обществото като цяло.  

Индустриалният сектор  (вкл. енер-
гетика и строителство) заема значително 
място в междуотрасловите връзки на на-
ционалната  икономика. Развитието на 
пазарната икономика и трансформиране-
то на собствеността, задълбочаването на 
процеса на глобализация наложиха необ-
ходимостта от преструктуриране на 
индустриалните отрасли и производстве-
ните предприятия. Тези промени могат да 
бъдат обобщени в следните основни 
посоки: 

• Относително запазване на 
съотношението между отраслите на инду-
стрията; бавно намаление на относител-

ния дял, както в производството, така и в 
заетостта в определени индустриални 
отрасли (добивна, преработваща, елек-
тротехническа и електронна , газ, вода и 
строителство) , като  към 2020 г. се 
прогнозира да достигне 22-24%. Осво-
бодената работна сила се прогнозира да 
бъде насочена към сектора на услугите и 
се очаква да  доведе до повишаване на 
производителността на труда общо за 
икономиката. Това означава, че през 
следващите години най-активни ще бъдат 
структурните изменения вътре в индуст-
рията: в отрасловите, вътрешноотрасло-
вите и продуктовите структури. 

• Ядрото на националната инду-
стрия е промишлеността и осигуряването 
на условия за нейното конкурентоспо-
собно развитие е определящо  за пости-
гане на висок и стабилен икономически 
растеж.    

Проучването и анализа на сегаш-
ната отраслова и продуктова специали-
зация на индустрията показва, че пред-
приятията са специализирани в произ-
водството на продукция с ниска добавена 
стойност, характеризираща се с висока 
капиталоемкост, материалоемкост, енер-
гоемкост и трудоемкост и нисък относи-
телен дял на високотехнологичните про-
дукти (между 30 и 40% от българския 
износ са стоки с ниско съдържание на 
добавена стойност), произведени предим-
но на ишлеме. [6] 

Като се имат предвид тези струк-
турни  особености могат да се очертаят и 
анализират  основни показатели  за 
конкурентоспособно развитие на примера 
на сектор преработваща индустрия.  
Подобряването на бизнес климата в 
иконо-миката създаде сравнително 
благоприятни възможности за неговото  
развитие.  

 
1. Анализ на конкурентоспособ-

ността  на преработващата индустрия 
Основните показатели, по които ще 

бъде анализирана  конкуренто-
способността на преработващата 
индустрия са следните : 

• Дял на добавената стойност в 
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произведената продукция; 
• Равнище на производителност 

на труда; 
• Експорт на продукция; 
• Рентабилност; 
• Инвестиционна активност; 
• Иновативност; 
А. Дял на добавената стойност в 

произведената продукция 
Ефективното преструктуриране на 

индустриалните отрасли се свежда до 
постигането на ресурсо-икономично и 
екологосъобразно развитие, увеличаване 
на дела на отраслите с висока степен на 
преработка, увеличаване на използването 
на по-качествени ресурси в съответствие с 
промените в пазарното търсене на 
продуктите, произведени с тях. 

Въвеждането  на продукти на високо 
технологично ниво, с висока степен на 
добавена стойност  стои в основата на 
конкурентоспособността на индустриал-
ното производство. То се свързва с 
ефективно използване на ресурсите, ниска 
енергоемкост, висока степен на прера-
ботка  и капиталоемкост.  

Анализът на статистическите  данни 
показва, че  преработващата индустрия в 
България се характеризира със сравни-
телно нисък дял на добавената стойност в 
продукцията ( 19% през 2006г.).  По този 
показател отрасълът значително изостава 
в сравнение с преработващата индустрия 
в страните от ЕС (28,5%) - с около 10%. 
През периода 2003-2006 г. динамиката на 
показателя е слаба, което очертава 
неблагоприятна тенденция. Той се 
повишава от 19.5 на сто през 2003 г. до 
19.9 на сто през 2005 г., а в края на 2006г. 
е 19% [6,7] 

Проучвайки състоянието на сектор 
преработваща индустрия могат да се 
обобщят следните   основни  причини за 
него:  

-  специализацията на българското 
производство предимно  в отрасли с ниска 
добавена стойност (производство на кокс 
и нефтопродукти, цветна и черна 
металургия, хранителна и тютюнева 
промишленост) ; докато производства с 

висока добавена стойност ( автомобили, 
превозни средства, фармацевтична,   ра-
дио и телевизионна  техника и др.) са с 
много по-ограничен дял в преработ-
ващата индустрия. 

-  Специфичните особености на 
производствения процес, ниската ефек-
тивност и високата енергоемкост на 
производството. 

Голяма част от производствата в 
преработващата индустрия формират 
значителен дял от продукцията на отра-
съла, но създават продукция с ниска 
добавена стойност. По този показател  на 
ниво отрасли националната индустрия 
значително изостава в сравнение с ЕС. 
Например отрасъл хранително-вкусова 
индустрия формира около 15% от 
продукцията на преработващата индус-
трия, но произвежда продукция с ниска 
добавена стойност. В тази посока  
производство на облекло се очертава като 
отрасъл в сравнително добра позиция. 
Отрасълът създава продукция с висок дял 
на добавената стойност, като същевре-
менно формира голям дял в общата 
продукция на преработващата индустрия 
( 4% , при 1.2 % за ЕС). [2] 

Основните причини за това  са 
свързани  от една страна  с  ниските 
трудови  разходи  - осъществяване на 
производство на ишлеме, а от друга се 
дължи на съществуващите традиции в 
производството на текстил.  Перспек-
тивата за производството на облекло в 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) не е 
много благоприятна поради нарастване 
на конкуренцията от страна на Турция и 
Китай. Въз основа на анализа може да се 
направи извод, че на този етап очак-
ванията за развитието текстилната инду-
стрия в България са оптимистични - 
високата специализация и внедряването 
на иновации в отрасъла през последните 
години са предпоставка за поддържането 
на конкурентни предимства на наци-
оналното производство.  

Б. Равнище на производителност 
на труда 

Производителността на използвания 
жив труд е един от  най-важните 
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критерии за неговата ефективност. При 
сравняване   на отраслите от различни 
страни, равнището на производителност 
показва доколко е ефективно тяхното  
производство. Ниската производителност 
на труда в индустрията е сериозен 
проблем за повишаване на 
конкурентоспособността на националното 
производство. Критичният анализ на 
данните показва, че  производителността 
на труда в преработващата индустрия  у 
нас е най-ниската сред страните от ЕС . 

 За по-голяма прецизност на  
анализа, производителността  се разглеж-
да в два аспекта: производителност на 
труда и производителност на разходите за 
труд. 

• Въз основа на сравнителен 
анализ  по равнище на показател произво-
дителност на труда, страните от ЕС могат 
да се групират по следния начин: 
 - Група страни с ниска произво-
дителност на труда(под 10%)- в тази група 
попадат България, Румъния, Латвия,Литва 
и др.; 
 -  Група страни със средно  висока 
производителност на труда  – Португа-
лия, Кипър,Чехия, Полша, Унгария и др.; 
          -   Група страни с висока производи-
телност (над 40%) – Италия, Испания 
Германия, Франция; 

- Група страни с много висока 
производителност на труда (над 70%) – 
Холандия, Финландия, Белгия, като Ир-
ландия е с най-висока производителност 
на труда -161,4%.[2] 

Анализът на данните показва 
значително  изоставане  на производи-
телността на труда  в националната 
индустрия -  за  България средното равни-
ще на производителността на труда е 
около 9 пъти по-ниска в сравнение със 
средното ниво в страните от ЕС, като за 
някои отрасли (производството на 
автомобили, каучук, парфюмерия и 
козметика) тази стойност е около 15 пъти 
по ниска  в сравнение със средното ниво 
за  ЕС.  Независимо ,  че през последните 
наколко  години  данните показват поло-
жителни тенденции в производи-
телността (в номинално изражение приб-

лизително с 47 % е увеличението), изос-
таването спрямо средното ниво за ЕС е 
много голямо.  

Въз основа на сравнителен анализ   
между  различните отрасли на прера-
ботващата индустрия в България  по 
показател – производителност на труда 
може да се обобщи:  

- Над средната производителност на 
труда (над два пъти по-висока от 
средната) – са отраслите: кокс и нефто-
продукти, цветни метали, тютюнева и 
фармацевтична промишленост, основни 
химични продукти, радио и телевизионна  
техника, чугун и стомана. Само два от 
тях са на същите места по произ-
водителност на разходите за труд  (кокс и 
нефтопродукти и цветни метали)-  това са 
отраслите, чиято производителност е 
сравнително най-близо до средното 
равнище в ЕС . 
 -  В някои отрасли на 
преработващата промишленост през 
последните няколко години е налице 
значително повишаване на 
производителността на труда. Това са: 
производство на тютюн, дървен 
материал,кокс и нефтени продукти, 
цветни метали, канцеларска и 
електроизчислителна техника. Като 
основна причина може да се посочи  по-
засилената инвестиционна активност. 
Други отрасли, като производство на 
основни химични вещества, каучук и 
пластмаси, се характеризират с по-нисък 
ръст на производителността на труда. 

• Производителност на разходите 
за труд 

Проучването и анализа на 
причините за ниската производителност 
на труда в преработващата индустрия 
показва, че една от основните причини е 
високата специализация в трудоемки 
отрасли с ниска степен на иновации и 
усвояване на високи технологии. Тя 
директно корелира   с ниското заплащане 
на труда , което за продължителен период  
се определяше като основно предимство 
за привличане на чуждестранни 
инвестиции в националната икономика.  
Данните показват, че България е на първо 



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 
 

 156 

място в Европа  по ниски разходи за труд , 
което създава неблагоприятна  тенденция. 
Предимството на ниските разходи на труд 
е с краткосрочно действие  и създава 
условия за миграция на 
висококвалифицирана работна сила в 
други страни  и възникване на недостиг от 
качествен трудов ресурс в икономиката. В 
дългосрочен план този процес може да  
доведе до ограничаване на 
инвестиционната активност и иконо-
мическия растеж. Практиката на разви-
тите страни показва, че икономика, 
специализирана в трудоемки производ-
ства, трудно привлича инвестиции в 
технологични сектори, които са в осно-
вата на  устойчив икономически  растеж. 
Ниските разходи за труд помагат за 
развитието  на тези отрасли, за които те са  
най-силно изразеното сравнително наци-
онално предимство. В сравнение с  дру-
гите страни от ЦИЕ, България се развива 
по-слабо в областта на високотехноло-
гичните отрасли, а ниските разходи за 
труд са предимство само ако са свързани  
с висока производителност на труда.  

В обобщение на анализа може да се 
посочи, че в  националната икономика 
засега се очертава тенденция на запазване 
на сравнителното предимство, произти-
чащо от ниските разходи за труд, което се 
отразява в ръста на стойността на 
показателя производителност на разхо-
дите на труд за последните няколко 
години (от 156.3 на 214.7 %) .  Като основ-
на причина за това се очертава 
изпреварващо нарастване на добавената 
стойност на един зает (с 47 %) в 
сравнение с нарастването на разходите за 
труд на един нает (с около 16%).[6] 

В. Експорт на продукция 
Анализът на данните за експортната 

ориентация на отраслите от преработ-
ващата индустрия показва, че продук-
цията им се реализира предимно на 
националния пазар, но се забелязва  
благоприятна тенденция на нарастване на 
относителния дял на продажбите за 
експорт (от 36.2 % от продукцията  на 40.2 
% ) за периода 2003- 2006 г. [7] 
Значително увеличение на дела за износ 

през периода 2003-2006 г. от отраслите с 
висока специализация имат производ-
ството на цветни метали и хранително-
вкусовата индустрия. Най-ясно изразена 
експортна ориентация имат производ-
ството на цветни и черни метали, 
кожарска промишленост, облекло и 
текстил. Въз основа на анализа може да 
се направи извода, че тези отрасли  се 
характеризират  с дългогодишна специа-
лизация в страната и традиционно добри 
позиции на международните пазари. 

Г.Рентабилност на 
производството в отраслите 

Анализът на данните показва за 
периода 2003-2006 г. делът на брутния 
опериращ излишък в добавената стой-
ност, създадена в преработващата инду-
стрия нараства  от 39.3 на 53.4%, което в 
сравнение с нарастването в други страни 
от ЕС  е значително по-високо (за 2004 г., 
е било с 35.9 %).  Данните показват, че с 
по-висок дял пред националната 
индустрия имат 5 страни – на първо 
място  е Ирландия със 76 %, следвана от 
четири новоинтегрирани страни . [2] 

Изводът, който може да се направи, 
е че подобряването на  показателя 
рентабилност  се дължи в голяма степен 
на задържането на ниски разходи за 
трудови ресурси, а оттам и на нисък дял 
на разходите за труд в добавената 
стойност. В българската преработваща 
индустрия  преобладават малките пред-
приятия (среден размер до 22 души), 
което се дължи  до голяма степен на 
ниската производителност на труда  и 
специализацията в по-трудоемки произ-
водства. Анализът показва, че предпри-
ятията в сектора се характеризират с 
норма на печалба, съизмерима с тази на 
предприятията в други страни от  ЕС 
(10.1 % за 2005 г.). Много добър 
индикатор за финансовото състояние на 
предприятията е нарастването на  
нормата на печалба през периода 2003-
2005 г. – (от 7.3 на 10.1 %). [2, 4] 

По високата печалба създава по 
добри възможности за привличане на: 
допълнителни инвестиции, по-квалифи-
цирана работна сила, за ускоряване на 
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иновационната дейност. В обобщение на 
данните за показателя рентабилност, като 
най-рентабилни отрасли в българската 
преработваща индустрия  се очертават : 
производството на радио и телевизионна 
техника, керамични плочки, стъкларска, 
фармацевтична индустрия. Те се характе-
ризират едновременно с висок дял на 
брутния опериращ излишък в добавената 
стойност и относително висока норма на 
печалба. С висок дял на брутния опери-
ращ излишък в добавената стойност и 
сравнително по-ниска норма на печалба са 
производството на кокс, нефтопродукти и 
цветни метали. Основна причина за 
разликата между двата показателя за 
рентабилност е специфичния за тях по-
нисък дял на добавената стойност в 
продукцията им, съчетан с голям оборот. 
Като най-слабо рентабилни отрасли в 
българската преработваща индустрия се 
очертават производството на чугун и 
стомана, каучук, кожарска, облекло и др. 

Д. Инвестиционна активност 
В условията на реален пазар добрата 

инвестиционна политика на стопанските 
субекти е условие за дългосрочен 
стабилен растеж, за модернизация на 
производството и за постигане на между-
народна конкурентоспособност. В сравни-
телен план съотношението между опера-
тивни и инвестиционни разходи в наци-
оналната преработваща индустрия е около 
два пъти по-ниско в сравнение със 
средното ниво  за ЕС.[10] 

Върху инвестиционната активност 
влияят различни фактори, по важните от 
които са: търсене на продукцията, 
финансови ресурси и очаквани печалби, 
технически фактори и други. В проучване 
на НСИ, проведено сред индустриални 
предприятия в края на 2007 година, 
оценките на факторите, влияещи върху 
решенията за инвестиции в сферата на 
промишлеността са благоприятни, като 
преобладават мненията, че те имат 
стимулиращ, а не ограничаващ ефект 
върху инвестиционната активност. Така 
например търсенето на продукцията има 
най-стимулиращо влияние, “финансовите 
ресурси и очакваните печалби” са на 

второ място по положително въздей-
ствие, а на трето – “техническите фак-
тори”. “Другите фактори” са почти без 
влияние върху решенията за инвес-
тиции.[3]  

Анализът на статистическите данни 
показва относително висок дял на 
инвестиционните разходи  в общите раз-
ходи на предприятията в преработващата 
индустрия. Основна причина за това е, че 
индустриалните предприятия са в период 
на висока интензивност на инвестициите 
и стремеж за обновяване на оборудването 
и производствените мощности.  Относит-
елно най-голям дял заемат инвестициите 
за увеличаване на производствения 
капацитет, следват инвестициите за меха-
низация, автоматизация и въвеждане на 
нови технологии и на трето място са 
инвестициите за замяна на аморти-
зираното  оборудване. С относително най 
-малък дял (около 10%) са инвестициите 
насочени за опазване на околната среда, 
сигурност и др. Според продуктовата 
ориентация на производството  най-голям 
дял в инвестициите през 2007 г. фор-
мират отраслите, произвеждащи стоки за 
междинно потребление, следвани от  отр-
аслите, произвеждащи хранителни про-
дукти и напитки.  

Като се има предвид, че срока за 
възвращаемост е по-кратък или по-дълъг 
(в зависимост от отрасъла, пазарната 
насоченост, жизнения цикъл) е необ-
ходимо финансиране на индустриалните 
предприятия, а те не разполагат с дос-
татъчно собствени средства и имат 
затруднения за получаване на външно 
финансиране. Това налага създаването на 
благоприятни условия за привличане на 
чуждестранни инвестиции. Анализът на 
данните показва, че преработващата 
индустрия привлича около 20 % от 
преките чуждестранни инвестиции в  
страната. Тенденцията, която се наблю-
дава през последните няколко години 
този дял намалява поради изместване на 
инвес-тициите към сектора на услугите – 
в т.ч. комуникациите, финансовия сектор, 
стро-ителството и недвижимите имоти. 
Основна причина за това може да се 
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посочи относително високите разходи на 
труд в   отраслите на преработващата 
индустрия.  [10] 

Въз основа на сравнителен анализ 
може да се обобщи, че българската 
преработваща индустрия е  по-малко 
привлекателна за чуждестранни инвес-
тиции, отколкото останалите икономи-
чески сектори в сравнение със страните от 
ЦИЕ.  В сравнение с останалите страни от 
региона България привлича много чуж-
дестранни инвестиции в производството 
на текстил и облекло. Въз основа на това 
може да се направи извода, че отно-
сително по-големия поток от чужде-
странни инвестиции в отрасъла създава 
благоприятни възможности да се утвърди 
като водещ в преработващата индустрия и 
да спомогне за поддържане и повишаване 
на неговите конкурентни предимства в 
региона. Като негативна тенденция се 
очертава привличането на относително 
малък поток от инвестиции във високо- и 
среднотехнологичните отрасли (произ-
водство на машини и оборудване, елек-
трически машини и апарати, медицински, 
прецизни и оптични апарати и инст-
рументи,автомобили и превозни сред-
ства), независимо от техния принос в 
добавената стойност на преработващата 
индустрия. 

Е. Иновативност на отраслите 
от преработващата индустрия  

Този показател характеризира не 
само текущите възможности за успешно 
развитие на отрасъла, но и потенциала за 
постигане на стабилен икономически 
растеж и повишаване на конкуренто-
способността му. Възможностите за 
иновативно развитие трябва да се 
оценяват като бърза и адекватна реакция 
на пазарните промени, на динамичното 
развитие на науката, техниката и техно-
логиите, усъвършенстване на организа-
цията и управлението на индустриалните 
предприятия.   

 В основата на сравнителния анализ 
са разходите за научноизследователска и 
развойна дейност (НИРД). Анализът на  
данните за направените разходи от 
предприятията за развитие на НИРД, 

показва че страната значително изостава 
от развитите в технологично отношение 
страни, в които предприятията отделят 
приблизително 6-10  % от общите 
разходи за НИРД. 

Относителният  дял на вътрешните 
разходи на предприятията от прера-
ботващата индустрия  за НИРД имат 
намаляваща тенденция;   броят на заетите 
предприятия с научноизследователска и 
развойна дейност почти се запазва на 
същото равнище , което води до още по-
голямо намаляване на относителния дял 
на разходите за НИРД в добавената 
стойност. [4, 8] 

Във връзка с така очерталата се 
негативна тенденция в областта на 
иновациите в преработващата индустрия 
могат да се формулират следните  изводи 
: 

-  Голяма част от предприятията в 
отрасъла не разполагат с ново оборудване 
и губят значителни ресурси за да 
адаптират старото оборудване към техно-
логичното осъществяване на производ-
ствения процес, а не за оптимизиране  на 
производството според произвежданите 
продукти или въвеждането на нови 
продукти; 

- Ограничен брой предприятия 
притежават потенциал за  автоматизиране 
на производствения процес и контрол 
върху качеството; 

- Преди всичко въвеждането на 
съвременни системи в управлението на 
предприятията е при  дейности, свързани 
с компютъризация на обработката на 
икономическата информация, управление 
на складови наличности и поръчки. 
Незначителна част от предприятията  
отделят средства за нови технологични 
решения в областта на организацията и 
управлението, финансовото планиране и 
др. 

- На този етап навлизането на 
чуждестранните инвестиции в отрасъла и 
икономиката като цяло не допринасят  за  
активно въвеждане на новите знания и 
технологии. Независимо от това анализът 
показва,  че в някои отрасли на прера-
ботващата индустрия се наблюдава 
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активизиране  по отношение на въвеж-
дането на нови технологии. Най-активни в 
иновационното развитие  и технологично 
обновление се очертават през последните 
години  предприятията от фармацевтич-
ната индустрия, от текстилната индуст-
рия, част от предприятията от хранител-
ната  и тютюнева индустрия. 

Логиката на  анализа на основни 
показатели за конкурентоспособно разви-
тие на отраслите на преработващата 
индустрия води до следните обобщения : 

 1. При тези структурни особености  
на националната  индустрия  през послед-
ните години не съществуват отрасли с 
доминираща  позиция сред отраслите на 
преработващата индустрия,  които да се 
характеризират с  изявени международни 
конкурентни предимства. Благоприятни 
тенденции по някои от показателите се 
очертават в отрасли като :  

• Радио и телевизионна техника. 
Отрасълът се характеризира   с относител-
но висок дял на добавената стойност в 
продукцията, относително висока  рента-
билност и производителност на труда; 

• Цветни метали. Основните пре-
димства са свързани с относително   висо-
ка производителност на труда, добра екс-
портна ориентация на отрасъла и относи-
телно висока  рентабилност; 

• Фармацевтична индустрия. Този 
отрасъл се отличава с  относително висок 
дял на  добавена стойност в произведената 
продукция, висока производителност, рен-
табилност и инвестиции; 

• Кокс и нефтопродукти. В отра-
съла съществува относително високо 
равнище на производителност и рента-
билност.  

2. Общо тези отрасли формират 
около  една трета от продукцията на 
преработващата индустрия, но само два от 
тях  (кокс и нефтопродукти и цветни 
метали) имат относително най –висок  дял 
в общата произведена продукция на 
преработващата промишленост, незави-
симо,  че голяма част от отраслите прите-
жават относително голям потенциал за 
развитие. Една от основните причини за 

това е съществуващата производствена 
структура в сектора, което би могло да се 
компенсира чрез стимулиране на 
високотехнологични, еспортно ориен-
тирани производства, с висок дял на 
добавена стойност и доказани конку-
рентни предимства.  

 
ІІІ.ИЗВОДИ 
Интегрирането на България в 

Европейския съюз очертава необхо-
димостта от нова отраслова и продуктова 
структура на индустрията, която да 
доведе до стабилен икономически растеж 
и трансформирането  на националните в 
международни конкурентни предимства. 
С оглед на средносрочните перспективи 
за развитие на националната индустрия и 
по конкретно на примера на  прера-
ботващата индустрия могат да се 
формулират  следните предложения: 
         1. Постепенно структурно адаптира-
не на индустрията към изискванията на 
вътрешния и външния  пазар и най-вече 
спрямо този на ЕС, свързано  преди 
всичко с  постигане на високо качество 
на: ресурсите, технологиите, произвеж-
даната продукция; внедряване на науката 
и нейните постижения в практиката, 
квалификация и образование на работ-
ната сила и т.н. 
         2. Да запази сегашната си 
ориентация в по-нискотехнологични дей-
ности, като непрекъснато ги обновява 
чрез въвеждане на нови продукти на 
съвременно технологично ниво. Постига-
нето на такава структура означава чувст-
вително намаляване на дела на храни-
телните стоки, тютюна, напитките, текст-
илните продукти, кожаро-кожухарските 
изделия, на всички енергоемки и матери-
алоемки продукти, особено първично- и 
среднообработените, а също и на грубото 
дървообработване. Сега около 30-35% от 
продукцията на българската промиш-
леност е в групата на най-ниското техно-
логично ниво; други 45-50% са ресур-
соемки ; едва около 10-15% са в групата 
на средното технологично ниво и 
незначителна част принадлежи към висо-
котехнологичните.  
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        3.   Вниманието да се съсредоточава 
все повече върху производството на по-
сложни машини, оборудване, електро-
технически и оптически машини и 
съоръжения, транспортни съоръжения, 
сложни химико-фармацевтични продукти, 
екологично чисти земеделски продукти и 
други, които ще имат по-висока добавена 
стойност. 
       4. Развитието на индустрията в 
България ще зависи и от разширяване на 
възможностите за привличане  на 
чуждестранни инвестиции. Чуждестран-
ните инвеститори е необходимо да 
създават интензивни производствено-
стопански връзки с местните пред-
приятия, които да доведат до  усъвър-
шенстване структурния профил на ин-
дустрията. Поради това е много важно 
чрез процеса на приватизация да се прив-
личат стратегически чуждестранни ком-
пании, с дългосрочни интереси в нацио-
налната икономика. Анализът на досе-
гашния модел на  приватизация показва 
липсата на сериозни чуждестранни инвес-
титори в България, което  допълнително 
затруднява  модернизирането и преструк-
турирането на индустриалния сектор. 
       5. При осъществяване на структур-
ните изменения в българската  индустрия 
следва да се има предвид европейския 
модел. Практиката в Европейския съюз, 
показва че колкото по-близки са 
отрасловите и продуктовите структури 
между отделните  икономики, толкова по-
голям е потенциалът за трайна специа-
лизация и производствено коопериране 
между тях. По този начин нарастват 
възможностите за траен 
вътрешноотраслов стокообмен.  
        На базата на анализа на отрасловите 
структури на индустрията на страните от 
ЦИЕ може да се обобщи, че и по този 
показател България е в най-неблаго-
приятни позиции. Националната отрас-
лова структура силно се различава от 
отрасловите структури средно за ЕС 
(Испания, Австрия и Германия). Доста по-
благоприятна е отрасловата структура на 
някои от новоприсъединилите се страни 

към ЕС като Чехия, Словакия, Словения 
и Унгария . 

Това налага такава стратегия на 
развитие на националната индустрия, при 
която структурните изменения в различ-
ните  отрасли да се превърнат в основен 
двигател за нейното по-бързо и по-
ефективно адаптиране към световните 
икономически реалности.   
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ИЗСЛЕДВАНЕ НИВОТО НА СИЛОВА ПОДГОТОВКА НА 
СТУДЕНТИТЕ ОТ ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ В 
СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

 
EXPLORING THE LEVEL OF STRENGTH 

PREPARATION OF DOBROUDJA TECHNOLOGICAL COLLEGE 
STUDENTS IN THE STRUCTURE OF TECHNICAL UNIVERSITY – 

VARNA 
Йорданка Добрева 

 
Резюме: Изследване на силовата подготовка на студентите, която стои в основата 
и координира отделните компоненти на общата физическа подготовка е обект на 
интерес от страна на спортните специалисти и педагози, работещи в областта на 
висшето образование. Важността на проблематиката е особено актуална днес, в 
епохата на технологиите и научно-техническия прогрес и тяхното негативно 
влияние върху здравето на индивида. 
Ключови думи: Cила, силова подготовка, силови възможности, учебна програма.  

Abstract:  The survey and exploring of strength preparation of the students, which is 
the base and coordinate the separate components of the total physic preparation, is the 
object of interest among the sport specialists and teachers who are working in the sphere 
of high education. The importance of the problem is especially actual today, at the age 
of high technologies and scientific-technical progress and their negative influence on 
the health of the certain person. 
Keywords: Forces, strength power, strength possibilities, educational program. 

 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
Социалната значимост на 

физическата култура, спорта и туризма в 
съвременния етап на развитието на 
обществото може да бъде правилно 
осмислена, само ако се разглежда в 
интегрална връзка с процесите на 
научно-техническия прогрес. 

Съвременният начин на живот, 
характеризиращ се с висока интензивност 
на трудовите и нетрудовите процеси, 
създава неблагоприятни условия за 
нервно-психични и сензорни 
обременявания, напрежение, умствена 
умора, хиподинамия, нередовно хранене 
и сън, недостатъчно и неправилно 
организиране на свободното време [3, 4]. 
Всичко това безусловно има отношение и 
към студентите – техният труд е умствен, 
с непрекъснато нарастваща сложност на 
учебните програми [1]. Комплексното 
влияние на тези фактори и други 
отрицателни продукти на научно-
технически прогрес са в основата на най-
разпространените болести на 
цивилизацията – сърдечно-съдовите, 

раковите заболявания, хипертонията, 
психичните разстройства, поражения 
върху опорно-двигателния апарат и 
много други [2]. Заболявания, които в 
миналото са били характерни за 
възрастните, днес тяхната възрастова 
граница е силно снижена. 

Тази реалност налага повишаване 
на двигателната активност за запазване 
здравето и дълголетието на човека. 

 
Целта на настоящото проучване 

е изследване и контрол на нивото на 
силова подготовка на студентите.  

За постигане на тази цел си 
поставихме следните задачи:  

• проучане на литературни 
източници; 

• проучване и подбор на тестова 
батерия за проследяване 
динамиката на физическото 
качество„сила” на студентите; 

• използване на вариационен 
анализ като статистически 
метод за обработка; 

• анализ, изводи и препоръки. 
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Методика на изследването: 
Изследването е проведено през 

учебната 2006/07 година със студенти от 
ДТК – Добрич в структурата на ТУ – 
Варна. В изследването участват общо 86 
студента, от които 47 са в I-ви курс и 39 
са в II-ри курс. 

Получените резултати носят 
информация за състоянието и динамиката 
на силовите възможности на студентите 
и подпомагат преподавателя в подбора на 
упражнения за приоритетно развитие на 
съответните мускулни групи. 

В тестовата батерия са включени 
следните тестове: 
• Динамометрия – сила на дясна и лява 

ръка (kg). 
• Взривна сила на долни крайници – 

скок на дължина от място с два крака 
(измерва се с точност до 2 cm). 

• Свиване и обтягане на ръцете в опора 
до отказ. Тестът е за силова 
издръжливост на мускулите на ръцете 
и раменния пояс (брой). 

• Повдигане на трупа от тилен лег до 
седеж – до отказ. Тестът е за силова 
издръжливост на коремна мускулатура 
(брой). 

 
ІІ. АНАЛИЗ  

В таблици 1 и 2 са поместени 
обобщените резултати от изследването 
по курсове и брой студенти за учебната 
2006/07 година. Направени са две 
измервания в началото на зимен семестър 
на 2006 година и в края на летен 
семестър 2007 година.) 

През изследвания период се е 
работило по учебна програма за 
студентите от първи и втори курс, в 
съдържанието, на която приоритетно са 
застъпени спортните игри. 

Анализирайки силата на дясната 
ръка се вижда, че в началото на периода 
най-високи резултати показват 
студентите от I-ви курс – специалност 
„ЗТТ” – (50,83), докато при студентите от 
останалите групи стойностите са много 
близки – около 47-48. 

В края на иазследвания период при 
второто измерване, резултатите показват 

много слабо подобрение, като отново при 
студентите от специалност „ЗТТ” - I-ви 
курс – стойностите се запазват по-високи. 

Аналогично е за силата на лява 
ръка. Резултатите за специалност „ЗТТ” – 
I-ви курс са дори по-добри от тези на 
останалите групи за сила на дясна ръка. 
Прави впечатление, че при второто 
тестиране хомогенността на изследвания 
контингент е по-ясно изразена от по-
ниския коефициент на вариация 
(V=8,79%) и то отново и най-вече за 
студентите от „ЗТТ” – I-ви курс. 

При анализа на взривна сила на 
долни крайници чрез теста – скок 
дължина от място – най-добър резултат 
показават студентите от специалност „Е” 
– II-ри курс (211,9 см), а най-нисък – 
студентите от „Е” – I-ви курс (197,86 см). 

При второто измерване, студентите 
от „Е” – I-ви курс подобряват своите 
резултати и се доближават до тези на 
останалите групи (199,23 см). 
Фрапиращото тук е, че студентите от „Е” 
– II-ри курс показват по-ниски резултати 
при второто измерване (210,82 см), 
въпреки че резултатите им остават най-
високи, сравнени с тези на останалите 
групи (210,82 см). 

Резултатите при изпълнение на 
опорите до отказ варират от Х = 17,34 ÷ 
22,99 като максималната средна стойност 
е на студентите от специалност „ЗТТ” – 
втори курс при първо измерване, а 
минималната на студентите от „Е” – 
първи курс също при първо измерване. 
Слабо подобрение на резултатите 
показват студентите от първи курс при 
второто измерване, а постиженията на 
студентите от втори курс се понижават. 
Коефициентът на вариация при всички 
групи при второто измерване е по-нисък, 
което показва, че разсейването около 
средното ниво на показателя е по-малко, 
хомогенността на групите по-добра и има 
по-малки разлики между максималните и 
минималните постижения на студентите.  

Интерес представляват резултатите 
при теста за коремна преса (Х = 35,80 ÷ 
44,12). Проучвайки литературата и др. 
изследвания установяваме, че показаните 
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резултати са доста по-ниски. 
Обнадеждаващото тук е, че стойностите 

от второто измерване за всички групи са 
по-добри от тези при първото измерване. 

 
Табл. 1. Средни стойности и вариативност на измерваните величини за 
студентите от първи курс  

 
 
Табл. 2. Средни стойности и вариативност на измерваните величини за студентите от 
втори курс 

 
 

ІІІ. ИЗВОДИ  
1. Имайки предвид, че по учебен план 
дисциплината ФКС е предвидена веднъж 
седмично от 90 минути и малкия период 
на изследване (два семестъра), то 
получените резултати не са крайни и 
окончателни. Затова не може да се 

определи някаква тенденция за развитие 
на качеството „сила” за изследвания 
контингент. 
 
2. Така реализираната учебна програма и 
предлаганото учебно съдържание не 
допринасят в достатъчна степен за 
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подобряване силовата подготовка на 
студентите. 
3. Добре би било да се използва 
индивидуалния и диференциран подход в 
обучението за подобряване силовите 
възможности и подобряване 
хомогенността на групите. 
4. Интересно би било да се изследва и 
някаква зависимост (корелация) между 
тестваните показатели. 

 
Легенда на съкращенията: 
1. ТУ - Технически университет 
2. ДТК - Добруджански технологичен 

koлеж 
3. ФВС - Физическо възпитание и спорт 
4. ФКС - Физическа култура и спорт 
5. Е - Електроника 
6. ЗТТ - Земеделска техника и технологии 
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РАЗГАДАВАНЕ СМИСЛОВНАТА ИМПЛИЦИТНОСТ НА ДУМИТЕ 
ПРИ ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК 

 
LEXICAL INFERENCING IN L2 READING COMPREHENSION 

Милена Златева 
Резюме: Четенето е психолингвистичен процес започващ с кодирано от автора 
лингвистично представяне на повърхността и приключващо с конструирано от 
изучаващия езика значение извлечено в процеса на попълване на празнини с 
логически изведени заключения отвъд буквалния текст и изграждане на мисловни 
мостове между текстовите характеристики изведени на повърхността и 
замисленото авторово послание. Разгадаването на смисловната натовареност на 
думите е разгледано като средство за отгатване значението на непознати думи в 
даден контекст посредством използването на налични лингвистични и екстра-
лингвистични знаци. 
 Ключови думи: дешифриране, знаци, нива на разбиране 

Abstract: Reading is a psycholinguistic process starting with a linguistic surface 
representation encoded by a writer and ending with meaning which the language learner 
constructs filling in the gaps with logical inferences made by going beyond the literal 
text and constructing mental bridges between  the surface features of the text and the 
author’s intended message. Lexical inferencing is viewed as a means of guessing the 
meanings of unfamiliar words in a given context using available linguistic and extra -
linguistic cues. 
Keywords: decoding, cues, levels of comprehension 

 
I. INTRODUCTION 
Reading comprehension is an essential 
component of academic areas, professional 
success and life-long learning. Reading is an 
interactive process that goes on between the 
reader and the text, resulting in 
comprehension. Without comprehension 
reading would be meaningless. To determine 
what that meaning is the student uses his/her: 
Linguistic competence – the ability to 
recognize the elements of the writing system; 
the knowledge of vocabulary - the knowledge 
of how words are structured into sentences; 
Discourse competence – the knowledge of 
discourse markers and how they connect parts 
of the text to one another; 
Sociolinguistic competence – the knowledge 
about different types of texts and their usual 
structure and content; 
Strategic competence – the ability to apply a 
range of comprehending strategies to 
compensate for the inadequacy of learners` 
second language (L2) resources in their L2 
use. Comprehension strategies indicate how 
language learners conceive a task, what 
textual cues they attend to, how they make 
sense of what they read and what they do 
when they do not understand. 

 The purpose(s) for reading and the type of 
text determine the specific knowledge, skills 
and strategies that readers need to apply to 
achieve comprehension - engaging actively 
with the text to construct meaning, making 
use of their prior knowledge, drawing 
inferences from the words and expressions a 
writer uses to communicate information. 
 Comprehending involves interpreting and 
synthesizing ideas in ways that influence the 
reader’s mind. The mind stores and processes 
information at two levels of comprehension: 
surface and deep. The surface level of 
comprehension is a literal level of 
understanding represented by the ability to 
recall factual information from the text. The 
deep level of comprehension is a conceptual 
level of understanding that results from the 
reader’s ability to think beyond the text, 
integrating the author’s intentions with the 
reader’s point of view. The author’s message 
serves as a pivotal point in regulating the 
reader’s deeper thinking. The text becomes 
reconstructed or tailored in the reader’s 
background mind to accommodate the 
reader’s background experience and personal 
goals. Deep comprehension depends on the 
dynamic interplay between the four sources 
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of knowledge: generic, text, strategic and 
reflective.  
Generic knowledge is the reader’s 
background information – his/her general 
theory of the world. Made up of the reader’s 
beliefs and perceptions, generic knowledge 
influences the reader’s interpretation of the 
text. Without adequate background 
knowledge - the nonvisual (cognitive) 
information that the reader activates to 
construct meaning for a text, a reader’s 
comprehension will be limited to the surface 
level. 
Text knowledge relates to the precise message 
of the text, including content knowledge, 
vocabulary meanings and text structure - i.e. 
knowledge of how texts are organized. 
Without sufficient text knowledge, 
comprehension will be scanty, resulting in a 
narrow interpretation of the author’s message. 
Strategic knowledge is the reader’s 
knowledge of specific strategies for problem 
solving, including cognitive strategies for 
sustaining and expanding the meanings of a 
text. Without strategic knowledge, the reader 
may rely on ineffective or haphazard attempts 
to solve words, overemphasizing word 
accuracy instead of using flexible strategies 
for comprehending the text. 
Reflective knowledge is the mind’s ability to 
think abstractly. It involves thinking beyond 
the text. Reflective knowledge requires the 
reader to process information at deep levels, 
including the ability to synthesize, analyze 
and critique information, resulting in a 
personalized recreation of the author’s 
message. Being able to restructure our 
perceptions, organize our ideas and expand 
our knowledge, reflective knowledge is the 
ultimate goal of reading. A written text can 
convey only a limited amount of information; 
the student’s mind must fill in the gaps with 
logical inferences made by going beyond the 
literal text and constructing mental bridges 
between one’s general experiences and the 
author’s intended message. Successful 
comprehension occurs when the student has 
sufficient knowledge to fill in the blanks 
between the author’s meaning and the surface 
features of the text. Carton (1971) specifies 
three types of information - three  main types 

of cues - language learners may resort to in 
constructing lexical inference: contextual 
(extralingual), intralingual and interlingual. 
Contextual cues (also called extra lingual or 
pragmatic cues) refer to the learner’s 
knowledge of the world and the co-text - one 
or two words from the immediate co-text of 
the new word, the whole sentence containing 
the new word, a specific part of the co-text 
beyond the sentence containing the new word 
or unspecified part of the text which may help 
the global understanding of the whole text. 
Lexical inferencing, as one aspect of 
inferencing, “involves making informed 
guesses as to the meaning of a word in light of 
all available linguistic cues in combination with 
the learner’s general knowledge of the world, 
their awareness of context and their relevant 
linguistic knowledge” (Haastrup,1987). The 
role of context refers to the way in which the 
interpretation of a lexical item is influenced 
by the particular linguistic context in which it 
is placed. For contextual cues to be of real 
help for word inference, they must (a) be 
perceptually and conceptually familiar to the 
text-receiver and (b) contain the information 
available for the text-receiver to find the 
relevant schemata in order to account for the 
oncoming input in the text and identify 
unfamiliar stimuli in a context. Without such 
cues, inferencing may lead to misguesses . 
Intralingual cues pertain to the features of the 
new word and the learner’s reliance on their 
information about phonology, orthography, 
morphology, word class and collocations in 
making lexical inferences. Intralingual cues 
are cues based on the learner’s knowledge of 
the target language. For example, learners of 
English may infer the meaning of words by 
making use of their knowledge that suffixes –
er/-or express notion of agency 
(Carton,1971). 
Interlingual sources, finally, have to do with 
phonological, orthographical, morphological, 
lexical and collocational similarities between 
L1 and L2. Interlingual cues are judgements 
made by learners about the identity or 
similarity of structures in two languages. 
Using this cue, learners  rely on their 
knowledge of mother tongue or another 
language to guess the meaning of a word in 
their second language. For example, second 
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language learners may derive word meanings 
on the basis of cognates and regularities of 
phonological transformations from one 
language to another.   
Lexical inferencing means guessing the 
meanings of unfamiliar words in a context 
using available linguistic and extra - linguistic 
cues. It is believed that high proficiency 
learners are more successful at lexical 
inferencing due to their frequent use of 
contextual and intralingual cues. The low 
proficiency learners are therefore advised to 
increase their lexical knowledge through 
word-analysis and develop the ability to 
combine lexical and contextual knowledge. 
Identified are the following central 
components of reading processing: 
orthographic processing, phonological 
coding, word recognition (lexical access), 
working memory activation, sentence parsing, 
propositional integration, propositional text 
model formation, text model development 
and the development of an appropriate 
situation model (mental model) describing 
and understanding the different types of 
processing involved  when foreign language 
learners infer the meaning of unknown words 
in a written text. Inferencing is recognized as 
an essential component of the cognitive 
process of reading comprehension a language 
learner goes through to obtain the implicit 
meaning of a written text . 
Lexical inferencing, as one aspect of 
inferencing involves making informed 
guesses as to the meaning of a word in the 
light of all available linguistic cues in 
combination with the learner’s general 
knowledge of the world, their awareness of 
context and their relevant linguistic 
knowledge.  
Reading is the product of two cognitive 
elements – language comprehension and 
decoding. The integration of these two skills 
is essential to reading and neither one is more 
or less significant than the other. The 
language learner is simultaneously decoding 
the text and comprehending the message 
contained within the text, employing 
paraphrases, associations, explanations and 
predictions. The context, the nature of the 
discourse, the speaker’s underlying intent are 

extremely important factors to 
comprehension. Often, what is not said is as 
important to the communication as what is 
said. . Various researchers – A.S.Carton, 
M.Bensoussan and K.Haastrup - have 
examined the relationship between ESL 
student’s depth of vocabulary knowledge, 
their lexical inference strategy use and their 
success in generating lexical inference. They 
came up to the conclusion that  the depth of 
vocabulary knowledge contributed a great 
deal to inferential success -  the stronger the 
depth of vocabulary knowledge, the more 
effective use of certain types of lexical 
inference strategies is made. When 
participants did not know the vocabulary in 
the surrounding context this resulted in a 
short-circuit in the lexical inferencing 
process. Language  comprehension, however, 
involves a general awareness that the purpose 
of communication is to coherently convey 
information. Students, therefore, should be 
asked to go beyond simply “knowing words”, 
to break the words down and examine the 
meanings of the morphemes, to provide 
synonyms and definitions for words in 
context, to use context to guess the meanings 
of unknown words, to look for the logical 
structure of the text as well as to examine the 
meaning of sentences embedded in the 
narrative.  
Reading is a complex cognitive process 
involving the construction and integration of 
information. One of the components of 
processing a text is the activation and use of 
appropriate knowledge structures – 
background knowledge – stored in long-term 
memory. Cultural background knowledge, for 
example, plays a significant role in 
vocabulary development through reading. 
When language learners are familiar with the 
specific cultural norms pertaining to a given 
event, they are more successful at interpreting 
the text. When learners are unfamiliar with 
the foreign culture’s traditions, they tend to 
construct meaning in light of their native 
norms, rituals and beliefs, resulting in 
unsuccessful interpretation of the text, wrong 
construction of microstructures during text 
processing and false relationships among 
ideas presented within the text. 
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Proficiency in reading, thus, involves many 
variables – for example, vocabulary 
knowledge, familiarity with text structure and 
topic, awareness of various reading strategies, 
and conscious use and control of these 
strategies in processing a text. Reading skills 
involve processes of meaning and reference, 
syntax and text integration and requires the 
support of cognitive resources (such as 
inferencing and working 
memory)(Perfetti,1985).”Becoming a 
proficient reader, therefore, involves the 
acquisition of a host of information-
processing skills that can be categorised as 
lower level skills, such as  phonological 
awareness and phonemic decoding, and 
higher level skills, such as generating 
inferences and integrating background 
knowledge”(Perfetti,1985).  Reading, being a 
complex cognitive skill, entails the use of 
linguistic knowledge, cognitive ability and 
metacognitive strategic competence in the 
course of constructing meaning from text. 
Linguistic knowledge and processing ability 
refer to students` formal knowledge of 
vocabulary, syntax, discourse and their 
abilities to use this knowledge in their 
interaction with different texts. Cognitive 
ability is concerned with students` use of 
prior knowledge and various strategies in 
their efforts to construct meaning in the 
comprehension process. Metacognitive 
strategic competence reflects students` 
monitoring and control of reading strategies. 
All three layers of ability can be seen as 
arranged in a hierarchy with linguistic 
knowledge and processing ability as a 
foundation layer in which cognitive and 
metacognitive abilities have important roles 
to play. They should also be seen as 
interacting with one another simultaneously 
when a reader attempts to construct a 
coherent mental representation of textual 
input during the comprehension process. 
Linguistic knowledge and processing ability 
play a prerequisite role in the reading 
comprehension.What distinguishes good 
readers from poor ones is the automaticity of 
word recognition. Good readers use less 
processing capacity to analyze visual stimuli, 
thus allowing for more cognitive processing 

capacity to be directed to comprehension 
processes at other levels. Knowledge of text 
type and organization is believed to have a 
facilitative effect on reading comprehension. 
C.Perfetti set out several characteristics that 
differentiate good from poor readers – (a) 
integration; (b) recognition of aspects of text 
structure; (c) use of general knowledge, 
personal experiences and associations; and (d) 
response in extensive – focusing on the 
author’s ideas expressed in the text - versus 
reflexive mode – shifting their attention away 
from text information towards themselves  in 
an affective and personal way. Good readers 
react to a text in an extensive mode by 
integrating information and monitoring their 
understanding consistently and effectively. 
The use of prior knowledge to aid reading 
comprehension in good readers is also 
recognized as a factor in comprehension. In 
reading, the two key metacognitive factors – 
knowledge of cognition and 
control/regulation of cognition – are 
concerned with what readers know about their 
cognitive resources and their regulation. 
Regulation in reading includes the awareness 
of and ability to detect contradictions in a 
given text, knowledge of different strategies 
to use with different text types and the ability 
to separate important from unimportant 
information. Examples of specific 
metacognitive strategies may include: 
establishing objectives in reading, repairing 
miscomprehension, analyzing the text and 
paragraph structure to clarify the author’s 
intention, adjusting reading speed and 
selecting cognitive strategies accordingly, etc. 
Reading, thus is a cognitive process – 
referring to deliberate actions readers take in 
their efforts to understand texts as well as a 
metacognitive process – emphasizing the 
monitoring and regulative mechanisms that 
readers consciously use to enhance 
comprehension. Comprehension monitoring 
competence  is particularly crucial in the L2 
context. With limited linguistic knowledge, 
L2 students often have to use more cognitive 
strategies to decode the meaning of text, and 
at the same time, comprehension monitoring 
ensures effective and efficient use of 
strategies. 
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Well-known are several types of reading:  
“Basic comprehension” – i.e. general 
comprehension or comprehension of the 
major points in a text. 
“Reading to learn” – with the purpose of 
constructing an organized representation of 
the text including major points and supporting 
details. 
“Search reading” – the purpose is to find 
discrete pieces of information by skimming 
and scanning a text or a non-prose document 
such as a table. One of the most basic 
purposes for reading is to locate and 
comprehend discrete pieces of information in 
order to find answers to questions that have 
been posed, to verify and repair any 
miscomprehension, and to find the most 
relevant parts of a text for information 
purposes. Being proficient at finding discrete 
information involves rapid, automatic 
identification of words, working memory 
efficiencies and fluent reading rates. From a 
task perspective, item types could include 
searching for and matching discrete pieces of 
information or searching a longer text for 
specific sections. This comprehension 
purpose requires a reader to understand the 
main ideas/points of the text, or to form some 
understanding of the main theme of the text, 
plus an integrated understanding of how the 
supporting ideas and factual details of the text 
form a coherent whole. From a skills-
processing perspective, basic comprehension 
requires some ability to construct a text model 
representation of what is read and also the 
ability to form a relevant situation model. The 
ability to comprehend the major ideas from a 
text is likely to require cycling through and 
integrating a range of information from 
various points in the text, which in turn 
requires a reasonably efficient reading rate. 
Types of task that might test basic 
comprehension include distinguishing main 
ideas from minor ideas or inferring the main 
topic.Tasks that require reading to learn might 
require the reader to cycle through a range of 
information, integrate that information, and at 
points, perhaps, evolve an appropriate 
rhetorical framework for interpretation (e.g. 
comparison/contrast; cause/effect). Students 
could be asked to form linkages between a 

more elaborated model of text construction 
and frames to organize conceptual 
information and to understand the author’s 
rhetorical intent. The ability to integrate 
information from multiple sources implicates 
all the reading purposes discussed above. 
Such tasks require a reader to work across 
two or more texts – diagrams, charts, graphs, 
illustrations, prose – and generate an 
organizing frame that is not explicitly stated. 
Three fundamental differences distinguish L1 
and L2 reading: ( a) L2 readers build on prior 
L1 reading experience, (b) their reading 
processes are cross-linguistic, involving two 
or more languages, and (c) their reading 
instruction usually starts before an adequate 
oral proficiency in the target language has 
developed. Not surprisingly, these differences 
engender qualitatively different 
comprehension procedures. The uniqueness 
of L2 reading stems from (a) transfer of L1 
reading skills and strategies, (b) facilitation 
resulting from L1-L2 structural similarity, 
(c)cross-linguistic interactions during L2 
reading and (d) processing constraints 
imposed by limited linguistic knowledge. 
Through careful comparisons of intraword 
awareness among L2 students, systematic 
investigations of cross-linguistic interactions 
during L2 processing are currently underway. 
Intraword awareness refers to students` 
understanding of words` internal structure and 
their ability to use the structural insights 
during lexical processing. William Grabe, 
Keiko Koda and Charles Perfetti point out 
that intraword awareness among L1  students 
develops primarily through cumulative print 
processing experience in their language. 
Given that L2 students rely upon L1 
processing skills, it is conceivable that L2 
input is filtered through the structural 
sensitivity developed in L1 reading (L1 
intraword awareness). It can be expected, 
therefore, that the resulting L2 awareness is 
an amalgamated form of cross-linguistic 
interactions of L1 and L2 processing 
experiences. 
Linguistic knowledge alone provides a 
necessary but insufficient condition for 
developing L2 reading competence. First, 
inasmuch as reading comprehension 
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necessitates the construction of meaning 
based on textual information, the meaning 
construction process is seriously impaired 
when sufficient information is not extracted. 
It seems likely, therefore, that L2 students 
engage in text-reader information integration 
to a far less extent than L1 readers at least 
until sufficient lower-level processing skills 
are acquired. Bensoussan and Laufer (1984 ) 
repeatedly show that oral language 
proficiency is not a strong predictor of either 
lexical processing or reading comprehension. 
Underdeveloped processing skills and 
inefficient word recognition reduces L2 
reading performance among otherwise fluent 
bilinguals. Numerous  linguistic and textual 
obstacles can lead to partially or fully 
incorrect inferences and as a result students 
learn words incorrectly. Laufer (1997) 
explains why these erroneous inferences take 
place: some words either have a deceptive 
morphological structure or multiple 
meanings, “synforms” (similar lexical forms), 
to use Laufer’s expression. Others are idioms 
or false cognates. In addition, there are, of 
course, words that cannot be inferred or 
guessed. Successfully inferring vocabulary 
from context is also problematic for faulty 
word analysis and failure to use 
morphological and syntactic clues 
(Bensoussan and Laufer,1984).  
The role of syntax is likely to be very 
important with respect to understanding the 
construct of reading. The notion of syntactic 
support  for reading comprehension rests 
more with the combined sets of signals that 
structural information provides: it contributes 
to efficient processing of information in 
working memory, establishes and supports 
semantic relations between arguments and 
predicates for proposition formation adds 
contextual information to help disambiguate 
lexical meanings. Syntactic complexity, 
however, reduces reading processing 
efficiencies, as does referential distance; the 
longer the distance between antecedent and 
co-referent, the lower the efficiency. 
 
ІІІ. CONCLUSION 
If students are to comprehend a certain text, 
they must effectively use strategies that 

enable them to make inferences. Some 
examples of good reading strategies are: 
keeping the meaning of the text in mind, 
reading in broad phrases, skipping inessential 
words, guessing from context the meaning of 
unknown words, reading the title and making 
inferences from it. Other good L2 reader 
characteristics in terms of strategy use include 
the use of meaningbased cues to evaluate 
what they have understood, a focus on 
intersentential consistency, and the 
maintenance of an evaluative and critical 
attitude towards the text. Several factors have 
been shown to promote comprehension: 
vocabulary, including full and precise 
understanding of the meanings of words; 
background knowledge about the subject 
matter; familiarity with semantic and 
syntactic structures that signal meaningful 
relationships among the words; appreciation 
of the writing conventions used to achieve 
different communicative purposes (e.g., 
irony, humour);verbal reasoning ability, 
which permits inferences to be made by 
reading between the lines; and verbal memory 
capacity. The level of student’s 
comprehension of the text is determined by 
how well the student/reader variables (interest 
level in the text, purpose for reading the text, 
knowledge of the topic, foreign language 
abilities, awareness of the reading process) 
interact with the text variables (text type, 
structure, syntax and vocabulary)  
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ПРЕВОДЪТ: ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

THE TRANSLATION: THEORETICAL APPROACHES AND REALIZATION 
Валя Михайлова Касчиева-Мавродиева 
Valya Mihaylova Kaschieva-Mavrodieva 

 
Резюме: Развитието в областите на трансформационната граматика, 
традиционната и контрастивната лингвистика, семантика, прагматика, теория на 
информацията, антропология, семиотика, психология и дискурсен анализ, оказва 
голямо влияние на общата теория за превода, позволявайки на дисциплината да 
разшири областите си на изследване и да предложи свежи идеи за концепцията за 
съответствие при взаимодействието на лингвистичните и културни системи. Тази 
работа е опит за очертаване на връзката между превод и семиотика и предричане 
на развиващата се тенденция за критериите за превод от позицията на 
социосемиотиката. Посочена е идеята за ролята на преводача като посредник 
между преводната теория и практика, което води до идеята за проникване в 
междукултурната семантика и прагматика. 
Ключови думи: генеративна граматика, критерии за превод, прагматика, превод, 
семиотика. 

Abstract: The development in the fields of transformational grammar, general and 
contrastive linguistics, semantics, pragmatics, information theory, anthropology, 
semiotics, psychology and discourse analysis, has produced great influence on general 
translation theory, enabling the discipline to broaden the areas of investigation and to 
offer fresh insights into the concept of correspondence on transference between 
linguistic and cultural systems. This research is an attempt of outlining the relationship 
between translation and semiotics and predicting the developing trend of translation 
criteria from the angle of sociosemiotics. The idea of the translator’s role as a mediator 
between translation theory and translation practice is pointed out. It provides insights 
into cross-cultural semantics and pragmatics. 
Keywords: generative grammar, pragmatics, semiotics; translation, translation criteria. 
 

I. INTRODUCTION. 
The translator is mainly viewed as a 

“message conveyor.” In most cases, 
translation should be understood as the 
process by which a message is expressed in a 
specific source language, and the specific 
source language is linguistically transformed 
in order to be understood by readers of the 
target language. More often, the translator 
faces texts which are to be used within a 
process of “active communication” and the 
impact of which often depends on the 
wording of the original text. In these specific 
cases, the translator sometimes finds it 
necessary to reconsider the original wording 
in order to understand the source text and to 
be able to render it in the target language. 
This is the moment when the translator 
becomes an active link in the communication 
chain. 

 

II. TRANSLATION AND SEMIOTICS. 
With the constant development of 

semiotics, people have been searching 
answers to translation problems from a 
semiotic point of view. Semiotics considers 
translation as a socio-cultural phenomenon. 
Eugene A. Nida’s comments on 
sociosemiotics reveal the nature of the 
sociosemiotic translation: “Perhaps the most 
pervasive and crucial contribution to 
understanding the translation process is to be 
found in sociosemiotics, the discipline that 
treats all systems of signs used by human 
societies. The great advantage of semiotics 
over other approaches to interlingual 
communication is that it deals with all types 
of signs and codes, especially with language 
as the most comprehensive and complex of all 
systems of signs employed by humans. No 
holistic approach to translating can exclude 
semiotics as a fundamental discipline in 
encoding and decoding signs” (Nida, 
1964)[7]. According to C. W. Morris, 
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meaning in the context of translation can be 
classified into three dimensions of semantics, 
syntax and pragmatics, namely 
designative/referential meaning, linguistic 
meaning and pragmatic/associative meaning 
(Morris, 1971)[13]. These three meanings 
compose the overall meaning of words and 
utterances, which represent the form, style 
and function of a message. Therefore, a 
perfect translation should realize equivalent 
exchange in three dimensions. But “In 
general, it is best to speak of “functional 
equivalence” in terms of a range of adequacy, 
since no translation is ever completely 
equivalent. A number of different translations 
can in fact represent varying degrees of 
equivalence. This means that “equivalence” 
cannot be understood in its mathematic 
meaning of identity, but only in terms of 
proximity, i.e. on the basis of degrees of 
closeness to functional identity” (Nida, 
1964)[7]. 

Sociosemiotic translation considers 
translation as cross-cultural communication 
with social and cultural information as its 
operating object. The social and cultural 
information is expressed in different systems 
of signs—languages. Therefore, 
sociosemiotic translation studies the meaning 
of language signs through communication. 
Nida believes, that to study interlingual 
communication from the angle of 
sociosemiotics can not only help us to 
understand the meanings of a word, sentence 
and utterance structure, but also help us to 
understand the Analysis of the trend of 
translation criteria from the semiotic point of 
view. Thus, sociosemiotic translation can help 
us further understand the social and cultural 
functions of translation and effectively search 
for ways to solve the problem of cultural 
barriers. The translation criteria, derived from 
the sociosemiotics are “correspondence in 
meaning and similarity in style and 
function”[11]. “Correspondence in meaning” 
is actually correspondence in designative 
meaning, linguistic meaning and pragmatic 
meaning. “Similarity in style” is similarity in 
both authorial style and text style, “similarity 
in function” is similarity according to the six 
functions, advocated by Peter Newmark. He 

suggests that all translations are based 
implicitly on the theory of language. 
Newmark distinguishes the following 
functions of the language: 

1). Expressive function: The core of the 
expressive function is the mind of the 
speaker, the writer, the originator of the 
utterance. He uses the utterance to express his 
feelings, irrespective of any response. 

2). Information function: The core of 
the informative function of language is a kind 
of external situation, the facts of a topic, 
reality outside language, including reported 
ideas or theories. 

3). Vocative function: The core of the 
vocative function of language is the 
readership, the addressee. 

4). Aesthetic function: This function of 
fictional language is designed to please the 
senses, firstly through its actual or imaginary 
sound, and secondly through its metaphors. 
The rhythm, balance and contrasts of 
sentences, clauses and words also play their 
part. 

5). Phatic function: This function of 
language is used for maintaining a friendly 
contact with the audience rather than for 
imparting foreign information. Apart from 
tones of the voice, it usually occurs in the 
form of standard phrases, or “phaticisms”, for 
example, in spoken language, - herefore, in 
dialogues. 

6). Metalingual function: It indicates a 
language’s ability to explain, name, and 
criticize its own features (Peter Newmark, 
1988a, pp. 94-95)[11]. 

 
III. TRANSLATION APPROACHES. 

Definitions of translation are numerous. 
Some look at it from a semiotic perspective 
[2]. Others look at it from a communicative 
perspective in which the translator is 
interposed between a transmitter and a 
receiver [3]. For others, translation is always 
an interpretation [4]. It is the final product of 
a kind of problem-solving [5]. All these views 
attempt to look at translation as an activity, 
not as a theory. Other views are put forward 
representing the translation as a theory, a set 
of rules and principles that are helpful in the 
analysis of texts. For example, the theory of 



ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. 
 

 173

translation is a form of the Comparative 
Linguistics. So, we can say that translation is 
"the replacement of textual material in one 
language (SL) by equivalent textual material 
in another language (TL)." The equivalence 
of grammatical categories in the (SL) and 
(TL) becomes a basis for establishing 
translation correspondents [6]. 

Basing translation theory on 
transformational generative grammar, 
translators must go beyond the explicit text-
structure [7]. They should not look at a text as 
a mere comparison of corresponding 
structures. The view of language as a 
generative device is important; it provides the 
translator with a technique for analyzing a 
text. However, it is not only a technique, used 
in the process of decoding the source text but 
also a procedure for describing many and 
suitable generated corresponding structures in 
the TL. 

From a pragmatic perspective, what is 
called a translation theory is not a scientific 
and/or systematic way of looking at a 
particular text. It is an 'ology', a kind of 
science. It is not only a framework of 
principles and strategies for problem solving 
but also a background for the Translation 
Theory and its realization in practice. 
Translation theory's main concern is to 
determine appropriate translation methods for 
the widest possible range of texts or text 
categories [8]. In this case we can say that the 
approach of contrastive linguistics is useful 
enough to deal with choices and decisions of 
the source language text. The contrastive 
linguistics approach is mainly concerned with 
the mechanics of the text, as well as its 
technical aspects. Translation theory is 
concerned with choices and decisions; not 
with the mechanics of either the source 
language text (SL) or the target language text 
(TL) [8]. So, the invalidity of the contrastive 
linguistics approach can be asserted, simply 
because the translation activity itself is an 
entirely different activity. The purpose of the 
contrastive linguistics approach is to focus on 
the differences between one language and 
another, especially in a language teaching 
context. It does not focus on establishing a set 
of rules, principles, and appropriate methods 

of handling a particular text. Furthermore, the 
contrastive linguistics approach is different 
from translation activity in the sense that it is 
a text-oriented activity. That is, the 
contrastive linguistic approach focuses on 
language, whereas translation activity focuses 
on text [8]. 

Along these lines, translation has been 
viewed as an important pedagogical device, 
especially where a foreign language is being 
learned. Translation is an effective means of 
learning a language [9]. Taking this into 
account, one may consider the practicality of 
the contrastive linguistics approach in 
improving student's performance in language 
learning. In other words, the contrastive 
linguistics approach is a technique for 
teaching languages and not for teaching 
translation activities. Despite what has been 
stated against the contrastive linguistics 
approach, it should be pointed out that this 
approach is not to be entirely avoided [1]. At 
the language level, generalizations, 
supporting translation principles and rules can 
be made. Any consideration of these rules is 
indeed helpful for making necessary changes 
in certain contexts. They are also helpful in 
demonstrating the necessary loss of 
information contained in structures, in which 
constituent parts are not in one-to-one 
correspondence. This can simply be 
manifested in the different grammatical 
categories of the two languages, being 
involved in the process of translation-
understanding. 

It should be made clear that, to the 
translator - the minimum unit of translation is 
not a word or a phrase, but a text. Any 
attempt to look at translation in terms of 
words or phrases would definitely yield 
unacceptable results. Some suggest an 
approach in which one can analyze words into 
their main components. This method is 
known as the “componential analysis” 
method [8]. Unfortunately, this method has 
some drawbacks, some of which are 
represented in its unsuitability to the training 
of translators. Second, this approach focuses 
on semantic distinctive features, isolated from 
a given context. Finally, this method is of 
limited applicability, simply because a word, 
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taken in isolation from its context is not a 
translation unit. In this connection, it has been 
suggested that the relevant language unit for 
translation is not the individual word, but the 
text itself [11;12]. The phoneme, the word, 
the phrase, the sentence, the paragraph, or 
even the text can serve as a unit. At this point, 
we can not find anything special in treating 
text translation except for having a text as the 
highest level among translation units. This is 
not the aim of text linguistics or discourse 
analysis. If we want to apply these to the 
theory and practice of translation, we will 
require a textual approach. However, textual 
or discourse approaches to the study of 
translation could not keep pace with the 
development of text linguistics. Some studies 
remained on the syntactic or semantic level, 
though, even there, textual devices were 
employed. Talking about the translation units 
of words and texts, Nida wrote: “The average 
person naively thinks that language is words; 
the common tacit assumption results that 
translation involves replacing a word in 
language A with a word in language B. And 
the more “conscientious” this sort of 
translation is, the more acute it becomes. In 
other words, the traditional focus of attention 
in translation was on the word. It was 
recognized that it was not a sufficiently large 
unit, and therefore the focus shifted to the 
sentence. But again, expert translators and 
linguists have been able to demonstrate that 
individual sentences, in turn, are not enough. 
The focus should be on the paragraph, and to 
some extent on the total discourse.” (Nida and 
Tabber 1969: 152)[7]. 

From that statement it becomes clear, 
that Nida regards a discourse as something 
larger than a paragraph, as an article with a 
beginning and an ending. 

If we take into account “the impact of 
Translation Theory”, we can state that the text 
is the minimum unit of analysis in translation. 
Any analysis of the source text consists of 
inducing information about form and content 
together with the information regarding 
source, authorship and aim. The relevant 
branch that focuses on the analysis as well as 
the description of texts is called Pragmatics. 
Here, Pragmatics refers to the relationship 

between the sender of the message, the 
message itself, and the receiver of the 
message. This relation can be represented 
according to the pragmatic rules in the 
following way: 

SENDER-MESSAGE-RECEIVER. 
There is a constant interaction, taking 

place between the sender, the message, and 
the receiver. The aim to which the text is 
written and the readership for whom the text 
is addressed establish the character of any 
text. The main point here is not only the form 
of the message but also the relation between 
the sender and the addressee. From a 
pragmatic point of view, what is presupposed 
in the message - is the most significant task. 
Here the translator should be able to know 
whether or not the text is political, literary, 
legal, or technical. Once the text is 
characterized, the translator is not only 
identifying the text subject matter, but also 
delimiting the social context in which the text 
is produced. Therefore, situating a text in a 
particular context, and familiarizing 
himself/herself with the text and its English 
equivalents, is indeed the translator's first 
priority. After establishing the domain of the 
text, features such as tone, function, and 
feeling have to be taken into account. 
Awareness of these will have a great bearing 
on the translator's interpretation of the text. 
Emphasis should also be placed on the formal 
features that are significant to the make-up of 
the text. Such features are important in terms 
of the text-linguistic and text-function 
categorizations, i.e. whether the text is 
persuasive, narrative, descriptive, etc. [1]. 
Within text-function, awareness of the 
referential meaning of the means of 
expression is also significant in determining 
the nature or the domain of the text. Emotive 
and associative meanings are just ways of 
emphasizing the function of the text. The 
ways in which the words are put together are 
all means of indicating the field, function, and 
tone of the text. For example, the usage of 
contracted forms are pointers to informal 
English. The use of infinitives is also 
indicative of instructional texts. These issues 
are pointers to the texture and structure of the 
text through which a number of “speech acts” 
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can be recognized. Understanding the 
conditions represented for an utterance, may 
give an insight into how language is used. 
Based on the above, any analysis of a text 
may yield information relevant to the text-
structure. Once this is achieved, the text-
message becomes very clear. It is this 
message that has to be rendered effectively 
and communicatively, simply because it may 
lead us to a particular translation method. 
However, the question remains as to whether 
we should look at this message in terms of its 
literal versus its free sense, or formal or 
dynamic equivalence; or whether emphasis 
should be placed on form or function. 
Sometimes the translator may resort to 
adherence to the form of the text. This is 
applicable to literary translation. In these 
texts, the main concern of the translator is to 
highlight the effectiveness of the same 
semantic and syntactic structures of the 
source text. Important features should be 
accounted for such as tone, rhyme, rhythm, 
order, etc. because these are all essential 
elements to the make-up of the text. Within 
literary translation, the textual and contextual 
pressures are not only semantic. The visual or 
physical presence of the text and its 
intonation qualities are also significant. The 
non-correspondence between either prosodic 
or semantic structures does not necessarily 
imply the impossibility of translating a given 
unit [5]. On the contrary, it can be an 
opportunity for the translator to actualize the 
potential structures, manifested in the original 
text and recorded in the translation of the text, 
that will be semantically dependent and 
rhythmically independent. 

Assessing the final product of a 
particular text is the translator's main concern. 
Such an assessment is manifested in what is 
called “a translated text”. Looking at a 
translated text, the translator should try to 
trace such text from its authorship to its final 
product. One significant feature to be 
accounted for as a final product is its 
acceptability or readability. Acceptability 
and/or readability have to be assessed 
according to the text-producer's intention. To 
increase the familiarity of significant aspects 
of translation, one has to view this along with 

the communicative theory, as this theory has 
an important role to play in bringing up the 
theoretical course. It also introduces the 
student translator to the information theory, 
i.e. what is important or what is not in a 
message. It is possible that some of the 
natural linguistic and cultural trivialities may 
be avoided if they are not lost in translation, 
thus bringing forth the important information 
[1]. When evaluating a text, the translator 
should take into account the intention of the 
ST and its impact on the reader. The 
relationship between the author and the reader 
has to be checked. Also, does the translation 
aim at a reader or particular readers? In any 
kind of translation, the translator's main aim 
is to produce a text that is equivalent in 
response to the ST. From a pedagogical point 
of view, the student translator may find 
comparing the original text and target text 
significantly useful. This activity does not 
involve finding the translator's mistakes, but 
analyzing the problem and finding the 
solution. Similar exercises are also helpful in 
terms of enabling students to differentiate 
between important and unimportant 
information. 

 
IV. TRANSLATION AND STYLE. 

E. Nida defines translation as in the 
following quote: “Translation consists in 
reproducing in the receptor language the 
closest natural equivalent of the source 
language massage, first in terms of meaning 
and secondly in terms of style.”[7] How is 
style transferred in the receptor language 
becomes a problem and a challenge for every 
translator or interpreter. As translators and 
interpreters we are mediators. The translator 
is a kind of “match-maker” and the translation 
itself is a kind of medium through which both 
parts, involved in the process of “translation-
understanding” finally understand each other. 
Obviously, the translator should not only have 
a bilingual ability but also a bi-cultural vision. 
Translators mediate between cultures 
(including ideologies, moral systems and 
socio-political structures), seeking to 
overcome those incompatibilities, which 
stand in the way of transfer of meaning. What 
has value as a sign in one cultural community 
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may be devoid of significance in another and 
it is the translator, who is uniquely placed to 
identify the disparity and seek to resolve it. 

But there is another sense in which 
translators are mediators; in a way, they are 
“privilege readers” of the SL text. Unlike the 
ordinary ST or TT reader, the translator reads 
in order to produce, decodes in order to re-
encode. In other words, the translator uses as 
input to the translation process information 
which would normally be the output, and 
therefore the end of the reading process. 
Consequently, processing is likely to be more 
thorough, more deliberate than that of the 
ordinary reader; and interpretation of one 
portion of the text will benefit from evidence 
forthcoming from the processing of later 
sections of the text. Now, each reading of a 
text is a unique act, a process subject to the 
particular contextual constraints of the 
occasion, just as much as the production of 
the text is. Inevitably, a translated text reflects 
the translator’s reading and this is yet another 
factor, which defines the translator as a non-
ordinary reader: whereas the ordinary reader 
can involve his or her own beliefs and values 
in the creative reading process, the translator 
has to be more guarded. 

It is widely-acknowledged nowadays 
that translation is a kind of interaction. The 
key concept here is interaction. The 
interaction is a process, which takes place not 
only between participants (the traditional 
‘trinity’ in the translation process: author, 
translator and target reader), but also between 
the signs which constitute texts and between 
the participants and those signs. 

Armed with this complex structural 
outline, the translator makes choices at the 
level of texture in such a way as to guide the 
target reader along routes, envisaged by the 
ST producer towards a communicative goal. 
That is, items selected from the lexico-
grammatical resources of the TL will have to 
reflect the overall rhetorical purpose and 
discoursal values which have been identified 
at any particular juncture in the text. 

Ideological nuances, cultural 
predispositions and so on in the source text 
have to be relayed as closely as possible. To 
achieve that end, accommodation must be 

adopted. In this case, it is accommodation in 
writing style, more accurately, in rewriting 
style. 

Philosophically viewed, content and 
style formulate a whole that can not be neatly 
separated. Any content is expressed in a 
specific style. When comparison and contrast 
are carried out, certain nuances are found to 
exit uniquely among a group of writers, 
between different genres and within a certain 
historical period. 

 
V. CONCLUSION. 

To sum up, two translation methods 
from the angle of Sociosemiotics and 
pragmatics have been outlined: semantic 
translation and communicative translation, 
which are very similar to foreignization and 
domestication. So, no matter what kind of 
translation method is used, the purpose of 
cross-cultural translation is not only “ to 
produce on the TL readers an effect as close 
as possible to that, obtained on the readers of 
the original” (Peter Newmark, 1988b)[12], 
but also to recreate the precise flavour and 
tone of the original. This goal or this criterion 
is very difficult to be achieved. If we 
emphasize foreignization, the translated work 
could be very complex and the TL readers, 
not having any cultural background 
knowledge about the SL text of the writer, 
could be perplexed. But if we emphasize 
domestication, the translated work can be 
easily understood by TL readers and it will 
probably lose the flavour of the source text 
and its culture. Therefore, the translation 
criteria here should be a compromise between 
SL oriented and TL oriented ones and should 
be understandable by the TL readers and to be 
as close as possible in style and culture to the 
SL and the writer. The translator who is only 
a message conveyor can be creative, and the 
creativity can not go beyond the above 
criteria and our purely humane features. 
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СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ТУ – ВАРНА И 
СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОБЛАСТИ ПО МЕТОДА НА 

СВОБОДНИТЕ СЛОВЕСНИ АСОЦИАЦИИ 
 

FREE WORD ASSOCIATION COMPARATIVE STUDY OF TU-VARNA 
STUDENTS AND SPECIALISTS IN THE CORRESPONDING FIELDS 

Мариана Кръстева, Надежда Христова, Светла Събева 

Резюме: Настоящата статия представя анализ на резултатите от сравнително 
изследване на студенти от специалности КММ и КТТ в ТУ-Варна и специалисти, 
работещи в съответните области. Използван е методът на свободните словесни 
асоциации, чрез който се установяват асоциативни връзки между отделните 
единици в менталния лексикон. В заключение се посочва значението на 
резултатите от анализа по отношение на методиката на чуждоезиковото обучение. 
 Ключови думи: Асоциативна реакция и стимул, Експеримент на свободните 
словесни асоциации, Ментален лексикон, Психолингвистика, Чуждоезиково 
обучение 

Abstract:  The present paper discusses the results from a comparative study of TU-
Varna students in Marine Engineering and Telecommunications and specialists working 
in the respective fields. The study is based on the Free Word Association Experiment 
which explores the association links between the separate entries in the mental lexicon. 
In conclusion, the paper considers the importance of data analysis with respect to 
foreign language teaching 
Keywords: Association response and stimulus, Foreign Language Teaching, Free Word 
Association Experiment, Mental Lexicon, Psycholinguistics 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА 
Експериментът на свободните словесни 
асоциации е един от механизмите за 
установяване на връзките в менталния 
лексикон. Когато изследването се 
провежда сред носители на езика, се 
наблюдава тенденция за съществуване на 
по-стабилни асоциативни връзки между 
отделните единици в менталния лексикон. 
Изследването може да се анализира в два 
аспекта: от една страна, процес на 
разбиране на лексикалния стимул, а от 
друга – продукция на асоциативната 
реакция. 
Майкъл Гарман разглежда разбирането и 
продукцията на речта и отделните 
лексикални единици в писмена или 
звукова форма. Той определя като главна 
задача на рецепиента картирането на 
сегменти от лингвистичния сигнал върху 
изградените невросензорни връзки в 
менталния лексикон, активиращи 
съответните репрезентации на значенията, 
като в следствие на това започва процеса 
на разбиране. Гарман определя 
продукцията като процес на картиране на 
идеи върху съхранените в менталния 

лексикон репрезентации на значението, 
които се асоциират с установени стабилни 
словесни форми, които по-нататък могат 
да бъдат използвани за реализация в 
писмена или устна форма (М. Garman, 
1990, 240-241). 
От друга страна, Пол Меара описва 
същността на екперимента на свободната 
словесна асоциация по следния начин: 
„Играта на словесни асоциации е много 
проста. Тя изисква двама играчи: един, 
чиято задача е да казва или показва 
отделни думи, и втори, чиято задача е да 
отговаря на тези думи с първата дума, 
която му дойде на ум. Независимо от 
популярността ѝ като безпогрешен начин 
за проучване на най-интимните тайни на 
човека, най-удивителното нещо при 
асоциациите е че всъщност те са 
изключително скучни и предсказуеми. При 
задаване на дума като “MAN” 60 или 70 
процента от нормалните възрасни, 
носители на английски език ще отговорят 
с „WOMAN”. „ЧЕРНО” поражда „БЯЛО”, 
а „ТВЪРДО” – „МЕКО” в приблизително 
същите пропорции. Дори и сравнително 
непредсказуеми думи-стимули, като 
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„СПОМЕН” или „МУЗИКА”, все пак 
предизвиква ограничена гама от отговори. 
При 100 човека е вероятно да получите 
около 25 – 30 различни отговори, но 
повечето от тях ще се появят над два пъти 
и само сравнително малък брой ще бъдат 
уникални отговори. Използването на по-
големи групи субекти не променя 
чувствително този модел; отговорите се 
стабилизират при групи от 50 и повeче и 
използването на групи, много по-големи 
от това,  не променя много диапазона или 
модела на реакциите.” (П. Меара, 1983) 
Потенциалът на този метод за изучаването 
на вербалните принципи на комуникация 
са отбелязани от Ч. Осгуд и Т. Сибиок 
(1953): „Думи с висока културна 
честотност са упражнили по-голямо 
влияние [върху реакциите по отношение 
на съставни стимули] отколкото думи с 
ниска културна честотност”. [3] 
През 90-те години на 20 в. интересът към 
този метод започва да се възражда, като 
този път този тип изследвания са насочени 
към изучаване на културата. 
Предпоставката е че, тъй като асоциациите 
показват връзки между думи, те отразяват 
отношенията между идеи и житейски 
опит. Ако е предизвикана асоциация, то 
лръзката е доста стабилна и приложима за 
обекта. Езиците отразяват и оформят 
културите и следователно, връзките между 
думите също отразяват културни и 
социални модели (напр. ако субект 
отговори с „УВАЖЕНИЕ” на стимул 
„СТАРЕЦ”, това може да означава 
положителна оценка на възрастта и 
йерархически принцип на това общество). 
Експериментът на свободните словесни 
асоциации е подходящ за културни и 
социални анализи поради следните 
причини: 
- Има ясно очертана сфера на приложение, 
т.е. вербалните принципи на комуникация; 
- Отразява вътрешните ментални връзки 
между думи (оттук и идеи), действително 
показва значението, което субектът отдава 
на съответния феномен, дори да не е лесно 
изказвано в ежедневието; 
- Улавя промените и разликите по 
отношение на светоусещане на 

интракултурно и интеркултурно, 
синхронно и диахронно равнище; 
- Не е ръководено от експериментиращия; 
- Броят на субектите обикновено е висок и 
следователно, доста представителен; 
- Лесно може да бъде възпроизведен с 
различни групи от субекти. 
 
 
ЕКСПЕРИМЕНТ 
 
Цели: 

- Да се установи пропорционалното 
отношение на професионални 
срещу общи асоциации; 

- Да се установи пропорционалното 
отношение на положителни срещу 
отицателни асоциации; 

- Да се установи пропорционалното 
отношение на устойчиви срещу 
уникални асоциации; 

- Да се установи пропорционалното 
отношение на антонимни срещу 
синонимни асоциации; 

- Да се установи пропорционалното 
отношение на „човешки” срещу 
„не-човешки” асоциации. 

 
Процедура 
На две групи студенти от специалност 
„КММ” II курс (26 студенти) и 
специалност „КТТ” I курс (26 студенти) на 
възраст 18 – 23 год., както и на 
специалисти инженери (26 човека), е даден 
списък от 90 думи със сравнително висока 
честотност на употреба, сред които 20 
прилагателни имена, 14 цвята, 48 
съществителни имена, 7 глагола и 1 
причастие (Табл. 1). Списъкът от 
лексикални стимули е обусловен от целите 
и прогнозите на изследването и включва 
полисемантични думи, които могат да 
предизвикат както общи, така и 
професионално обусловени реакции. 
На участниците бяха дадени следните 
инструкции: 
„Вие участвате в експеримент на 
свободните словесни асоциации. 
Разполагате със списък от думи, а Вашата 
задача е да запишете срещу всяка от тях 
първата предизвикана асоциация. Всички 
отговори са правилни. Моля, не 
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пропускайте думи. Благодаря за 
съдействието.” 
 
Табл. 1. Списък на лексикалните стимули 
Бял (-о/а/и) – 
Светъл– 
Затихване – 
Вдигам – 
Печеля – 
Оценка – 
Срок – 
Зелен– 
Верига – 
Съпротивление–  
Плътност – 
Достъп – 
Сигнал – 
Тъмен– 
Завършвам – 
Идея – 
Капацитет – 
Черен– 
Сив– 
Бронз – 
Мост  
Кафяв– 
Мрежа – 
Уча – 
Въздух – 
Розов– 
Дълъг– 
Бежов– 
Помпа – 
Напрежение – 

Проект – 
Стимул – 
Безработен – 
Вирус – 
Панел – 
Огън – 
Жълт –  
Транзистор – 
Лилав– 
Задача – 
Пенсионер – 
Кисел– 
Прав – 
Червен– 
Бърз– 
Златист– 
Дисциплина – 
Вода – 
Бавен– 
Поле – 
Мед – 
Гориво – 
Нисък– 
Студен– 
Висок(-о/а/и) – 
Желязо – 
Красив) – 
Крило – 
Стандарт – 
Антена – 

Реализация – 
Топъл– 
Оранжев – 
Персонален – 
Грешка – 
Закон – 
Проблем – 
Кислород – 
Сладък– 
Син – 
Пълня – 
Прилагам – 
Работещ – 
Хубав – 
Злато – 
Сребро – 
Кран – 
Работа – 
Информация – 
Работя – 
Усилване – 
Горещ– 
Земя – 
Система – 
Сивкав– 
Връзка – 
Горчив– 
Суров –  
Къс – 
Рамо – 

 
 
Предварителни хипотези 
На базата на характеристиките на 
изследваните групи (възрастови, 
професионални и социални) могат да се 
направят следните предварителни 
допускания: 
- При студентите от ТУ-Варна следва 
да се очакват повече общи асоциации или 
асоциации, свързани със заетостта им в 
университета. За разлика от тях при 
специалистите-инженери са по-вероятни 
професионално обусловените реакции. 
- Възрастовите различия на 
изследваните групи предполагат по-голям 
брой на устойчивите асоциации при 
работещите и съответно по-голям брой 
уникални реакции при студентите. 
- Във връзка с пропорционалното 
съотношение на антонимни срещу 
синонимни асоциации изследваните групи 
не предполагат чувствителна разлика в 

реакциите. Като доминираща тенденция, 
обаче, се очакват антонимните асоциации 
поради по-голямата стабилност на 
опозициите като когнитивен механизъм.  

- На основата на разликите в 
социалното положение и отговорности 
между представителите на сравняваните 
групи, може да се допусне, че  
„човешките” реакции ще бъдат повече при 
работещите специалисти, отколкото при 
студентите. 
 
 
 
АНАЛИЗ НА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ 
 
В процеса на отчитане на резултатите от 
изследваното отношение между 
професионални и общи асоциации се 
установи, че професионално обусловените 
реакции могат да бъдат разглеждани в две 
подкатегории – реакции, свързани при 
студентите с образованието в ТУ-Варна 
(респективно с местоработата – при 
работещите специалисти) и реакции, 
свързани с конкретната им професионална 
насоченост. Резултатите показват, че при 
студентите 23 от стимулите са 
предизвикали асоциации, отнасящи се до 
образованието им в ТУ – Варна, а 39 от 
стимулите са предизвикали реакции, 
обусловени от инженерната им 
специалност. Тези цифри за работещите са 
съответно 19 стимула, водещи до 
асоциация „месторабота” и 28 стимула, 
пораждащи професионално обусловени 
реакции (вж. табл. 2). В процентно 
отношение може да се каже, че броят на 
асоциативните реакции съвпада, като се 
наблюдават леки отклонения при някои 
отделни стимули. 
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Табл. 2. Професионални срещу общи 
асоциации:  
1 - Реакции, свързани с образование; 
2 - Професионално обусловени реакции;  
3 - Реакции, свързани с месторабота;  
4 - Професионално обусловени реакции 

Студенти  Работещи  Стимул 
1 2 3 4 

Срок 
Съпротивление 
Сигнал 
Сив 
Бърз 
Закон 
Уча 
Напрежение 
Гориво 
Висок 
Прилагам 
Работа 
Усилване 
Стандарт 
Печеля 
Плътност 
Капацитет 
Проект 
Вирус 
Задача 
Прав 
Реализация 
Персонален 
Проблем 
Въздух 
Рамо 
Връзка 
Поле 
Желязо 
Работещ 
Информация 
Антена 
Затихване 
Оценка 
Верига 
Достъп 
Завършвам 
Стимул 
Панел 
Транзистор 
Дисциплина 
Грешка 
Кислород 
Бронз 
Мрежа 
Помпа 
Къс 
Система 
Мед 
Пълня 
Кран 
Работя 
Суров  
Вдигам 
Идея 
Земя 
Нисък  
Сребро  
Червен  

4 
- 
- 
- 
- 
- 

14 
2 
- 
- 
7 
1 
- 
- 
2 
7 
- 

20 
- 

28 
- 
1 
- 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
4 
- 
- 

43 
1 
- 

31 
2 
- 
3 

23 
8 
3 
- 
- 
- 
- 

11 
- 
- 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
39 
5 
2 
5 
1 
- 

27 
1 
2 
4 
- 

20 
3 
- 

26 
20 
- 

10 
- 
2 
- 

26 
- 
2 

12 
8 
7 

22 
6 
1 
6 
8 
- 

14 
31 
- 
- 
3 

24 
- 
1 
- 

16 
20 
19 
5 
5 
7 
1 

18 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
5 
2 
- 
2 
- 
- 
- 
5 
2 
1 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
6 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
1 
- 
- 

- 
8 
3 
- 
- 
- 
- 
9 
1 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
4 
6 
13 
- 
- 
- 
- 

12 
- 
1 
6 
- 
- 

10 
6 
3 
5 
- 
- 
1 
3 
- 
- 
7 
5 
- 
- 
1 
10 
7 
14 
- 
3 
- 
- 

14 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
2 
1 

Във връзка с отношението между 
устойчиви и уникални асоциации 
анализът на резултатите не показа 
съществени разлики между двете 
изследвани групи по отношение на 
честотност на устойчивите реакции. 
Разлика се отчита по-скоро в самите 
реакции, които обаче и при двете групи са 
с преобладаващо общ характер, а не 
професионално обусловени. Табл. 3 
показва най-високочестотните комбинации 
стимул – реакция. 
Може да се посочат следните основни 
тенденции при формиране на тези 
комбинации: 1) комплиментарни 
отношения между стимул и реакция 
(съществително име + съществително име; 
прилагателно име + съществително име; 
глагол + съществително име или наречие) ; 
2) антонимни отношения стимул – 
реакция; 3) синонимни отношения стимул 
– реакция; 4) отношения цяло към част от 
цялото. 
 
 
По отношение на синонимните и 
антонимните асоциации резултатите от 
изследването показват, че склонността към 
такъв тип реакции е една от основните 
тенденции при провеждане на 
експеримента. Превес на антонимните 
асоциации се забелязва и при двете групи, 
като особено висок е броят им при 
студентите (близо 4 пъти повече отколкото 
при работещите специалисти). Анализът 
на антонимните и синонимните реакции 
сочи, че те като правило са 
парадигматични, т.е. принадлежат към 
същия клас, към който принадлежи и 
съответният стимул. Антонимните 
реакции на стимули – прилагателни имена 
са значително преобладаващи над 
антонимните реакции, предизвикани от 
стимули – съществителни имена и глаголи 
(вж. табл. 4).  
Друг характерен аспект е свързан с 
различните асоциации, породени от един и 
същи стимул, които са показателни за 
разнообразни когнитивни връзки в 
менталния лексикон. 
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Табл. 3 Устойчиви асоциации 
Студенти – ТУ-Варна Раб. специалисти 
Вдигам тежко – 20 
Срок на годност – 12 
Кисел лимон – 10 
Бърза кола – 12 
Оранжев портокал – 19 
Закон – ред – 16 
Мост – река – 17 
Лилав люляк – 9  
Напрежение – ток – 13 
Бавен охлюв – 13  

- костенурка – 5 
Гориво – бензин – 19 
Прилагам закон – 11 
Злато – сребро – 10  

- пари – 9 
Работа – пари – 18 
Стандарт– вестник – 22  

- живот – 10 
Светъл ден – 14 
Печеля пари – 21 
Зелена трева – 17 
Капацитет на 
кондензатор – 13 
Вирус – болест – 12 
Задача–математика– 12 

- трудна - 11 
Прав път – 4 

- крив – 15  
Синьо небе – 12   

- море – 10 
Въздух – живот – 7 
Земя – планета – 13 
Връзка – обувка – 12 
Нисък човек – 12 
Работещ човек – 17 
Сребро – злато – 13 
Красив – Аз – 5 
Антена – TV – 13  

- радио – 10 
Оценка – отлична – 21 
Верига магазини – 6 
Достъп забранен – 18 
ЗавършвамТУ-Варна–9 
Панел – телефон – 11 

- блок – 10  
Транзистор– радио – 12 
Червено ферари – 6 
Грешка – голяма – 9 
Мрежа риболов – 10 
Розов – Пинко – 10 
Помпа – гума – 9 
Мед – пчела – 14 
Работя – пари – 8 
Крило – птица – 19 

Бял – сняг – 6 
Вдигам тежести – 10 
Съпротивление–ток–4 
Сива мишка – 4 
Безработен човек – 6 
Огън – пламък – 4 

- вода - 4 
Лилав люляк – 5  
Кисел лимон – 5  
Бърза кола – 7 
Оранжев портокал – 6 
Закон – ред – 4 
Сладък живот – 4 

- шоколад – 4  
Мост – река – 9 
Дълъг живот – 5 

- път – 4  
Напрежение–стрес – 5  

- високо – 4  
Затихване – буря – 12   
Горещ шоколад – 5  

- лято – 5  
Помпа – водна – 10  
Бавен охлюв – 4  
Гориво – скъпо – 4  
Прилагам закон – 5  
Злато – сребро – 4  
Усилване – музика – 6  
Стандарт – живот – 5 

- вестник – 4  
Светъл ден – 6  
Печеля пари – 9  
Зелена трева – 4 
Плътност – маса – 4  
Тъмен облак – 4  
Панел – блок – 10   
Вирус – болен – 14 
Задача – решение – 8 
Прав – крив – 5  
Реализация– успех – 5  
Персонален 
компютър – 11 
Проблем–решение – 8  
Кафяв шоколад – 5  
Рамо – опора – 6  
Красива жена - 7 
Антена–телевизор– 12  
Транзистор–радио–12  
Мрежа за риба – 8  
Кислород–въздух – 10 
Мед – сладък – 12  
Кран – строеж – 6  
Бронз – статуя – 6  
Син – небе – 10  

 
 
 
 
 

Табл. 4. Антонимни реакции 
Студенти – ТУ-Варна Раб. специалисти 

Бял – черен – 5  
Вдигам – свалям – 6  
Бърз – бавен – 7 
Сладък – солен – 2 

- горчив – 2 
- кисел - 5 

Дълъг – къс – 5 
Огън – вода – 6 

- лед – 2  
Горещ – студен – 5 
Вода – огън – 7  

- пожар – 1  
Бавен – бърз – 6 
Висок – нисък – 8 
Усилване–намаляване–9 
Светъл – тъмен – 5 
Печеля – губя – 9 
Тъмен – светъл – 5 
Прав – крив – 15 

- обратен – 2 
- грешен - 1 

Земя – небе – 4 
Нисък – висок – 7 
Красив – грозен – 5 
Затихване–усилване – 2 
Черен – бял – 4 
Топъл – студен – 2 
Къс – дълъг – 5 
Горчив – сладък – 6 
Студен – топло – 5 

- огън – 2 
Пълня – празня – 3 

- изпразвам – 2 
- изливам – 2  

Хубав – грозен – 4 
Суров – печен – 1 

Бял – черен – 2 
Вдигам–свалям– 3 
Огън – вода – 3 
Бърз – бавен – 1 
Бавен – бърз – 1 
Печеля – губя – 1  
Тъмен–светъл – 1 
Прав – крив – 5  
Земя – небе – 2 
Нисък – висок – 1  
Черен – бял – 1  
Къс – дълъг – 1  
 

 
Табл. 5 и Табл. 6 съдържат всички 
стимули, предизвикали асоциации със 
семантичен компонент „човек” 
съответно при студентите и работещите 
специалисти, участвали в изследването и 
броя на тези асоциации. „Човешките” 
реакции при студентите са не само с по-
висока честотност (близо 2 пъти по-висока 
от тази при работещите специалисти – 
съотношение 122:76), но и се отличават 
със значително по-голямо семантично 
разнообразие. Следователно, заложените в 
предварителните хипотези очаквания за 
по-голям брой реакции със семантичен 
компонент „човек” при работещите спе-
циалисти въз основа на социалното им 
положение и произтичащите 
отговорности, не се оправдаха от 
изследването. Като причина за това 
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несъответствие може да се посочи 
принадлежността на студентите към по-
колективистична културна общност и 
развитието на по-индивидуалистични 
характеристики, обусловени от социалните 
и възрастови особености на работещите 
специалисти.  
 
Табл. 5. Стимули, предизвикали 
„човешки” реакции при студенти 

Бял (-о/а/и) – 1 
Светъл (-о/а/и)-1 
Оценка – 1 
Зелен(-о/а/и)–1  
Сигнал – 2 
Тъмен – 10 
Идея – 3 
Капацитет –1 
Черен – 5 
Персонален – 5 
Закон – 3 
Кислород – 3 
Сладък – 4 
Бронз – 2 
Мост - 1 
Уча – 1 
Розов – 2  
Помпа – 1 
Работещ (-о/а)–27 
Хубав (-о/а/и)–16 
Кран – 4 
Информация – 3 
Работя – 4 

Проект – 3 
Безработен –36 
Огън –2 
Транзистор–1 
Лилав – 6 
Пенсионер –16 
Прав – 1 
Бърз – 3 
Дисциплина–1 
Къс(-о/а/и) – 1 
Горещ(-о/а/и) –1 
Земя –3 
Система – 1 
Връзка –1 
Бавен(-о/а/и) –3 
Нисък(-о/а/и)–24 
Висок(-о/а/и) –10 
Сив(-о/а/и) – 1 
Красив(-о/а/и) –22 
Крило –2 
Антена – 1 
Суров (-а/о/и) – 3  

 
Табл. 6. Стимули, предизвикали 
„човешки” реакции при работещи 
специалисти 

Верига –2 
Тъмен(-о/а/и) –3 
Прав –2 
Висок(-о/а/и) –3 
Грешка –1 
Розов(-о/а/и) –1 
Пенсионер –8 
Работещ (-о/а/и) –
8 

Проект –2 
Безработен – 11  
Жълт(-о/а/и) –2 
Красив (о/а/и)–16 
Земя –1 
Връзка –1 
Нисък(-о/а/и) –6 
Хубав (-о/а/и) –8 
Сребро –1 

 
 
ИЗВОДИ 
 

Анализът на резултатите от 
проведеното изследване дават възможност 
да се направят следните теоретични и 
практически изводи: 
- Предварително заложените 
хипотези не се оправдаха и при двете 
изследвани групи. Това свидетелства за 

високата професионална ангажираност, 
липса на стабилни културно обусловени 
връзки в менталния лексикон и по-силно 
изразена склонност към колективизъм у 
студентите. От друга страна, работещите 
специалисти се характеризират с по-
абстрактно, социално ориентирано и 
индивидуалистично мислене. 
- От гледна точка на методиката на 
чуждоезиковото обучение, резултатите от 
направеното изследване сочат, че 
преподаването на лексика трябва да се 
съгласува с характерните особености на 
групите. Тенденцията за изграждане на 
комплиментарни връзки и при двете групи 
показва, че лексикалните единици трябва 
да бъдат въвеждани в контекст или в 
словосъчетания. Друг ефективен 
механизъм за представяне на лексиката е 
чрез антомни двойки, който следва да бъде 
по-резултатен от въвеждането на 
синонимни групи особено при усвояване 
на основите на чуждия език. При обучаеми 
с по-високо ниво на владеене на чуждия 
език въвеждането на лексика чрез синомни 
групи, обаче, би било ефективно, тъй като 
не се разчита на първични когнитивни 
връзки. В допълнение, при студентите от 
посочените инженерни специалности 
представянето на лексикалните единици 
би било по-успешно в неабстрактен 
контекст. 
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ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО „СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА 
КОРАБОПЛАВАНЕТО”  

 
DEFINITIONS OF CONCEPT „SYSTEM ABOUT SAFE NAVIGATION” 

Янчо Бакалов
 

Резюме: На системен анализ е подложено явлението „безопасност на 
корабоплаването”, идентифицирано като особена организация на база данни, 
реално и достъпно за познание. Предложена е дефиниция за системата за 
безопасност в световното гражданско корабоплаване, представени са нормативна 
база и основните акценти в европейската и в националната морски политики в 
неговата реализация като най-важен фактор за успешната експлоатация на 
световното морско стопанство. 
Ключови думи: анализ, дефиниране, концепция,  система, 

Abstract:  The phenomenon safety of navigation is considered from the point of view of 
the system analysis. The definition of the phenomenon as the special organization a 
database and as accessible to knowledge is given. The basic normative system of global 
navigation and basic accents of the European and national sea politics as the factors of 
success of world sea economic sector is submitted.    
Keywords: analysis, concept, definition, system 

 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Развитието и поддържането на 

модерен и ефективен национален морски 
транспортен комплекс е сред приоритетите 
за всяка съвременна морска държава. 
Успешното му реализиране е в зависимост 
от възможностите за финансиране на 
единния транспортен комплекс, както и от 
способността морският му компонент да 
се интегрира в цялостната транспортна 
система на страната. Актуалното ниво на 
явлението „безопасност” - като показател 
за качественото състояние на отрасъла и 
като резултат от целенасочените действия 
за постигането му, може да бъде 
проследено посредством броя, честотата, 
характера, значимостта и причините за 
определен тип събития през зададен 
период (аварии, произшествия, морски 
катастрофи, замърсяване на околната 
среда и др.).  

Дж. Хол, председател на 
Националния съвет за безопасност на 
транспорта на САЩ (NTSB) в периода 
1996-2001 г. пише, че всяка авария може 
да се разглежда като „неочаквано 
успешно” събития, тъй като при 
обичайните мерки за контрол на 
прогнозните ситуации вероятността за 
неговото настъпване би трябвало да не е 

голяма. Световната морска практика обаче 
сочи други реалности. Ежегодно стотици 
кораби с голям тонаж, натоварени с ценни 
товари, стават жертва на стечение на 
обстоятелствата, на техногенни фактори 
или човешки грешки. 

 
ІІ. АНАЛИЗ 
Дефинирането на безопасността на 

корабоплаването като системно явление 
предполага анализ на този конструкт от 
гледната точка на теоретичния модел на 
системите. Анализът на всяка система, 
предмет на изследователски интерес, 
предполага тя да бъде идентифицирана по 
особената организация на база данни, по 
нивото й на достъпност за познание и по 
наличието на следните реалности:   

 1. Обекти за изследване.  
По отношение на системата за 

безопасност на корабоплаването такива 
могат да бъдат:  

- материалните елементи, 
ангажирани с реализацията на 
конструкта „безопасност” - физически 
единици, технически средства, имущество 
и съоръжения (кораби, пристанищни 
съоръжения, хидро-навигационно 
оборудване, мощности за кораборемонт и 
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поддръжка, канали, шлюзове, средства за 
критични услуги и др;  

- организации – свързани национални, 
регионални, международни сдружения, 
инициативи, квалификационни общества, 
икономически субекти, училища и 
тренинг-центрове, юридически лица, 
общности от хора, свойства и отношения. 

2. Субекти на изследването - 
ангажирани изследователи-експерти, 
изпълнителски звена, потребители, 
свързани със системата и др.   

3. Формулирани по целесъобразност 
изследователски задачи – определящи 
отношението на изследователя към 
обектите, изразено в намерения, 
сравнителни норми, показатели, хипотези, 
методи за оценка. 

 4. Присъщи семантични конструкти - 
 тезаурус на понятия, термини, 
формулировки, инструменти на изразяване 
на резултатите от изследването  

Явлението „безопасност на 
корабоплаването”, представяно като 
система, притежава най-малко следните 
свойства: 

1. По съдържание - представя 
комплекс от обекти с присъщи норми и 
стандарти за тяхното функциониране, 
цели, връзки и отношения, които са 
относително устойчиви, поддаващи се на 
обсервоване, и на анализ. 

2. „Обектите” са взаимно обвързани, 
но относително изолирани в своята 
самостоятелност, делими на 
съставляващите ги елементи и достъпни за 
идентифициране по същностни 
характеристики. 

3. Всеки елемент, включен към 
системата, в нейната цялостност, е 
способен да пребивава в състояние, 
различаващо се от състоянието на другите 
елементи. 

4. Системните елементи, като 
правило, са достъпни за познание, с 
възможности за синхронизиране на 
знаковата система на изследователя със 
знаковата система на реалните обекти. 

Освен свойства,  „безопасност на 
корабоплаването” като системно явление 
притежава: 

- специфично съдържание - съществени 
признаци и функции, отнасящи се към 
целта на функциониране на системата 
(осигуряване на корабоплаване при високи 
икономически показатели и с оптимално 
число на кризисни събития);  

- обем – определено множество от 
обекти със свойствените им белези с 
съотносими характеристики;  

- околна среда – съвкупността от обекти, 
свойства, фактори и др., съществуващи 
”извън”системата, способни да 
осъществят взаимовръзки с нея;  

- граници – представя се от относително 
ограничен брой елементи, с присъщите им 
характеризиращи величини. 

Дефинирайки глобалната система за 
безопасност на корабоплаването, можем да 
докажем валидността на средствата, с 
които тя може да се защитава от негативни 
въздействия и да поддържа оптимални 
режими на работа .  

Изграждането на система за 
безопасност в световното корабоплаване 
има своята история и фактология. 
Повратен момент е създаването на 
международната морска организация 
(ІМО), една от главните цели на която е 
„да насърчи и улесни приемането на 
възможно най-високите стандарти по 
отношение на морската безопасност”[1]. 
За целта е създаден нарочен  „Комитет по 
морска безопасност”, ангажиран да 
обсъжда проблеми, свързани с 
„...навигационни средства, конструкцията 
и оборудването на плавателните съдове, 
комплектоването с екипаж от гледна 
точка на безопасността, правилата за 
предотвратяване на сблъсквания, 
обработка на опасни товари, процедури и 
изисквания за морска безопасност, 
хидрографска информация, корабни 
дневници и навигационни записи, 
разследване на морски аварии, спасяване 
на хора и имущество, както и всякакви 
други въпроси, които са

 
 

пряко свързани с морската безопасност”.  
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Базов нормативен документ, очертаващ 
съдържателно рамката на явлението 
„безопасност” в съвременната морска 
практика, е  Международният кодекс за 
управление и безопасна експлоатация на 
кораби и предотвратяване на 
замърсяването (ISM Code, 1993 г.). С него 
са представени общовалидните принципи 
и термини, касаещи съвременната 
глобална система за безопасност на море, 
предмет на изследователския интерес.  

Отчитайки, че търговски кораби се 
експлоатират в най-широк диапазон от 
условия, Кодексът си поставя за цел да 
осигури единен международен стандарт за 
тяхната безопасна работа r за 
предотвратяване на вредните влияния на 
природната среда. На правителствата на 
морските държави се вменяват задължения 
да следят за състоянието на процесите и да 
предприемат необходимите стъпки, 
гарантиращи точно изпълнение на 
отговорностите, свързани с комплексната 
безопасност на море. В документа се сочи 
необходимостта от подходяща 
организация и контрол, на ниво „кораб” и 
на ниво „корабоплавателна компания”, 
която да създава условия на корабните 
екипажи да поддържат високи стандарти 
за безопасна експлоатация. Кодексът 
еднозначно определя, че по въпросите на 
безопасността и предотвратяването на 
замърсяване на околната среда крайният 
резултат зависи най-вече от 
ангажираността, компетентността, отно-
шението и мотивацията на хората на 
всички нива в търговското корабоплаване. 

Единната европейска морска 
политика, по чиито стандарти следва да се 
ориентират националните стандарти на 
страните-членки на ЕС,  има своите 
приоритети по отношение на 
безопасността на корабоплаването: 
сигурността и защита на хората на борда 
на кораби (пътници и персонал), на 
околната среда, на кораба като техническо 
съоръжение и на товара. В процеса на 
хармонизиране законодателствата си и на 
изработване на съвременни интегрирани 
морски политики, отделните страни 
решават проблеми по контрола на 

териториалните води и прилежащите 
икономически зони, пристанищния 
контрол, превенцията на замърсяването на 
моретата, сигурността на пристанищните 
съоръжения и обекти, и др. Израз на 
европейските измерения на новата морска 
политика е създаването на интегрирано 
звено - Европейската агенция по 
безопасност на корабоплаването (EMSA).  

Днешните реалности в световното 
корабоплаване сочат устойчив ръст на 
товаропотока по море, относително 
нарастване на броя на крупно тонажните 
съдове (танкери), които са с ограничени 
възможности за маневриране, мащабни 
превози на опасни товари, интензивно 
движение на кораби по обичайните морски 
пътища и в близост до пристанищата, и 
същевременно - все по-малка популярност 
на морските професии сред гражданите на 
развитите държави и свързаните с това 
затруднения с наемането на квалифициран 
персонал. По информация на Европейската 
агенция за морска безопасност от 2007 г. 
средно 350 млн. европейци ползват морски 
транспорт всяка година. По море се 
извършва 35% от търговията между 
страните от Европейския съюз, както и 
90% от европейската външна търговия. 
Петролът и други опасни субстанции 
представляват значителна част от 
морските товари. 

Обобщеният модел на развита 
национална морска индустрия за страните 
от ЕС включва следните отрасли: 

• проектиране на кораби, 
корабостроене и кораборемонт; 

• корабно машиностроене и 
приборостроене; 

• регистрово наблюдение и 
застраховане; 

• наемане на кораби, брокераж, 
спедиция и агентиране; 

• охрана на териториалното море, 
икономическите зони и водните граници; 

• пристанищни дейности, логистика 
и пилотаж; 

• търсене и спасяване на море; 
• контрол, предпазване и 

почистване на морската среда от 
замърсяване; 
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• управление на корабния трафик, 
поддържане на морските пътища; 

• експлоатация на морския и речен 
флот (граждански и военен); 

• морски туризъм. 
Тези отрасли имат своето присъствие 

и в рамките на морската индустрия на 
България. 

Всички обекти и предмети, 
съдържателна част от анализираната 
система, не притежават „априори” 
свойството да бъдат безопасни за 
експлоатация. За да стане това факт, те 
трябва да бъдат приведени и поддържани в 
оптимално състояние посредством 
комплекс от целенасочени интервенции – 
управленски (на ниво „държава” и на ниво 
„бизнес управление”), организационни, 
технологични, на изпълнителско ниво и 
др.  

Оценъчният подход към безо-
пасността предполага намирането на 
отговор на въпроса за готовността срочно 
и адекватно да се реагира на определена 
ситуация. Критични ситуации, като 
правило, възникват в резултат на поредица 
от грешки и неблагоприятни стечения на 
обстоятелствата – от серия или цяла верига 
от натрупващи се случайни събития и 
пропуски. Възникването и развитието на 
критична ситуация може да се представи 
като следствие от множество свързани 
дискретни събития. Ако този подход бъде 
възприет като водещ за преценка на 
ситуационното ниво на безопасност, 
акцентът следва да бъде поставен върху 
съблюдаването на принципи, касаещи 
подготовката и готовността за ситуативно 
управление на екипажите на плаващите 
средства, както и всички други 
непосредствени дейности, осигуряващи 
тяхното благополучие. Практиката сочи, 
че то е характерно за работата на органите 
за контрол на ниво „кораб” и за отделите 
за безопасност и сигурност в 
корабоплавателните компании. 
Предложеният подход не противоречи на 
по-широкото дефиниране на безопасността 
на корабоплаването като сложна 
система, функция на политики, норми, 
организационни и управленски дейности, 

прилагани балансирано в национален, 
регионален и глобален мащаб.  

Дефинирана по този начин, 
безопасността в сферата на световното 
корабоплаване, интерпретирана като 
системно явление с ясно съдържание, 
свойства, стандарти и принципи, отразени 
в цели, правила и препоръки на ІМО, 
задължително включва  следните 
компоненти: 

• нормативно осигуряване на 
морските дейности; 

• проектиране и конструкция на 
плавателните средства; 

• годност за плаване на корабите и 
техническите средства; 

• подготовка и комплектуване с 
екипаж; 

• контрол на операциите и грижи за 
лицата на борда; 

• навигационно-хидрографско 
оборудване на районите за плаване; 

• правила, системи и сигнали за 
обозначаване, и комуникации, 
осигуряващи различни режими на плаване 
и предпазване на съдовете от сблъскване; 

• организация и ресурси за операции 
за търсене и спасяване; 

• правила и процедури за разследване 
на авариите и произшествията на море; 

• превенция на авариите и 
произшествията, оценка на риска; 

• превенция на замърсяването на 
околната среда – въздуха над морските 
пространства, водите, морското дъно, 
прилежащите брегови зони и др.; 

• целеви инвестиции. 
От казаното до тук е видно, че 

безопасността, касаеща непосредствено 
състоянието и работата на плаващи 
средства и на техните екипажи, 
представлява система от ресурси, норми, 
правила и процедури, действеността на 
които предполага единство и 
взаимодействие на интегрирани 
компоненти. Отделни нейни елементи 
могат да се изграждат на задоволително 
качествено ниво на наднационално 
равнище – под егидата на международни 
организации, конвенции, меморандуми за 
сътрудничество, агенции и др., с 
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определен статут и със съгласувани 
прерогативи. На национално ниво – от 
държавните администрации или от звена, 
на които са делегирани права, от 
корабоплавателни компании, от 
хидрографски, хидрометеорологични и 
други елементи за превенция на риска, от 
системи за разделно движение, регионални 
проекти, пилотски и морски спасителни 
служби, и др. 

Следва да се отчита и свързаността 
между безопасността на корабите и нивото 
на безопасност на различните 
хидротехнически и други осигуряващи 
съоръжения. Тяхното надеждно 
обслужване и поддържането им в добро 
функционално състояние са необходими 
условия за гарантиране ефективността на 
превозите по море, за защита на живота и 
здравето на персонала и пътниците, и за 
опазване на природната среда от 
замърсяване.  

Характерът на вероятните заплахи за 
безопасността на хидротехническите 
съоръжения, по аналогия с тази на 
корабите, също може да бъде от 
технологично, природно или социално 
естество, в това число - вероятността от 
целенасочена заплаха за тяхната 
сигурност. Тяхното състояние е свързано с 
комплексната транспортна безопасност и е 
показател за възможностите да бъде 
предотвратен или минимизиран рискът за 
живота и здравето на хората, за околната 
среда и за реализиране на загуби в зоните 
им на отговорност.  

Очертаната рамка на явлението 
„безопасно корабоплаване” предоставя 
обобщена информация за интегрирани 
материални обекти и институции, както и 
за присъщите им стандарти, цели, връзки и 
взаимоотношения, дефиниращи го като 
система. То притежава определена 
йерархия на приоритетите, съдържа 
множество подсистеми, всяка от които има 
свой път на развитие и е свързана с 
останалите елементи.  

Тъй като за целта на изследването 
приемаме, че безопасността на кораба е 
базова подсистема на системата за 
безопасност на корабоплаването, нейното 

съдържание представлява особен интерес. 
Комплексното проучване по подотрасли, 
по направления в морската индустрия, по 
нормативна база, по проблемни зони на 
интереси и в реалната морска практика 
определи следните елементи, интегрирани 
като изисквания за безопасност на кораба: 

1. Тематични международни морски 
конвенции. 

2. Освидетелстване на корабите, 
оформяне на свидетелства.  

3. Проектиране и конструкция на 
кораба, силова уредба. 

4. Корабни аварии. 
5. Контрол, осъществяван от страната 

на пристанището (PORT STATE 
CONTROL). 

6. Товарна марка. 
7. Измерване на корабите. 
8. Контрол, осъществяван от страната 

на флага (знамето). 
9. Пиратство, тероризъм, незаконни 

актове и намеси. 
10. Маневриране на кораба.  
11. Пожарна безопасност и борба с 

пожари. 
12. Изпитания за огнеустойчивост. 
13. Експлоатация на кораби от 

„особен” тип. 
14. Средства за навигация и 

информационно навигационно осигу-
ряване. 

15. Правила за предпазване на 
съдовете от сблъскване. 

16. Носене на навигационна вахта.  
17. Носене на машинна вахта. 
18. Комуникации. 
19. Система за връзка при бедствия и 

за осигуряване на безопасността. 
20. Търсене и спасяване. 
21. Набиране на корабите с екипаж. 
22. Лична безопасност и социални 

отговорности на персонала 
23. Медицински грижи, среда за 

обитаване, хигиена на труда. 
24. Хидро-метеорологично осигу-

ряване. 
25. Спасителни средства, оцеляване 

на море. 
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26. Отработване на аварийни планове, 
тревоги, готовности, обучение на борда на 
кораба. 

27. Товарно дело - мерки и контрол. 
28. Опасни товари. 
29. Предотвратяване на 

замърсяването на морската среда.  
30. Ликвидиране на последствията от 

замърсяване. 
 
ІІІ. ИЗВОДИ 
Системната връзка между множество 

елементи, формиращи визията за 
безопасно корабоплаване, първично 
възниква в конкретно исторически период, 
когато е създадена благоприятна ситуация  
-  станали са възможни релациите между 
относително голям брой структурни звена, 
първоначално само в отделни региони. 
Във времето са генерирани нови цели и 
насоки, които днес вече са значими в 
глобален мащаб. Самото съществуване на 
системата е свързано с реализацията на 
главния й качествен компонент – 
гарантирано ниво на успешност, по 
международно приети стандарти. 
Историческата справка сочи отделни 
периоди с относително добри показатели и 
периоди на застой. Тъй като нивото на 
потенциалните рискове на море, влияещи 
непосредствено на безопасността, остава 
неприемливо високо, съвременният модел 
на контрол върху системата следва да бъде 
подложен на щателен анализ, за да се 
оцени пълноценно обхвата на нейното 
функциониране и да се потърсят 
възможностите за оптимизиране. Поради 

тези обстоятелства е много важно да бъдат 
оценени най-съществените свойства, 
признаци и функции, имащи отношение 
към целите на функционирането на 
системата. В периода на активана работа в 
страните-членки на ЕС по създаването на 
нова интегрирана морска политика се 
създава и благоприятно поле за изява на 
изследователи и експерти в това 
направление. 
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ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА 
КОРАБОПЛАВАНЕТО -  ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕН ПОДХОД 

 
THE HUMAN FACTOR IN SYSTEM OF SAFETY OF NAVIGATION -  ENGINEERING-

PSYCHOLOGICAL APPROACH 
Янчо Бакалов 

 
Резюме: Представено е съдържанието на „човешкия фактор” в корабоплаването, 
неговият дял за възникване на критични обстоятелства на море и възможностите за 
оптимизиране на процеса на подготовка на корабен персонал. Предложен е 
инженерно-психологичен анализ на корабните ергатични системи и участието в 
тяхното управление на човека-оператор. 
Ключови думи: безопасност, грешки, човек-оператор, превенция, специалисти. 

 
Abstract:  The contents of the human factor in sea navigation, his share here is 
submitted at occurrence of critical situations, and also opportunity of optimization the 
process of preparation of the ship personnel. The psychological analysis of ship systems 
the man the machine is submitted also 
Keywords: experts, man-operator,  mistakes, prevention,  safety 
  

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Анализът на динамиката на нивото 
на аварийност в световния флот през 
последното десетилетие показва 
относително устойчиви параметри. Ако 
оценим това като успех, можем да 
обясним постигнатото преди всичко със 
завишения контрол за плавателните 
средства от страна на пристанищния 
контрол и от внедряването в политиките 
на компаниите-корабособственици на 
Международния кодекс за управление 
на безопасността (ISM Code 1993). 
Налице са достатъчно данни обаче, че 
произшествията поради нарушения от 
страна на лица от корабните екипажи 
значително надвишават възникналите 
проблеми поради износеност на 
корпусите и корпусните конструкции, 
поради отказ на технически системи или 
друго корабно оборудване. Сигурно е, 
че това не може да се твърди за печално 
известния танкер „Престиж”, чийто 
собственик осигурявал дивиденти на 
акционерите на компанията за сметка на 
минимални разходи за неговата 
поддръжка. При адекватен корпо-
ративен контрол обаче това не би било 
възможно и чудовищната екологична 
ката-строфа, която корабът предизвика, 
нямаше да се случи.   

 

ІІ. АНАЛИЗ.   
По обобщените данни на Между-

народната морска организация центърът на 
тежестта за решаване на проблемите с 
надеждността на корабния персонал следва 
да се ориентира към комплекс от дадености 
от инженерно психологичен, социално-
икономически и културален аспекти. 
Реалностите в световното корабоплаване от 
последните 15-20 г. – масово навлизане на 
високотехнологични кораби и техническо 
оборудване, идват да покажат, че в 
продължение на много време основното 
внимание в сферата на безопасността е било 
съсредоточено на техногенния фактор. 
Представителни за световния флот данни 
сочат, че в периода след Втората световна 
война е постигнато изключително много за 
минимизирането на техногенната 
безопасност. Може да се каже, че 
плавателните средства съвре-менна 
постройка са относително надеждни и 
технологично близки до желаното ниво. С 
внедряването на технически ново-въведения 
постепенно се създава впечатлението, че 
дори слабо подготвени моряци ще се справят 
с управлението на „съвършените” механизми 
или интегрираните модерни навигационни 
комплекси. Като отзвук от всичко казано, от 
десетилетия насам компаниите съкращават 
числеността на корабните екипажи, 
разчитайки да заменят човешката работна 
сила с алтернативни технологии. Всичко това 
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се случва паралелно с други процеси, 
протичащи в световното корабоплаване, 
довели до значителен недостиг на  
високо квалифицирани кадри.  Опитът 
показва, че дори там, където са 
направени най-големите 
капиталовложения и техническото 
оборудване е от най-съвременно 
поколение, то често е трудно достъпно 
за усвояване от персонала, на който 
корабособственикът може да разчита. 
Днес единодушно се приема, че е дошло 
времето да се решават натрупалите се 
проблеми, свързани с човешкия фактор 
- от Международната морска 
организация, от националните 
администрации, от класификационните 
общества, от корабособствениците, 
мениджърите, застрахователите и т.н. 
Вече никой не оспорва 
основополагащия извод, че за безопасно 
корабоплаване, заедно с внедряването 
на съвременни технологии, е 
безусловно необходимо 
оптимизирането и на кадровия 
потенциал.  

Публикации, основаващи се на 
представителни изследвания сочат, че 
устойчиво във времето 75 – 95 % от 
произшествията на море са 
предизвикани от „други” фактори, най-
често свързани с човешки грешки. 
Например, по данни на US Coast Guard 
Research & Development Center, през 
последното десетилетие на ХХ век в 
световен мащаб „приносът” на 
човешката грешка,  изцяло или 
частично, се изразява в следните цифри: 

• 84-88% от инцидентите с танкери; 
• 89-96% от случаите на сблъскване; 
•79% от инцидентите при 

провлачване (буксировка) на кораби; 
• 75% от пожарите и взривовете, и 

др. 
Позовавайки се на тези данни, 

можем да се присъединим към  
схващането, че намаляването на 
авариите и произшествията на море 
значимо зависи от усилията да се 
предвидят и предотвратят човешки 
грешки.  

Отчитайки изключителната важност на 
формулирания проблем, на своята 20-та 
сесия, (м. ноември 1997 г.), Между-народната 
морска организация (ІМО) обръща специално 
внимание на проблемите на развитието на 
човешкия потенциал в корабоплаването и 
формулира дългосрочна визия, принципи и 
цели на Организацията (Резолюция А.850). С 
нея се признава повишеното значение на 
„човешкия фактор”, основополагащ елемент 
за поддържане на високи стандарти за 
безопасност, за значително намаляване 
честотата на произшествията на море и за 
опазване на околната среда. През 2003 г. 
визията е актуализирана (Резолюция А.947), 
като в нея човешкият фактор в 
корабоплаването е представен като 
колективен субект, ангажиран с целия 
спектър на дейностите, извършвани от 
корабните екипажи, мениджърските звена 
„от брега” и всички други системни елементи 
с потенциален принос за повишаване 
ефективността и безопасността на морските 
дейности.  

През 2004 г. Европейската федерация на 
транспортните работници излезе с 
меморандум по повод доклада на Комисията 
по транспорт на ЕС за морските катастрофи 
на танкерите „Престиж” и „Ерика” („По-
безопасно море: борбата продължава”. 21. 
10. 2003 г.).  Изразявайки подкрепа за 
позицията на Съюза за подобряване на 
системата за безопасност на море,  
Федерацията изказа своето недоумение - как 
е възможно в доклада да не бъдат упоменати 
проблемите с подготовката на моряците и 
ролята на човешкия фактор за 
продължаващите „предвидими” неудачи в 
морската практика, макар да е общоприето, 
че поради човешка грешка стават възможни 
до 80 % от нещастните случаи и до 95 % от 
сблъскванията и засядането на кораби. 
Федерацията настоява разбирането за „човека 
като елемент на системата” задължително да 
бъде отчитано не само на думи, а и в 
законодателни инициативи и мерки, в 
рамките на целия ЕС, за повишаване нивото 
на безопасност на корабо-плаването.  

Изследванията, провеждани в  морските 
държави по отношение на присъствието на 
„човешкия фактор” при възникването на 
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морски катастрофи, инциденти и 
произшествия, предоставят 
информация, ориентира към 
класификация за поведението на моряка 
по психологически показатели. При 
анализа на погрешните действия, 
последвани от аварийна ситуация на 
борда, като израз на „човешкия фактор” 
се представят предимно индивидуални 
характеристики на човека (човек-
оператор), безотносително към 
техническите средства, с които той 
взаимодейства. Например: погрешно 
определено място на кораба,  „критично 
дълго” време за реакция на промени в 
обстановката, допускане на движение 
на кораба със скорост, по-висока от 
безопасната, неспазване на инструкции 
за определени регламентни работи и др. 
Адекватен подход към търсенето на 
решения на проблема може да бъде 
инженерно-психологическият анализ на 
явлението, представянето на човешката 
грешка във връзка с отношението 
„човек-машина” в една ергатична 
система, каквато по принцип е всеки 
съвременен кораб.   

Корабът може да бъде представен 
като комплекс от динамично 
взаимосвързани работещи звена, 
обединени от обща цел и поддържащи 
обща мрежа за обмен на информация. В 
неговата работа участват и хора, които 
са свързани с обработката на 
информация, вземането на решение, 
потребяването на ресурси и др. На 
практика всяко плавателно средство е 
класически пример за система „човек-
машина”. Като правило, по функ-
ционален признак корабът е неде-
терминирана система, управлението на 
която е разчетено да функционира в 
ситуации, при които състоянието на 
работните параметри могат да се 
променят ситуативно. По-често се 
наблюдава поведение на 
недетерминирана система от втори ред, 
където операторите трябва да решават 
последователно определен тип 
възникващи задачи. При това, можем да 

имаме едновременно присъствие на три 
възможни „родови” системни нива:  

1.Операторът и управляваната 
подсистема са на едно ниво на управление.  

2. Налице са две нива на управление – 
напр. механикът (оператор) управлява 
агрегатите и механизмите, а капитанът 
(специалист от оперативен тип) управлява 
кораба като цяло и влияе върху дейността на 
механика.  

3.Сложно свързана система за 
управление, с приоритети в съгласуването на 
структурираните подсистеми и на действията 
на включените в тях оператори.  

За изясняване на причинно-след-ствената 
връзка на погрешните действия на оператори 
следва коректно да се разграничи 
непосредствената причина, например за 
аварийна ситуация, от възможните 
предпоставки за нейното възникване. 
Предпоставки за грешки могат да бъдат 
всички условия, обуславящи тяхното 
възникване. Като причини могат да се 
интерпретират явленията, директно 
предизвикващи друго, негативно явление.  

Представен по този начин, „човешкият 
фактор” като потенциален носител и на 
грешки, включва две групи дадености: 

1. Лонгитюдни характеристики на 
моряка (човекът-оператор), които са му 
присъщи  в продължение на дълъг период от 
време (некомпетентност, недостатъчни 
професионални умения, недостатъчна 
ориентираност в естеството на работата и 
др.). Те могат да бъдат обобщени като „ниско 
ниво на професионалните качества” или 
„непрофесионализъм”. 

2. Кратковременни характеристики – 
дезадаптация, депресия, ниска концентрация 
на вниманието, преумора, влияния на 
упойващи вещества, на алкохол и др. 

Този подход към разкриването на 
психологическите показатели за надеждност 
на човека в морската дейност се съгласува с 
дефинирането на понятията „базова 
надеждност”, изразяваща индивидуалните 
качества на моряка, личностните фактори, 
потенциалът му да постигне определен 
резултат в работата си и „ситуативна 
надеждност”, определяща се както от 
базовите показатели, така и от моментното 
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функционално състояние, и варираща в 
широк диапазон - от висока 
работоспособност до отказ и срив. 

Можем да приемем за валидна 
следната градация на индивидуалните 
предпоставки за грешки по 
показателите от психо-физиологичен 
тип: 

1. Субективни предпоставки от 
физиологично естество -  функционални 
нарушения, аномални състояния или 
нарушени функции на организма, които 
могат да възникнат под влияние на 
специфика на корабната среда, на 
условията за труд или други фактори  
при практически здрави хора. 

2. Предпоставки, възникващи под 
влияние на специфичния начин на 
живот на кораба (вкл. психосоматични 
разстройства): нарушени човешки 
отношения, нетърпимаст между 
представители на различни 
етнокултури, проблемна работна среда, 
конфликти от общ характер, голяма 
продължителност на рейса и откъсване 
от нормалната природосъобразна среда 
на обитаване, и като следствие от това – 
влияние на монотония, информационна 
депривация, и др. 

3. Ограничения  в способностите за 
усвояване на умения - по изискванията 
за нивата на отговорности, съобразно 
стандартите за компетентност на 
морските лица. 

Нивото на компетентност на 
отделния моряк и съответно позицията, 
която заема в екипажа, отразява 
отговорностите, с които той може да се 
ангажира на море. По-значими за 
контрола върху безопасността в 
специфичната корабна среда са 
отговорностите, които носят офицерите 
на борда. Тяхната подготовка за работа 
в корабни условия предполага 
усвоеност на всички ключови елементи 
на организация на вахтената служба, 
управлението на екипажа за справяне с 
кризисни ситуации, превенцията на 
авариите, съблюдаването на режими за 
работа и мерки за недопускане на 

замърсяване с нефтопродукти, при 
транспортиране на опасни товари и т.н.  

Практиката е наложила подготовката на 
морски специалисти да преминава под 
наблюдението на специализирани 
администрации, на квалификационни и 
браншови организации, и в крайна сметка - 
под контрола на Международната морска 
организация (ІМО). Сравнителният анализ на 
учебни програми в специализирани училища 
и факултети в няколко страни - Белгия, 
България, Испания, Китай, Русия, Украйна, 
подготвящи офицери-корабоводители, 
установи насоченост по отношение на 
гарантирането на безопасна експлоатация на 
корабите към следните тематични модули: 
-  безопасно носене на навигационна вахта; 
- действия на екипажа в аварийна ситуация; 
- аварийни планове, тревоги, готовности, 
режими на използване на аварийно-
спасителни средства; 
- действия на екипажа при сигнал за 
бедствие; 
- норми за предотвратяване замърсяването на 
природната среда; 
- превенция и борба с пожари; 
- предпазване на съдовете от сблъскване; 
- допълнителна подготовка на тренажор по 
управление на кораба и отработване на 
комплексни задачи, свързани с проблема 
„безопасност”. 

Поради природата и спецификата на 
негативните въздействия върху кораба и 
екипажа, които следва да бъдат 
контролирани, са формирани очаквания, че 
безопасното корабоплаване може да бъде 
гарантирано в значителна степен с добрата 
подготовка на моряците. Но ефективното 
решаване на задачите по осигуряване на 
безопасност на море не е по силите нито на 
отделния екипаж, нито дори на отделна 
корабоплавателна компания или 
специализиран орган за контрол. Приемането 
и еднообразното системно прилагане в 
глобален мащаб на определени принципи, 
стандарти и норми за безопасно 
корабоплаване, задължителен елемент на 
които трябва да бъде системата за 
управление на персонала, е задача, която 
само до преди няколко десетилетия 
изглеждаше твърде далечна, но в началото на 
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ХХІ век започва да намира някои свои 
решения.  

Професионалната подготовка на 
моряците традиционно се насочва за 
удовлетворяване на изискванията за 
ситуационен тип реакции. Ситуациите, 
с които екипажите се срещат на море, са 
наблюдаеми и достъпни за преценка от 
хора, притежаващи адекватно ниво на 
готовност и опит за справяне. Те трябва 
да притежават познания и възможности 
да решават проблеми, като ги 
диагностициират и намират проти-
водействия със средствата, с които 
разполагат. Това е безусловно необ-
ходимо, но дали е достатъчно?   

За постигането на комплексна 
безопасност на море, базираща се не 
само на ситуационното управление в 
рамките на ограничената корабна среда, 
а и на превенцията на широка гама от 
потенциални негативни въздействия и 
кризи в цялото обкръжение на 
системата е наложително обновяването 
на наличното експертно знание. 
Неговото притежаване формира спосо-
бности, които могат да се реализират в 
интерес на оптимизирането на «чове-
шкия фактор» в националната система 
за корабоплаване.  За съжаление, 
делегирането на права да се подготвя 
персонал у нас не винаги е насочено 
към най-логичния адрес. Изборът на 
институции, конкретен «носител на 
експертно знание»,  често се 
осъществява на основата на неясни 
икономически критерии, например 
ценовата ефективност.   

Освен това, експертизата по 
отношение на дефинирането на 
елементите на безопасното 
корабоплаване  следва да се възлага на 
институции, които са  доказали 
компетентността си по отношение на 
научноприложните разработки, 
обслужващи националната морска 
политика.  Не случайно в Резолюцията 
A.947 на ІМО от 2003 г. са посочени по-
широк кръг органи и лица, за които 
закономерно се отнася определението  

«човешки фактор» - не само корабните 
екипажи на море!  

 
ІІІ ИЗВОДИ 

Системният подход за изследване и 
управление на обекти предполага 
определянето на техните елементи, на 
вътрешните и външните им взаимовръзки, 
благодарение на които те функционират като 
система, и на целите, които са формирани в 
зависимост от тяхното предназначение. 
Функционирането на безопасно 
корабоплаване като отворена система, 
ангажираща наднационални нива за 
съгласуване, и в крайна сметка, цялата 
световна морска общност, се реализира като 
взаимодействие на системни елементи, по 
отношение на които са ориентирани 
множество анализи и изследвания. 
Линейната траектория на процеса на 
натрупване на нови знания и на създаването 
на нови приложни продукти се разполага във 
времето чак до възникването на 
Международната морска организация (ІМО) 
през 1959 г. Днес отново сме свидетели на 
повратен момент – формирането на 
интегрирана морска политика на ЕС. 
Българският принос следва да бъде 
ориентиран към генерирането на системен 
процес на взаимодействие и споделяне на 
идеи, на обединяване на усилията на хора, 
организации и ресурси, създаващи 
качествено нов глобален продукт. 
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ПРОЕКТ ЗА НОВА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

 
PROJECT FOR NEW ELECTORAL SYSTEM IN THE REPUBLIC  

OF BULGARIA  
Тошко Петров,  Лъчезар Аврамов,  Ивелин Ташев 

 
Резюме: В статията се предлага замяната на действащата у нас пропорционална 
избирателна система с мажоритарна избирателна система с многократен глас и 
преференциално гласуване. Представени са основните характеристики, изчислителните 
процедури и промените в избирателните райони, които трябва да се реализират с оглед 
нейното внедряване в изборната практика в страната ни. 
Ключови думи: пропорционална избирателна система; мажоритарна избирателна 
система; многомандатен избирателен район, мажоритарна избирателна система с 
многократен глас. 
 
Abstract: In the article is offered to a substitution on the working nowadays in Bulgaria 
proportional electoral system with majority electoral system of multiple vote and preference 
voting. Main characteristics are showed, the calculation procedures and changes in the 
electoral regions, necessaries for putting into the electoral practice in Bulgaria. 
Kew words: proportional electoral system, majority electoral system, majority electoral 
system of multiple vote, multimandate electoral region 

 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Опитът от демократичното развитие 

у нас периодично активира дискусията, 
относно това дали прилаганата 
избирателна система за парламентарни 
избори е най-добрата, и дали тази система 
е необходимо да бъде усъвършенствана в 
определена посока. За съжаление обаче, 
този дебат на практика не се води 
целенасочено и задълбочено, а самото 
изборно законодателство, обикновено в 
навечерието на определени избори се 
променя козметично от съответното 
парламентарно мнозинство, с оглед 
спечелване на някакво макар и минимално 
предимство пред политическите опоненти. 
А за периода от началото на 90-те години 
на миналия век до сега, вече са преминати 
няколко електорални цикли, които дават 
достатъчно материал да се направи анализ 
на ефективността от функционирането на 
прилагания у нас класически вариант на 
пропорционалната избирателна система. 

 
ІІ. АНАЛИЗ 

Проблемът за избор на избирателна 
система е твърде важен за всяко едно 
демократично общество, тъй като тя слага 
специфичен отпечатък върху множество 

компоненти на политическата среда - 
поведението на избирателите, поведението 
на излъчените представители, 
устройството на политическите партии, 
конструирането и цялостното поведение 
на институциите на политическата власт и 
пр. Трябва да напомним, че не съществува 
идеален вариант на избирателна система, 
която да удовлетворява всички претенции, 
които могат да бъдат предявени към едно 
такова техническо средство, каквото на 
практика представлява избирателната 
система. Затова, каква избирателна 
система ще бъде предпочетена е въпрос на 
конкретни политически предпочитания, 
аргументи и съгласие между политически 
сили, а не на рационален избор на нещо, 
което е принципно по-добро. 

Като цяло възраженията относно 
действащата избирателна система у нас са 
тези, свързани с недостатъците на 
пропорционалната система въобще. Най-
важните от тях са: 

а) Деперсонализация на политиката, 
тъй като избирателите са принудени да 
гласуват за определени списъци от имена, 
които са регистрирани от съответните 
политически партии; 
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б) Избирателите са лишени от 
възможността да направят реален избор, 
тъй като не могат да повлияят нито на 
регистрацията, нито на подредбата на 
кандидатите в партийната листа. В 
резултат на това се стига до все по-
разширяващ се абсентизъм (доброволен 
отказ от гласуване) и дезинтересиране от 
политиката въобще; 

в) Неоправдано е засилена ролята на 
партийните апарати, които подреждат и 
регистрират листите. Така избраните 
представители дължат своето място по-
скоро на партийния апарат, а не на 
избирателите, които са гласували за тях. 

В този смисъл все по-силно в 
общественото пространство се чуват 
гласове за необходимостта от сериозни 
промени в изборното законодателство като 
очакванията за промяна са свързани 
основно със засилването на 
мажоритарното начало в избирателната 
система. В тази насока е публично 
заявеното желание за иницииране на 
обществен дебат от страна на президента 
Георги Първанов за необходимите 
промени в областта на избирателната 
система и дори готовността му по тези 
проблеми да се насрочи и национален 
референдум. 

Така се очертават три възможни 
алтернативи, чрез които може да се 
усъвършенства действащата избирателна 
система у нас: 

а) да се премине към определена 
разновидност на мажоритарна система; 

б) да се възприеме смесената 
избирателна система; 

в) да се приеме по-добър вариант на 
пропорционалната система. 

Изхождайки от тези съображения 
изследователския екип разрабоващ 
проекта формулира следната работна 
хипотеза: 

Изборът на нова избирателна система 
в страната ще се осъществи измежду 
следните разновидности на избирателна 
система въобще: 

1.Мажоритарна система за 
разпределение на мандати в 
многомандатни избирателни райони. 

2. Пропорционална система с 
преференции. 

3. Смесена избирателна система. 
Селектириането на най-подходящата 

избирателна система ще стане на базата на 
система от две групи критерии: 

1. Критерий за справедливост – Този 
критерий в случая отразявя 
необходимостта новата избирателна 
система да отговаря на следните условия: 

а) да гарантира в максимална степен 
свободното волеизявление на 
избирателите и възможността те да изразят 
ясно своите предпочитания; 

б) да отчита всички подадени гласове 
от избирателите, съобразно изразените 
чрез тях предпочитания, като всеки глас се 
третира еднакво; 

в) трансформацията на подадените 
гласове в спечелени мандати да се 
доближава максимално до изразените от 
избирателите предпочитания; 

г) да води до такова конструиране на 
изборните органи, което да дава 
възможност за рационално и ефективно 
функциониране. 

2. Критерий за приложимост – Този 
критерий в случая отразява възможностите 
за практическа реализация на 
избирателната система изразяващи се в: 

а) избирателите свободно да могат да 
прилагат процедурите на избирателната 
система при гласуването без особени 
затруднения; 

б) да не са необходими драстични 
промени в действащото изборно 
законодателство, подзаконовата 
нормативна уредба и други актове с оглед 
въвеждането на избирателната система в 
политическата практика в приемливи 
времеви граници; 

в) изчислителните процедури да са 
ясни, не особено сложни, подходящи за 
практическо приложение, алгоритмизация 
и електронна обработка на данните; 

Прилагайки тези два критерия към 
работната хипотеза изследователския екип 
селектира като най-подходяща 
мажоритарната избирателна система. 
Освен това като цяло обществените 
нагласи и очаквания в нашата страна са в 
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посока именно на тази избирателна 
система. На практика обаче, не 
съществува мажоритарна избирателна 
система от класически тип, която при 
избор между няколко кандидати, 
конкуриращи се за един мандат да 
осигурява представителност за повече от 
абсолютното мнозинство на 
гласоподавателите. Това означава, че 
предпочитанията на почти половината от 
избирателите не се превръщат в мандати 
или както е прието да се казва, при нея се 
“губят” техните гласове. Този недостатък 
при определени обстоятелства би могъл да 
доведе до такова формиране на 
представителните органи, което твърде 
много да се отличава от реалното 
разпределение на политическите 
предпочитания на избирателите. Освен 
това съществува още едно обстоятелство, 
което прави класическата мажоритарна 
система, с разпределение на мандати в 
едномандатни избирателни райони твърде 
ненадеждна. При нея крайният резултат от 
избора твърде много зависи от границите 
на избирателните райони. Става въпрос за 
това, че определянето на границите на 
избирателните райони може да окаже 
толкова сериозно влияние върху крайния 
резултат на избора, че той да се отклонява 
в неприемливо висока степен от реалното 
разпределение на предпочитанията на 
избирателите [1,28-29]. Тъй като 
границите на избирателните райони се 
определят малко или много по 
административен път от действащата 
администрация, то при класическия вид 
мажоритарна избирателна система 
съществуват сериозни изкушения 
управляващите в момента чрез подходящо 
конструиране на избирателните райони да 
си създадат определени предимства пред 
своите политически конкуренти. 

Тези, а и някои други недостатъци на 
класическата мажоритарна избирателна 
система, могат да бъдат преодолени при 
адаптирането й за използване в 
многомандатни избирателни райони. 
Когато решим, че  в даден избирателен 
район всички избиратели трябва да имат 
свои представители във властническите 

органи, които се формират чрез 
определени избори, а не само тези които са 
мнозинство, то тогава този район трябва 
задължително да е многомандатен. Това 
означава, че в него ще се разпределят 
вместо един няколко мандата. 

В световната практика се използват 
няколко разновидности на такава  
избирателната система, които се наричат  -  
мажоритарна система с повторяем глас; с 
многократен глас; с ограничен глас; с 
единичен глас и с кумулативен глас.  

От посочените разновидности 
изследователският екип избра като най-
подходяща мажоритарната система с 
многократен глас и преференциално 
гласуване. Най-характерното при нея е, че 
всеки избирател притежава вместо един 
няколко гласа. Общият брой на гласовете, 
с които разполага гласоподавателят 
обикновенно е равен на броя на мандатите, 
които се разпределят в многомандатния 
район. С всеки един от тези гласове може 
да се гласува в подкрепа на 
предпочитаните кандидати, като 
избирателят решава дали да използва 
всички гласове, с които разполага или част 
от тях. 

При тази система всички кандидати 
са включват в една интегрална бюлетина. 
Гласоподавателят класира тези кандидати 
по реда на своите предпочитания, като за 
ефективни гласове се считат толкова 
преференции, колкото е броя на 
подлежащите за разпределение мандати в 
съответния район. Ако мандатите 
подлежащи за разпределение са n на брой, 
то за ефективни гласове се броят първите 
n предпочитания на всеки избирател. За да 
бъде избран всеки кандидат трябва да 
получи най-малко толкова ефективни 
гласове колкото е абсолютното 
мнозинство от гласуващите в съответния 
район (повече от половината от 
подадените бюлетини). Измежду тези, 
които са получили такава подкрепа 
избрани са толкова кандидати, колкото е 
броя на мандатите подлежащи на 
разпределение в съответния район. Те се 
подреждат по низходящ ред на 
спечелените ефективни гласове, като пръв 
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е този, който е получил най-много гласове, 
втори е следващия по поддръжка и т.н. до 
изчерпване на мандатите в района. 

Посочената изчислителната 
процедура приключва на този етап и 
изборът се смята за завършен, ако по този 
начин се разпределят всички мандати. 
Възможно е обаче, това и да не се случи и 
при първоначалното преброяване да се 
разпределят само няколко от подлежащите 
на разпределение мандати. Тогава се 
прилага следната изчислителна процедура: 

1. Ако трябва да се разпределят 
допълнително q мандата на първата стъпка 
се отстранява кандидатът получил най-
малко гласове. 

2. Преброяват се отново всички 
бюлетини като не се броят преференциите 
за избраните вече кандидати и отпадналия 
кандидат. За ефективни гласове в този 
случай се зачитат първите q на брой от 
останалите преференции във всички 
подадени бюлетини. 

3. Избрани са тези кандидати, които 
са получили най-голям брой гласове, ако 
броят им равен най-малко на половината 
от броя на преброените бюлетини 
(получили са абсолютно мнозинство). 

4. Процедурата се повтаря до 
изчерпването на всички мандати. 

 Ще илюстрираме тази избирателна 
система със следния пример: 

В многомандатен избирателен район 
трябва да се разпределят три мандата и в 
него на определен избор гласуват 100 
избиратели. Следователно всеки избирател 
разполага с три ефективни гласа, което в 
рамките на района като цяло прави общо 
300 ефективни гласа. Нека в района са 
регистрирани 8 кандидати (A, B, C, D, K, 
L, M и N). За улеснение ще предположим, 
че 51 избиратели са изразили своето 
предпочитание към първите 4 кандидата 
(A, B, C, D), а  други 49 – към останалите 
кандидати (K, L, M  N), показано в 
табл.1.  

 
   Табл. 1 Разпределение на предпочитанията на избирателите 

Избиратели 
(бр.) 

Преференции Ефективни 
гласове (бр.) 

34 A, B, C, D 102 
11 A, D, B, C 33 
6 A, D, C, B 18 

33 K, L, M, N 99 
10 K, N, L, M 30 
6 K, N, M, L 18 

Общо: 100  300 
 

Ефективните гласове за всеки 
кандидат се разпределят по следния начин 
(табл.2). За попълването на трите мандата 
в случая са необходими четири 
преброявания. При всяко следващо 
преброяване се броят наново 

преференциите, като от тях се изключват 
тези на избраните и отпаднали при 
предходното преброяване  кандидати. 
Избрани са тези от тях, които получат най-
малко 51 гласа. 

 
Табл. 2 Разпределение на ефективните гласове за всички кандидати 
Кандидат Първо 

броене 
Второ 
броене 

Трето 
броене 

Четвърто 
броене 

Избор 

A 51 отпада - - избран 
B 45 45 45 51 избран 
C 40 40 40 51 избран 
D 17 17 17 отпада  
K 49 49 49 49  
L 43 43 49 49  
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M 39 6 отпада -  
N 16 отпада - -  

Общо 300 200 200 200  
 

От посоченият пример става ясно, че 
мажоритарната система с многократен 
глас и преференциално гласуване, 
независимо от броя на мандатите в 
избирателния район гарантира, че ако в 
множеството на гласуващите избиратели 
се оформи такава съвкупност подкрепяща 
толкова кандидати, колкото са и мандатите 

и тази съвкупност е по-голяма от 
половината от всички избиратели, то тя ще 
спечели всички мандати в района. 
Следователно тази система в най-голяма 
степен отговаря на четирите компонента 
на критерия за справедливост формулиран 
по-горе. 

 
ІІІ. ИЗВОДИ 

Практическото приложение на 
посочената система би могло до се 
реализира без особени проблеми като се 
осъществят следните стъпки: 

1. Сега съществуващите 
многомандатни избирателни райони 
трябва да бъдат разделени на по-малки, 
като във всеки от тях се разпределят от три 
до пет мандата. Тези, в които в момента се 
разпределят до 5 мандата ще запазят 
своята структура. В таблица 3 е посочен 
броят на мандатите за избор на народни 

представители подлежащи на разпределие 
в цялата страна от всяка РИК по сега 
действащата пропорционална избирателна 
система и по новата избирателна система. 
Оптималният обсег на приложимост на 
мажоритарната избирателна система с 
многократен глас е в многомандатните 
избирателни райони да се разпределят от 3 
до 5 мандата. Точно такава е практиката на 
Япония, където тази избирателна система 
се използва за избор на долната камара на 
японския праламент – Камарата на 
представителите.  

 
    Табл. 3 Разпределение на мандатите по действаща и по нова избирателна система 
Действаща избирателна 

система 
Нова избирателна 

система 
Действаща избирателна 

система 
Нова избирателна 

система 

Избирателен 
район 

Мандат
и 

Избирателен 
район 

Манд
ати 

Избирателен 
район 

Мандати Избирателен 
район 

Манд
ати 

01 Благоевград 10 011Благоевград  
012 

5 
5 

17 Пловдив - 
окръг 

11 171Пловдив 
172 - окръг 
173 

4 
3 
4 

02 Бургас  13 021 Бургас 
022 
023 

4 
5 
4 

18 Разград 5 18 Разград 5 

03 Варна 14 031Варна 
032 
033 
034 

4 
4 
3 
3 

19 Русе  8 191 Русе 
192 

4 
4 

04 Велико 
Търново 

9 041 Велико 
042 Търново 
043 

3 
3 
3 

20 Силистра 4 20 Силистра 4 

05 Видин 4 05 Видин 4 21 Сливен 7 211 Сливен 
212 

4 
3 

06 Враца 7 061Враца 
062 Видин 

4 
3 

22 Смолян 4 22 Смолян 4 

07 Габрово 4 07 Габрово 4 23 София 1 13 231 София1 
232 
233 

4 
5 
4 

08 Добрич 7 081Добрич 4 24 София 2 11 241 София2 4 
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082 4 242 
243 

3 
4 

09 Кърджали 5 09 Кърджали 5 25 София 3 12 251 София2 
252 
253 

4 
4 
4 

10 Кюстендил 5 10 Кюстендил 5 26 София - окръг 8 261 София – 
262 окръг 

4 
4 

11 Ловеч 5 11 Ловеч 5 27 Стара Загора 11 271 Стара 
272Загора 
273 

4 
4 
3 

12 Монтана 6 121Монтана 
122 

3 
3 

28 Търговище 4 28 Търговище 4 

13 Пазарджик 9 131Пазарджи 
132  
133 

3 
3 
3 

29 Хасково 8 291 Хасково 
292 

4 
4 

14 Перник 5 14 Перник 5 30 Шумен 6 301 Шумен 
302 

3 
3 

15 Плевен 10 151Плевен 
152 
153 

4 
3 
3 

31 Ямбол 5 31 Ямбол 5 

16 Пловдив - 
град 

10 161 Пловдив -
162 град 
163 

4 
3 
3 

    

 

2. Изчислителните процедури 1- 4 
се осъществяват на ниво РИК на новите 
многомандатни райони, след като се 
сумират данните от съответните СИК.  Те 
гарантират, че избраните представители 
ще се ползват с подкрепата на достатъчно 
представително мнозинство сред 
избирателите гласуващи в съответния 
многомандатен избирателен район. Би 
могло обаче тези процедури да бъдат 
облекчени като отпадне изискването 
изборът да се реализира при подкрепата 
на абсолютното мнозинство избиратели и 

се приеме, че избрани са онези n 
кандидати, получили най-много 
ефективни гласове, където n е броят на 
мандатите подлежащи на разпределение. 
Ако има повече от един кандидат на 
последното n – то място с еднакъв 
резултат за избран се смята този, който 
получава това право чрез проведен 
жребий между тях. 

3. Използването на интегралната 
бюлетина става по същия начин, по който 
се използва и в сега действащата 
избирателна система.
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ПИЛОТНА ВЕРСИЯ НА МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ – 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

PILOT VERSION OF THE METHOD FOR MEASURMENT OF THE 
ENTREPRENEURAL ATTITUDES OF THE STUDENTS – PRELIMINARY 

RESULTS  AND TRENDS 
Гатю Гатев 

 
Резюме: Статията представя проекта на един нов подход (скала), които цели 
измерването на нагласите към предприемачество при студентите. Представят се 
психометрическите характеристики на пилотната версия и отделни айтъми от тази 
скала.  
Ключови думи: предприемач, предприемачество, социални нагласи, 
предприемачески нагласи, измерване, поведенчески намерения, субективна норма 
 
Abstract: The article presents a project, which is completely innovative to the conditions 
of our country’s new approach, aiming at measuring the inclinations of 
enterpreneuralship of the students. A critical overview is being done on the different 
methods on the psychometric criteria in the pilot of the different items of the scale. 
Key words: entrepreneur, enterpreneuralship, social inclinations, entrepreneurial 
inclinations, measurement, demeanor inclinations, subjective provision. 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Съществуват различни гледни точки и 
теории за “произхода на богатството на 
народите”, като се започне от 
разделението на труда (А.Смит), 
ключовите фактори на 
производителността и икономическата 
състоятелност – земята, труда и капитала 
(Ж.Б.Сей) и се стигне до 
предприемачеството (Й.Шумпетер).  

Изследователите от различни области 
на познанието, в това число и 
организационните психолози,  се опитват 
не само да опишат и обяснят  различните 
причини за по-доброто благосъстояние на 
нациите, но и да сътворят методология и 
методи, чрез които тези идеи да намерят 
реализация в практиката. До голяма степен 
посоченото се асоциира с 
предприемачеството в контекста на 
развитите и по-специално на развиващите 
се страни, както и за  ситуации, свързани с 
радикалната смяна на политически и 
стопански модели, характерно за 
условията в нашата страна (Robinson, P. B., 

Stimpson, D. V., Huefner, J., and Hunt, H. K., 
1991; R. van Wyk, A.B. Boshoff , C.L. Bester, 
2003;) R. van Wyk* & A.B. Boshoff, 2004; 
Venesaar U., Kolbre E., Piliste T., 2006; 
Linan F., Yi-We Chen, 2006). 

Настоящата статия цели да представи 
първоначалните резултати от 
разработването на един нов метод,  
пилотна версия на скала, за измерване на 
предприемаческите нагласи на студентите 
в образователна среда. 

Предполага се, че използването на 
данните от аналогична методика, за 
диагностициране на емоционалното, 
когнитивно поведенческо състояние и 
развитие на младата надежда на нацията в 
указаната насока, би повишило 
ефективността във влиянието на 
преподавателите, предоставяйки им 
релевантна обратна информация за 
отношението на студентите  към 
предприемачеството и готовността им за  
успешна реализация в сферата на бизнеса. 

 

 
Теоретичен контекст 
Въпроса за атитюдите или нагласите е 

коментиран многократно и въпреки 

противоречивото му тълкуване има 
относително системно разбиране относно 
този конструкт. Намерението ни е, като се 
използват неговите предимства, да се 
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направи опит за измерване нагласите за 
предприемачество при студентите.  

Вид алтернатива за реализация на 
същата цел се явяват два други ключови  
подхода: на социално-демографските 
характеристики и този на личностните 
черти. Робинсън, Стимпсън и Хъфнър 
(Peter B. Robinson, David V. Stimpson, 
Jonathan C. Huefner, 1991), след като 
анализират задълбочено приноса на 
редица автори, основно на Маклелан и 
сътрудници от началото на 50-те 
(McClelland, 1961; McClelland, Atkinson, 
Clark, & Lowell, 1953) и в по-ново време, 
смятат, че теорията на атитюдите 
предоставя по-добри възможности за 
измерване на тези нагласи и същата 
отразява по-новите тенденции на 
изследователската работа в тази насока, 
тъй като отчита влиянието не само на 
индивидуалните, но и на ситуативните 
променливи. 

Техният подход акцентира на  теория 
на Фишбайн и Айзен (Fishbein и Ajzen, 
1975) за обмисленото действие (Theory of 
reasoned action – TRA), която претърпява 
развитие по-късно (Theory of planned 
behavior, Azjen,1988) и позволява да се 
предскаже твърде по-достоверно 
социалното поведение на човека.                                                                          

Конструираният от тях метод – 
Ориентирана към предприемаческите 
нагласи скала (Entrepreneurial Attitude 
Orientation scale - EAO), измерва четири 
аспекта на предприемаческите нагласи – 
достижения в бизнеса (Achievement in 
business), иновации в бизнеса (innovation in 
business), възприет личен контрол при 
управление на бизнеса (Perceived personal 
control of business outcomes) и  възприето 
чувство за собствено достойнство в 
бизнеса (Perceived self-esteem in business). 

Методът  е много популярен сред 
изследователите на предприемаческите 
характеристики и се цитира в много от 
проучвания, касаещи бизнеса, студентите  
и университетската среда (R. van Wyk* & 
A.B. Boshoff, 2004; Venesaar U., Kolbre E., 
Piliste T.,2006; Clark, B. R., 1998). 

В пилотната си версия нашата скала 
(СПНСГ-1) е с по-икономична, т.е. с пo-

малка дължина от EAO с 30  айтъма и е  
предназначена да измерва следните 
дименсии: 
• Общи предприемачески нагласи (45 
айтъма);  
• Предприемачески намерения (35 
айтъма); 
• Ключови предприемачески 
компетенции (10 айтъма). 

Първата скала, съдържа в себе си две 
субскали (предприемачески намерения и 
Ключови предприемачески компетенции). 
Първата субскала е конструирана чрез 
взаимстване на айтъми от метода на  от 
Робинсън, Стимпсън и Хъфнър (Peter B. 
Robinson, David V. Stimpson, Jonathan C. 
Huefner, 1991), и адаптирането им за 
българоезична културна среда. Високите 
стойности по нея показват позитивно 
емоционално, когнитивно отношение и 
поведенческа готовност за осъществяване 
на собствен бизнес, ниските – липсата на 
ясно структурирано отношение и осъзната 
готовност към това.  

Втората субскала е базирана на 
гледната точка  на  Спенсър и Спенсър 
(Spencer L., Spencer S., (1993), очертаваща  
профила на предприемаческите 
компетенции, емпирично валидизирани  в 
среда на икономически развиващи се 
страни. Високите стойности показват 
наличие на ключови  мисловни и 
поведенчески модели, характерни за 
хората, изпитали  насладата и горчивината 
на  правенето на самостоятелен бизнес. 
Ниските стойности – липсата на 
когнитивни и поведенчески склонности за 
предприемачество. 

За разлика от първата група автори, 
които използват десет степенна скала за 
оценка на отговорите, в този нов метод се 
използва седем  елементна скала, Ликертов 
тип, пред вид доказаните й предимства в 
сравнение с по-големите и по-малко 
градируемите рейтингови скали за оценка 
(Nunnally, 1978, цит. по Клайн П.,1994). 

 
Процедура 
Изследването беше осъществено на 

доброволен принцип, анонимно и върху 
извадка, конструирана на случаен принцип 
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от студенти, обучаващи се в три 
университета – Технически университет-
Варна, Шуменски университет “Епископ 

Константин Преславски” и факултета за А, 
ПВО и КИС на НВУ”В.Левски”- Шумен  
(N = 101). 

  
Табл. 1. Разпределение на изследваните лица по пол. 

Пол 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

мъж 31 30,7 30,7 30,7 
жена 70 69,3 69,3 100,0 

Valid 

Total 101 100,0 100,0  
 
По полов признак по-голямата част от 

изследваните лица са жени – 69,3%, а 
30,7% - мъже (таблица 1). На възраст 
респондентите се позиционират в 
интервала от 18 до 52 години. По семейно 
състояние -53% от тях са 
неженени/неомъжени, 43% - 
омъжени/женени, а 4% - разведени. 

Важен показател за изследването са 
данните за наличието или липсата на 
собствен бизнес, както и намеренията за 
стартиране на такъв, пред вид 
възможността да провери 
дискриминантата валидност на скалата 
(виж таблица 2). 

 
Табл. 2. Разпределение на изследваните лица по наличие или липса на собствен бизнес. 

Наличие на собствен бизнес 
  Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Няма собствен 
бизнес 

83 82,2 82,2 82,2 Valid 

Има собствен 
бизнес 

18 17,8 17,8 100,0 

 
Видно е, че по-голямата част от 

студентите нямат собствен бизнес – 82,2%, 
17,8% имат основно малък бизнес (наели 
са от 3 до 10 човека на работа). Едва 23% 

от изследваните лица имат намерение в 
перспектива да разкрият някакъв бизнес, а 
77% - не проявяват интерес към подобен 
род дейност. 

 
 
Инструментариум, резултати и 

обсъждане 
Наред с  тестването на пилотната 

версия на студентската скала за 
предприемачество, паралелно бе приложен 
и популярната от 70-те години на 
миналото столетие Скала за макиавелизъм 
(MachIV) на Christie & Geis (1970), 
българска адаптация на П.Димитров (2007), 
20 айтъма.  

Съображението бе, че съвместното 
използване на тези два метода би 
позволило набирането на данни за по-
пълното описание и анализиране на 

предприемаческото поведение. Освен това 
представлява интерес в проверка 
валидността на хипотезата, за линейна или 
нелинейна взаимовръзка между хората с 
високи показатели в областта на 
предприемачеството и склонността на 
макиавеалистите да прибягват към 
манипулативни поведенчески тактики, 
както и осъществяването на натиск и 
пренебрегването на конвенционалните 
норми, променливи, измервани от 
субскалите на MachIV.  
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Както е показано на табл. 3, две от 
субскалите на новият метод са с 
недостатъчно висока консистентна 

надеждност, докато общата скала е с добра 
надеждност (Alpha >.72). 

Табл. 3.Описателна статистика 
 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Alpha 

Макиавелизъм 101 44,00 101,00 72,89 11,14 .55 
Предприемачески 
компетенции 

101 30,00 50,00 40,19 4,90 .61 

Предприемачески намерения 101 102,00 152,00 128,52 10,09 .58 
Предприемачески нагласи 101 132,00 202,00 168,72 13,45 .72 
Valid N (listwise) 101      

 
Скалата за макиавелизъм демонстрира 

недостатъчно висока консистентна 
надеждност (Alpha = .55), резултат по-
нисък, но близък до  установеното в 
изследването на П.Димитров (2007). Така 
установеното вероятно се дължи на 
различното естество на респондентите от 
извадката ни, състояща се изключително 
от студенти, независимо, че някои от тях 
имат собствен бизнес. 

Малко по-незадоволителни, но близки 
до горните резултати бяха установени при 
проверка консистентната надежност на 
скалата, чрез разполовяването й  на две 
части и търсене на корелация между тях 
по формулата на Спиърман-Браун. 

Корелационният анализ на данните 
показа, че между двете основни скали 
(макиавелизъм и предприемачески 
нагласи)  съществува слаба, статистически 
значима (p<0.05), отрицателна корелация. 
Подобна е корелацията и между една от 
субскалите (предприемаческите 
намерения) с макиавелизма (p<0.05), което 
означава, че с нарастване/намаляване 
стойностите по едната скала/субскала – по 
другата те намаляват/нарастват. До голяма 
степен това опровергава широко 
възприетото мнение за манипулативността 
и неспазването на конвенционалните 
норми от хората, които в стремежа си да 
оцелеят в условията на недостатъчно 
структурирана и конкурентна 
икономическа ситуация прибягват до 
макиавелистки поведенчески тактики. 
Може би установеното е валидно само за 
една част от предприемачите и по-скоро за 

студентите предприемачи, но все пак е 
налице като тенденция. 

Чрез тест за търсенето на значими 
различия в средните стойности по двата 
метода (Independent Samples Test) бе 
установено, че са налице такива в 
отношението към предприемачеството 
между групата на студентите, имащи 
някакъв (предимно малък) бизнес и тези, 
които нямат собствен бизнес (t=-3,211, 
p=0.002). 

Това до голяма степен  потвърждава 
очакванията ни, скалата да  демонстрира 
“чувствителност” или приемливи 
дискриминантни характеристики към  
реалните неща в сферата на 
предприемаческите  когниции, емоции и 
поведенчески намерения. По-долу са 
показани част от айтъмите на скалата за 
измерване предприемаческите нагласи на 
студентите в образователна среда.       

1.Чувствам се неловко когато трябва 
да направя някакво предложение свързано 
с бизнеса.*1 
       2.Винаги се трудя упорито, за да бъда 
сред най-добрите в моята област. 
3. Изглежда губя много време, за да 

намеря някой, който да ми каже как да 
си реша проблемите.* 

4. Чувствам прилив на енергия, когато 
работя с колеги новатори в колектив, 
където хората знаят какво вършат и  
действат непоколебимо. 
5. Забелязвам, че не съумявам някак 

си да повлияя на неща свързани с 

                                                
1 * - контра индикативни айтъми, балът по тях се 
изчислява по обратен на останалите  от примерната 
скала твърдения. 
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правенето на конкретен бизнес или 
реализирането на проект, въпреки 
усилията, които полагам.* 

6. Не смятам, че при всички 
обстоятелства трябва да се съобразяваме с 
изискванията на договора и 
предпочитанията на клиента. 
       7. Правенето на собствен бизнес е 
вълнуващо и увлекателно занимание. 

8. Имам прекалено много проблеми, 
за да си създавам нови в опитите си 
да търся нови възможности за 
правене на бизнес. 

9. За да успееш в живота трябва 
постоянно да търсиш и реализираш 
мимолетно възникналите 
възможности за някакъв бизнеса. 

10. Не смятам, че при всички 
обстоятелства трябва да се съобразяваме с 
изискванията на договора и 
предпочитанията на клиента. 

 
ІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В тази си пилотна версия скалата за 
измерване на предприемаческите нагласи 
на студентите  показа  относително добри 
психометрически характеристики.  

За да бъде осъществена възможно 
най-пълна валидизация са необходими 
още емпирични данни, набрани от 
приблизително същото количество лица 
имащи собствен бизнес от по-дълго време 
и в по-голям мащаб. Очакваме именно при 
тази група да се проявят концептуалните 
когнитивни, емоционални и поведенчески  
характеристики  на предприемача, което 
да бъде измерено и съпоставено с хората 
или студентите без собствен бизнес. 
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ДЪРЖАВНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ В УСЛОВИЯТА НА ВОЕННА 
ОКУПАЦИЯ 

 
STATEHOOD UNDER CONDITIONS OF MILITARY OCCUPATION 

 Мария Желева 

Резюме: Докладът проследява формирането на съвременното понятие за военната 
окупация: от ХVІІІ в. до съвременното схващане на различни варианти на 
окупация, включително в мирно време и на територията /или част от територията/ 
на съюзническа държава. Съществуващата в момента правна уредба на 
окупацията изключва възможността от трансфер на суверенитет. Разнообразната 
практика обаче показва, че “мирната” окупация остава все още неуредена материя 
и че независимо от факта, че се установява върху територия на съюзническа 
държава и при обстоятелства, различни от представите за класическа война, тя е 
функция от военното превъзходство на окупатора. Следователно и “мирната” 
окупация е всъщност военна окупация. 
 Ключови думи: военна, държава, мирна, окупация, суверенитет. 
 
Abstract:  The report treats the question concerning  formation to the contemporary 
notion about military occupation: from the XVIII-th century, to the modern concept of 
different variants of occupation, including occupation in a period of peace and over the 
territory of allied state. The actually existing legal regulation to the occupation excludes 
the possibility of transfer of sovereignty. However, the existing practice shows that the 
occupation “in peace time” is not still regulated. Regardless of the fact of establishment 
over a territory of ally state and under circumstances, different of our ideas for the 
classical war, it is a function from occupier’s military superiority. Therefore occupation 
“in peace time” is in fact a military occupation. 
Keywords: military, occupation, peace, sovereignty, state. 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ  
В контекста на международното 

публично право, суверенитетът на 
държавата се изразява като териториално 
върховенство. Това означава действие на 
нейната власт в границите на цялата 
държавна територия, разбирана като 
“пространствено измерение” на властта й 
/за разлика от земята, в смисъл на 
“ресурс”/. Съществуват обаче редица 
възможности на ограничаване на 
териториалното върховенство от страна на 
други държави. Голяма част от тях се 
съдържат в разпоредбите на 
международни договори и се реализират 
на хоризонтален принцип, чрез 
координация. Други се проявяват на 
вертикална плоскост, често в резултат от 
военни действия, или поне с участието на 
въоръжени сили на страната, чието 
присъствие съдържа потенциал за 
ограничаването на суверенитета на 
държавата на пребиваването [1]. Такъв е 
случаят с окупацията. 
 
 

ІІ. АНАЛИЗ  
Понятието за окупация се формира 

за продължителен период от време, в 
резултат от сложни обстоятелства и 
включва несъвместими на пръв поглед 
институции. Класическата представа за 
нея се свързва с отношенията между две 
сили по време на война и установяването 
на въоръжени сили върху вражеска 
територия. Оттук се подразбира 
настаняването на войски извън техните 
държавни граници и евентуално 
окупирането на вражеската територия в 
период на примирие. Следователно 
стесненото схващане за окупацията я 
отнася към една от правните последици от 
състоянието на война – наред с 
последиците по отношение на 
дипломатическите и консулските 
отношения, международните договори, 
собствеността, правата на личността и 
др.... [2]. В периода, когато заседават 
Хагските конференции /1899, 1907 г./ се 
приема, че военновременната окупация е 
почти единственият вид окупация – като 
се изключи, разбира се, старото римско 
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схващане за occupatio като първичен 
способ за придобиване на „ничия” земя и 
утвърден в международната практика с 
доктрината Монро [3]. Съвременната 
представа за окупация e значително по-
разширена и се дължи на две 
обстоятелства. Първото е свързано с 
налагащите се тенденции към хуманизация 
на войната. Допустимостта на всякакви 
действия между воюващите страни, 
приключва през 18 в. и това води до 
размиване на ясната граница между война 
и мир, между правото, действащо по време 
на война и на мир. Второто обстоятелство 
е резултат от практиката в годините на 
световните войни. Те предлагат 
многобройни примери за военновременна 
окупация, но наред с класическите случаи 
на нахлуване на окупационни войски 
върху вражеска територия, се наблюдават 
случаи, в които въоръжени сили на една 
или повече държави се настаняват на 
териториите на свои съюзници. 
Окупацията все повече се превръща в 
перманентна институция, приложима 
както във военно, така и в мирно време. 
Най-често цитираният пример в това 
отношение е примерът с Германия след 
безусловната й капитулация. Новите 
предизвикателства пред теорията обаче се 
сблъскват с утвърдената представа за 
военна окупация, основана на враждебни 
отношения. Това довежда до отказ от 
употреба или заобикаляне на термина в 
случаи на „мирна” окупация [4]. 

 Практиката в годините 
непосредствено след Първата световна 
война показва, че военната окупация на 
победена държава има за цел не да я 
пороби окончателно, а да я ангажира да 
изпълни задълженията си, запазвайки 
същевременно своите институции. 
Независимо от емоционално украсените 
оценки в българската историография, 
същото се отнася и за присъствието на 
съюзнически окупационни войски в 
България през този период. След края на 
втория световен конфликт, когато светът 
вече не е официално в състояние на война, 
присъствието на войски върху чужда 
територия става обичайна практика и не 

винаги означава враждебност между двете 
държави; напротив, то често има за цел да 
заздрави съюзните отношения между тях в 
рамките на действащата система за 
сигурност. Това присъствие обаче, макар и 
не между враждуващи държави, също носи 
белезите на военна окупация. 
Същевременно незадоволителното 
уреждане на “мирната” окупация съдържа 
опасност да се подведат под общ 
знаменател институции, подчинени на 
различни правни режими и поставя 
въпроса за съпоставянето и търсенето на 
аналогии и различия между 
компетенциите на военновременния 
окупатор и тези на мирния окупатор [5]. 

Действащото до 18 в. 
международно право не поставя въпроса 
докъде се простират правомощията на 
окупатора. Приема се, че военната победа 
му гарантира всички правомощия и не се 
търсят различията между правните 
последици от военната окупация и 
завладяването на т. нар. “ничии” земи. 
Практиката и при двете показва 
фактическо преминаване на суверенитета в 
ръцете на силата – победителка. Войната 
се приема като допустима нормална 
правна институция, в която 
основополагащият принцип е правото на 
по-силния, т. е. на интересите на големите 
държави. Това изключва, макар и под 
завоалирана форма, идеята за равенство 
между държавите. Воюващата страна, 
която завладее вражеска територия, 
придобива и суверенитета над нея от 
момента, в който установи владение. Тя 
може да завладее върховната власт и да се 
наложи като суверен на победената страна 
без да изпълнява някакви условия или 
формалности. Фактическото положение 
/материалният белег/ е достатъчно, за да 
предизвика трансфер на суверенитет. Все 
още не са познати принципите за отказ от 
агресия, за зачитане на държавния 
суверенитет, за забрана на 
интервенцията[6].  

През този период макар и рядко, в 
теорията се формулират несъгласия с 
практиката за свеждане на окупацията до 
институцията на владението /владение на 
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суверенитета/. Според Х. Гроций 
абсолютизирането на материалния факт 
съдържа сериозни рискове. Той 
предупреждава, че може да се придобива 
собственост върху земята само в резултат 
от продължително владение, а Е. Вател 
обосновава необходимостта от 
разграничаване между военната окупация 
и завладяването – независимо, че 
противникът заема територията на 
държавата, не трябва да се стига до 
консумиране на завладяното като 
собственост, освен след евентуална 
санкция в мирния договор [7]. Въпреки 
тези радикални идеи, които всъщност 
представляват решителна стъпка към 
създаването на модерното международно 
право, чак в края на 19 в. се преодолява 
окончателно отъждествяването на 
окупацията на територия от една чужда 
власт с окончателното й придобиване от 
същата власт. Това типично за 
състоянието на война явление започва да 
се третира като факт, временно 
положение, което предоставя на окупатора 
правото да гарантира сигурността и 
живота на своята армия, както и 
задължението да спазва в основни линии 
заварените условия на живот на местното 
население. Характерните за  съвременното 
международно право принципи, свързани 
със зачитането на държавния суверенитет, 
се налагат през първата половина на ХІХ 
в. – приблизително след 1917 г., когато се 
нашумяват сравнително по едно и също 
време идеите на Ленин за мир без анексии 
и контрибуции, както и предложенията на 
американския президент У. Уилсън, 
формулирани в “14-те точки”[8]. 
Правомощията на окупатора върху 
територията на държавата на 
пребиваването са необходима последица 
от присъствието на въоръжените сили в 
чужда страна. Налагайки присъствието си 
върху тази територия, окупационната 
войска е изправена пред необходимостта и 
правото да се грижи за собственото си 
самосъхранение и за елиминиране на 
препятствията пред изпълнението на 
мисията си. Тази необходимост налага на 
окупатора да поддържа фактическото 

положение /материалния елемент/, т. е. 
своето материално превъзходство върху 
вражеската територия. Това означава да 
осигурява условията за живот и преди 
всичко – сигурността на своята армия. 
Така правомощията, предоставени на 
окупатора с оглед на тази двойна цел , го 
поставят в особени отношения с жителите 
и властите на окупираната страна: от една 
страна, именно с помощта на техните 
блага той задоволява материалните нужди 
на своята войска; от друга страна, той 
трябва да гарантира сигурността на 
армията си именно по отношение на 
техните действия. Тези отношения между 
окупатора и жителите на окупираната 
страна са тясно свързани с военни и 
стратегически императиви, които често 
имат характера на отношения между 
воюващи страни. Те обаче се различават от 
отношението което може да се породи 
между местното население и окупатора, 
ако той паралелно изпълнява функциите 
на териториалния суверен. При тази 
хипотеза правомощията му се регулират от 
друг режим , различен от режима, който 
осигурява живота на армията му спрямо 
екстремални обстоятелства [9]. 

Окупацията не може да има 
действие на субституиране на завоевателя 
в правата на правителството на победената 
страна. Завладяването на чуждата 
територия и окупацията й е временен факт 
и като такъв не може да има действие на 
трансфер на суверенитет. Окупаторът 
може само да получи правото да 
упражнява някои от правата на суверена. 
Това упражняване произтича от 
фактическата му власт и се легитимира от 
изискването да се опази обществения ред, 
необходим както за населението, така и за 
вражеската армия.  
 Сравнителното очертаване на 
функциите на окупатора в доктрината 
обаче не винаги довежда до спазването на 
техните рамки в  практиката. Това 
обстоятелство още повече налага 
необходимостта от по-прецизно 
дефиниране на понятието окупация. 
Брюкселската конференция /август 1874/ я 
определя като институция, принадлежаща 
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по презумпция към правото на въоръжени 
конфликти. Чл. 1 от Брюкселския проект 
приема, че “една територия се счита за 
окупирана, когато е поставена фактически 
под управлението на вражеската армия”. 
Въпреки критиките, чл. 42 от Проекта за 
декларация, приет в Хага /27 юли 1899 г./ 
възпроизвежда чл. 1 от Брюкселския 
проект[10], а Четвъртата Хагска конвенция 
относно законите и обичаите на 
сухоземната война от 1907 г. предлага 
идентично правило. Разпоредбите на чл. 
55 търсят аналогия между правомощията 
на държавата – окупатор и 
плодоползвателя: “Държавата окупаторка 
се смята за управител и плодоползвател на 
обществените сгради, недвижимите 
имущества, горите и земеделските 
стопанства в завзетата страна, които 
принадлежат на неприятелската държава. 
Тя трябва да запази субстанцията на тия 
имущества и да ги управлява съобразно 
правилата на плодоползването”. Чл. 53 
дава възможност на окупиращата страна 
да завземе всички движими вещи, които 
принадлежат на държавата и са в 
състояние да послужат за целите на 
войната; освен това могат да бъдат иззети 
всички средства, предназначени за превоз 
или предаване на новини, оръжейни 
складове, боеприпаси – независимо дали 
принадлежат на частни лица, при условие, 
че бъдат върнати или обезщетени при 
сключването на мира [11] .  

Така в момента, когато се полага 
началото на правната регламентация на 
окупацията, се приемат два изходни 
пункта: фактическото положение и 
поставянето на институцията в рамките на 
правото на военни конфликти. Тя се 
третира като едно от средствата на 
войната, чиято непосредствена цел е 
незабавно да наложи върховенството на 
по-силния. Развивайки тази идея, някои 
автори уточняват, че целите й не се 
ограничават в подчиняването на врага, а 
включват и отнемането на възможността 
да продължи войната. Това обаче не 
променя факта, че в началото на ХХ в. 
тази институция се схваща в особено тесен 
смисъл – материалният елемент се 

регулира от правото на война, което от 
своя страна има за цел само да го 
ограничи[12]. 

Ограничената регламентация на 
окупацията  по това време е обяснимо – 
тогава все още не са се случили големите 
световни конфликти. Първата световна 
война обаче предлага разнообразни случаи 
на окупация, не само на вражеска, но и но 
невражеска територия. За да отговори но 
това явление, доктрината въвежда 
термини, синонимни на “присъствие”, или 
подвежда тези случаи към общия 
знаменател на военната окупация. 
Настаняването на съюзнически войски се 
анализира като публична дейност, 
свързана със защитата не само на своята 
територия, а и на територията на 
държавата на пребиваването. Започва да си 
пробива път понятието за една особена 
окупация – мирна окупация.  

Сравнението на мирната окупация с 
класическата институция на occupatio 
bellica показва и прилики, и различия 
между тях. Приемането й като просто 
допълнение към последната би било 
неудачно, защото occupatio bellica е 
доминирано от идеята за войната и 
съперничеството между юридическата 
власт на териториалния суверен 
/окупирания/ и фактическата власт на 
окупатора, притежаващ обикновено 
материално превъзходство. Въпреки това 
правилата на Хагското право относно 
окупацията могат да се прилагат по 
аналогия и към присъствието на чужди 
войски на територията на съюзническа 
държава както във военно, така и в мирно 
време. Независимо от отсъствието на 
враждебни военни действия между двете 
страни, и при мирната окупация именно 
военното превъзходство позволява на една 
армия да се установи на чужда територия и 
й дава възможност да я окупира. 
Съществената разлика между тях е обаче, 
че докато при окупацията във военно 
време е водещо фактическото положение, 
което е източник , но и граница на 
правомощията на окупатора, то при 
мирната окупация техен източник е 
правото [13]. 
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Обикновено мирната окупация е 
свързана и с изработването на 
съюзническа програма и преследва 
предимно политически цели. При това 
положение e логично отстъпването на 
някои компетенции от страна на суверена 
към окупиращата държава. По този начин 
се съдейства за осигуряването на 
колективна сигурност и взаимопомощ 
между страните от един и същ блок. 
Липсата на задоволителна правна 
регламентация на този институт води до 
противоречиви последици по отношение 
на въоръжените сили, установени на 
чуждата територия: въпреки автономния 
си статут, те са подложени на 
предизвикателствата на безредици и 
анархия. Военните власти на окупатора 
придобиват различни компетенции и 
упражняват временно част от местната 
суверенна власт. Във всички случаи обаче 
те трябва да се съобразяват със 
съществуването на тази власт и със 
смисъла на суверенитета.  
 Международноправната 
регламентация на военната окупация 
поставя пречки към превишаването на 
правомощията на окупатора и гарантира 
поддържането на местния правен ред. Това 
не означава, че на практика те не се 
преминават често. Това обаче са факти, 
които стоят извън правото и представляват 
насилие. След Втората световна война се 
наблюдават многобройни случаи на 
изпращане на въоръжени сили в чужбина и 
практиката на окупация еволюира. 
Държавите, които изпращат войски, 
придобиват различни права и упражняват 
правомощия по отношение на местното 
население; понякога те получават 
“върховната власт”, а понякога – 
“фактическия суверенитет” върху 
окупираната територия. Това развитие на 
нещата обаче не следва да се приема като 
доказателство за негодността на понятието 
за военна окупация. Това понятие отговаря 
на едно фактическо положение, на едно 
временно състояние и субституирането на 
окупатора в компетенциите, които при 
нормални обстоятелства упражнява 
окупирания, е наложено от спешни нужди, 

т. е. от факти и обстоятелства. Затова 
очевидното упражняване на някои 
правомощия на местната власт не 
представлява трансфер на право. То може 
да се определи като последица от 
изменението на самите факти. 
Съвременните войни поставят нови 
предизвикателства пред международното 
право и на практика новите фактически 
положения легитимират упражняването от 
окупатора на твърде тежки правомощия. 
Въпреки това фундаменталната 
характеристика на военната окупация 
остава – международната институция, 
която сега изпраща войски в чужбина, не 
си присвоява местния суверенитет, така 
както някога окупаторът не би могъл да 
придобие суверенитета върху завладяната 
територия. Този принцип остава извън 
всички възможни промени на фактите; 
неговият юридически смисъл се състои в 
правилото, че окупираната държава остава 
суверенна, въпреки окупацията, в 
съответствие с хартата на ООН, която 
разпорежда да не се прибягва до заплаха 
или употреба на сила срещу 
териториалния интегритет или 
политическата независимост на всяка 
държава [14]. 
  
ІІІ. ИЗВОДИ  

Независимо дали е военновременна 
или мирна, съществуващата правна 
регламентация на окупацията показва, че 
тя по своята правна същност не е и не 
може да доведе до трансфер на 
суверенитет. Съществуващата практика 
през последните години обаче показва, че 
мирната окупация /окупацията на 
съюзническа територия/ е все още 
неуредена материя. Във всички случаи тя 
символизира силата на окупатора, която 
му позволява на практика да упражнява 
известни компетенции на териториалния 
суверен. Именно неговото военно 
превъзходство на дава основание да се 
заключи, че и мирната окупация, както 
военновременната, е всъщност военна 
окупация [15]. 
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