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Актуалност на проблема
Непрекъснатото повишаване на цените на петролните продукти,
доведе до това, че е икономически изгодно да се добива петрол в
отдалечени и до сега неусвоени райони. При проучвателните и добивните
сондажи в морска среда се използват плаващи или закотвени кораби или
платформи фиксирани за дъното. Тези съоръжения са повече или по-малко
чувствителни спрямо морските вълни.
Динамичното позициониране като функция за морски съоръжения
се ражда в средата на миналия век в отговор на нуждите на нефтената
индустрия за добив на суровина във все по-дълбоки райони, където
закотвянето на съоръженията става все по-неикономично.
В днешно време динамичното позициониране се използва не само в
операции в нефтената индустрия, но и в кораби, свързани с други видове
дейности като, например, пасажерски кораби, специализирани кораби за
превоз на тежки товари, военни кораби и други.
Системите за динамично позициониране са непрекъснато
разрастваща се технология и с над 2000 кораби в световен мащаб този вид
съоръжения представляват постоянно разширяващ се отрасъл от морската
индустрия.
В техническата литература липсва достатъчно информация относно
техническата експлоатация на този вид кораби и съоръжения, работещи в
състава на системата за динамично позициониране. Това води до по-лоша
подготовка на инженерите, на които им предстои работа на кораби с
подобни системи. Недостатъчно и незадълбочено са изучени факторите,
който влияят върху износването на основните лагери на двигателите от
състава на енергетичната уредба на кораб със система за динамично
позициониране.
Оптимизирането на техническото обслужване и ремонт на
корабната енергетична уредба в състава на системите за динамично
позициониране ще увеличи енергийната ефективност на корабите и ще
даде възможност за математично моделиране на процесите в КЕУ.
Цел и задачи на дисертационния труд
Целта на настоящия дисертационен труд е на базата на
експериментално получени резултати да се извърши сравнителен анализ
между износването на основните лагери на еднотипни двигатели в състава
на корабната енергетична уредба на кораб със система за динамично
позициониране и такъв без последната система.
За да се постигне целта е необходимо да се решат следните задачи:
1.
Да се анализират режимите на работа на корабната
енергетична уредба на кораб със система за динамично позициониране.
2.
Да се направи сравнителен анализ на видовете режими на
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работа на енергетичната уредба на кораб със и без система за динамично
позициониране.
3.
Да се анализира влиянието на режимите на натоварване на
КЕУ върху износването на основните лагери.
4.
Да се предложи методика за определяне на износването на
основните лагери.
5.
Да се предложат решения на базата на получените
резултати за повишаване на надеждността и работоспособността на
корабите със система за динамично позициониране.
Приложение
Дисертационната работа е разработена по време на задочна
докторантура във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
Основните практически приноси се отнасят до разработване на
технологични решения за увеличаване на надеждността на оборудването.
Разработката намира приложение при техническата експлоатация на
кораби със система за динамично позициониране. Извършените
изследвания допълват липсващата към момента база данни за съвременно
практическо обучение на студентите във ВВМУ.
Структура и обем на дисертацията
Дисертационният труд съдържа: увод, четири глави, списък на
използваната литература и приложения. Дисертацията е изложена в 121
страници основен текст, 10 страници приложения, 46 фигури и 19 таблици.
Библиографията включва 123 литературни източници, от които 60 на
кирилица и 63 на латиница.
Дисертационният труд е докладван и обсъждан на заседание на
катедра „Кораборемонт“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
Публикации
Основното съдържание на дисертационния труд е отразено в две
научни публикации. Списъкът на публикациите по дисертацията е даден в
края на автореферата.
Кратко съдържание на дисертационния труд
ГЛАВА I
Система
за
динамично
позициониране.
Описание.
Предназначение. Изисквания.
Динамичното позициониране представлява способността на кораба
да поддържа позицията си автоматично с помощта на корабните
движители. Тази дефиниция включва както автоматичното поддържане на
определена позиция, така и поддържане на определена посока на
6

движение с определена скорост. Корабът трябва да извършва тази функция
когато е подложен на въздействието на външни сили (вятър, вълни,
течения и атмосферни условия). Сумарно те се представят с една
резултатна сила, действаща на кораба с определена големина в определена
посока. Системата определя големината и посоката на упора на корабните
движители, така че те да могат адекватно да противодействат на външната
сила приложена към кораба. Системите за динамично позициониране
представляват съвкупност от различни корабни системи с цел да се
постигнат горепосочените задачи. Те се изграждат по такъв начин, че да
отговарят на изискванията на класификационните организации, които
имат за основа препоръките издадени от Международната Морска
Организация (IMO). Основните корабни системи, които влизат в състава
на една система за динамично позициониране са:
- Корабната енергетична уредба;
- Системите за определяне позицията на кораба;
- Системата за управление на динамичното позициониране;
- всички други подсистеми, които осигуряват непрекъсната
работа на основните.
Структурата на системата за динамично позициониране и
системите, включени в състава й, се различават в зависимост от
конкретния клас на кораба и функциите, които той изпълнява. В частност,
енергетичната уредба на този вид кораби, също трябва да отговаря на
изискванията на IMO и на съответната класификационна организация. В
зависимост от класа на кораба, енергетичните уредби следват същите
принципи на повишена надеждност. Основна прилика между различните
системи е принципът на действие в режим на динамично позициониране.
В него главното разпределително табло се разделя на няколко части и
всеки генератор захранва отделна група корабни машини и механизми.
Това се прави с цел при авария в който и да е генератор или задвижващ го
двигател, да не окаже голямо влияние върху работата на цялата система.
Основните елементи на системата за динамично позициониране са:
- DP компютър, който представлява процесорът оперираш със
софтуера на самата система;
- Оперативна конзола, чрез която операторът приеме и изпраща
информация към системата;
- Системи за определяне курса и позицията на кораба;
- Система за коригиране влиянието на околната среда;
- Енергетична уредба;
- Система за задвижване на кораба.
Корабната дизелова енергетична уредба представлява сложна
взаимосвързана система от машини, апарати, съдове и тръбопроводи,
имащи за цел да превърне енергията на основния енергоизточник
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(органично гориво) в други видове енергия (кинетична и електрическа),
удобни за преобразуването им в работа или топлина.
В състава на КЕУ влизат силовата уредба, чиято крайна задача е да
осигури енергията за корабните движители. Основни елементи на
силовата уредба са главните двигатели, главните електрогенератори и
гребните електродвигатели, предавки, валопроводи и тунелни движители.
КЕУ има 4 основни режима на работа:
- Режим на морски преход;
- Маневрен режим;
- Режим на динамично позициониране;
- Режим на разделяне на ГРТ.
Тези режими се различават по броя на работещите механизми и
начина на разделяне на ГРТ.
Въз основа на изложеното по-горе могат да се изведат следните
изводи:
1.
Направен е анализ на предназначението на системите за
динамично позициониране.
2.
Разгледани са основните елементи под системи, който
влизат в състава на системата на динамично позициониране.
3.
Подробно е разгледана структурата на енергетичната
уредба на един специализиран кораб със система за динамично
позициониране.
4.
Направен е анализ на характерните режими на работа на
конкретната корабна енергетична уредба. Като в анализа е включено
детайлно описание на принципа на разпределение на енергията в
различните режими.
ГЛАВА II
ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ.
По време на експлоатация си корабът и неговите технически
средства са подложени на въздействието на различни по вид енергии,
които условно се разделят на две основни групи вътрешни (вследствие на
работния процес, протичащ в съответното оборудване) и външни
(слънчева, ветрова и вълнова). Тези видове енергия, както по отделно, така
и в комбинация предизвикват в съответното оборудване необратими
процеси (износване, деформация, корозия, разрушение и т.н.), които от
своя страна могат да доведат до изменение на параметрите при работа на
оборудването и до загуба на работоспособност на кораба като цяло.
За поддържането на определена работоспособност на кораба,
периодично се извършва възстановяване на неговите елементи чрез смяна
на износените или повредени детайли и възли, регулиране на системите
или машините и апаратите и ли други видове възстановителни процедури,
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които като цяло представляват техническото обслужване и ремонт.
Не всички дефекти възникнали в корабното оборудване са в
следствие на работата или работния режим. Много от повредите се
получават поради грешки при проектирането, изработката или неправилни
действия на обслужващия персонал.
Един от важните експлоатационни показатели на кораба е неговата
надеждност. Основната система, определяща надеждността на кораба, е
енергетичната уредба (КЕУ).
КЕУ трябва да осигурява движението на кораба с определена
скорост и работа на общо корабните и специалните консуматори на
енергия при запазване на експлоатационните показатели в дадени граници
на всички режими в течение на предварително зададено време.
За поддържане на надеждността на оборудването се извършват
дейности по техническо обслужване и ремонт. Те са неделима част от
техническата експлоатация на кораба.
Техническата експлоатация включва:
- Техническо използване, осигуряващо готовност на кораба за
работа;
- Техническо обслужване, осигуряващо изправно техническо
състояние на кораба и корабните технически средства;
- Ремонт, осигуряващ възстановяването до необходимото
равнище на частично или напълно загубени в процеса на работа
технико-експлоатационни характеристики на кораба или
корабните технически средства.
Миналите и настоящите практики за техническо обслужване в
различните промишлени сектори дефинират поддържането като
действията, свързани с ремонта на оборудването, след като то е
претърпяло повреда. Речникът определя техническото обслужване като:
„работата по поддържане на нещо в добро състояние”. Това би означавало,
че техническото обслужване трябва да представлява набор от действия,
предприети за предотвратяване на повреда на устройство или компонент,
или за възстановяване на нормалната работа на оборудването, влошена в
следствие нормалната му експлоатация, за да го поддържа в изправност.
През последните години са разработени различни методи за това
как може да се извърши обслужването, за да се гарантира, че оборудването
достига или надвишава неговия проектен ресурс.
Реактивен метод.
Същността на метода се състои в това, че не се предприемат
действия или усилия за поддържане на оборудването, тъй като дизайнерът
първоначално е предвидил да се постигне проектният ресурс.
Превантивен метод.
Превантивният метод за поддържане на техническото състояние е
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важен компонент от дейността по техническо обслужване на съответното
оборудване и представлява действия по техническо обслужване и ремонт,
извършени по график, базиран на време или работни часове на
оборудването, които откриват, изключват или намаляват износването на
компонентите или система с цел поддържане или удължаване на полезния
им живот чрез контролиране на износването до приемливи нива.
Коригиращ метод.
Коригиращият метод може да се определи като действия,
извършени поради неизправности, открити по време на превантивната
програма, за ремонт на оборудване до неговото работно състояние.
Обикновено метода представлява извършване на не планирани действия
по възстановяване на техническото състояние, продиктувани от
непредсказуеми обстоятелства, които не могат да бъдат предварително
планирани или програмирани въз основа на възникването им в даден
момент.
Прогнозен метод.
Метода представлява измервания, които откриват началото на
механизъма на съответния отказ, като по този начин позволяват отделните
фактори за възникването да бъдат елиминирани или контролирани преди
всяко значително влошаване на физическото състояние на компонента.
Резултатите от измерванията показват настоящи и бъдещи функционални
възможности.
Методът се различава от превантивният метод по това, че
техническото обслужване се базира на действителното състояние на
оборудването, а не по някакъв предварително зададен критерий.
Техническо обслужване насочено към увеличаване на
надеждността на оборудването.
Представлява систематичен процес, използван за определяне на
това, което трябва да бъде постигнато, за да се гарантира, че всяко
физическо съоръжение е в състояние непрекъснато да изпълнява своите
проектирани функции в настоящия си работен процес. Метода обуславя
програма за техническо обслужване, която фокусира превантивни
процедури върху специфични видове откази, които могат да възникнат.
Техническо обслужване на базата на фактическото състояние.
При този подход се измерват техническите параметри на
оборудването и се комбинират с екологични параметри, свързани с
използването на системата. Тази информация в последствие се използва
или за откриване на ранни признаци на неизправности, или за коригиране
на плановете за техническо обслужване.
Въз основа на направения по-горе обзор и теоретичен анализ на
видовете системи за техническо обслужване и ремонт на машините и
механизмите на борда на кораба могат да бъдат изведени следните изводи.
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1.
За да се гарантира висока надеждност на оборудването и че
работният му ресурс ще достигне или надвиши проектния са разработени
различни методи за техническо обслужване и ремонт. Тези методи могат
да се разделят на две основни групи реактивни и активни.
2.
Основната разликата между отделните методи е в подхода
на изградената система за поддържане на надеждността на оборудването.
3.
Същността на първата група методи се състой в това, че не
се предприемат никакви действия по коригиране на състоянието на
оборудването, тъй като то е разчетено в проектантския етап на създаването
му. Към активните методи спадат различни методи за поддържане на
техническото състояние извършени по график, базиран на време или
работни часове на оборудването, които откриват, изключват или
намаляват износването на компонентите или система с цел поддържане
или удължаване на полезния им живот чрез контролиране на износването
до приемливи нива.
4.
Основните фактори, които влияят върху избор на
подходяща система за техническо обслужване са:
- Икономически;
- Вид и характеристика на конкретната корабна система;
- Ремонтно пригодност на конкретното оборудване;
- Възможност следенето на съвкупност от параметри на
конкретно оборудване в реално време.
Тези фактори потвърждават и доказват сложността на задачата за
определянето на еднозначен избор на конкретна система за техническо
обслужване на борда на един съвременен кораб.
5.
Изборът на определен вид система се регламентира в
зависимост от конкретния кораб и оборудване.
ГЛАВА III
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗНОСВАНЕТО НА
ОСНОВНИТЕ ЛАГЕРИ НА ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО
ГОРЕНЕ.
Методиката установява дейности по определяне на износването на
основните лагери на ДВГ от състава на кораб със система за динамично
позициониране. Отделните етапи на изследването са показани на
разработения мултиграф на фиг.3.1.
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Лагерите са машинни елементи, които поддържат в определено
положение геометричната ос на въртящи се части (валове и оси), като
осигуряват движение с най-малки загуби. Те налагат ограничения във
връзките между вала и останалите части на машината и там се появяват
опорни реакции, чиято големина определя натоварването на лагера.
Най-често срещаните повреди в зависимост от различните фактори
при плъзгащите лагери са представени в таблица 3.1.
Таблица 3.1. Фактори влияещи върху износването
Видове
дефекти
Износване
Задиране
Размазване на
материала
Прорязване
Отчупване
Прегряване
Питинг
Разслояване
Фретинг
Напукване
Интеркристална
корозия
Вдлъбнатини
Термично
напукване

Често
Прекомерна
Претоварване изменящ
скорост
се товар
√
√
√
√
√

√

√

Вибрации

Преминаване
на ел. Ток

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
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За определяне на износването на основните лагери се използват два
основни метода:
С помощта на деформируеми пластини;
Чрез измерване на дишането на колянови вал.
В дисертационния труд основно е разгледан експлоатационния
метод.
Подготовка и провеждане на експеримента
Определянето на износването на основните лагери чрез измерване
на дишането на коляновия вал се извършва с помощта на специални
инструменти наречени разкепомери, които се поставят между рамената на
коляновия вал и измерват разстоянието между рамената при въртене на
вала на определен ъгъл.
Подготовката и провеждането на изследването се състои в
извършването на следните операции:
- Двигателят се спира и се оставя да изстине. След определен от
производителя период от време капаците на картера се отварят за
да осигури достъп до коляновият вал.
- Уредът се настройва, като за тази цел се избира подходящ набор от
удължители. За целта трябва да се познава разстоянието между
раменете на коляновия вал или да бъде измерено с помощта на
друг уред.
- Приборът се поставя на определено разстояние от оста на
мотовилковата шийка, което ако не е маркирано на рамената се
определя по формулата:
S+d
2
При поставяне на прибора между раменете на коляновия вал
трябва да се осигури известна стегнатост на пружината му, която
се постига чрез регулиране на дължината на удължителите. По
време на превъртането на вала приборът трябва да се държи само
от опъна на пружината му.
Измерването се извършва в пет положения на коляновия вал като
стойността на дишането на коляновия вал в положение на долна
мъртва точка на съответния цилиндър се изчислява като средно
аритметично от положение 1 и 5.
Измереното дишане се сравнява с допустимото, което е
определено от производителя на двигателите или се използват
разработени от класификационните организации номограми
(фиг.3.9).
𝑅=

-

-

-
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Фиг.3.9. Номограма на дишането на коляновия вал

Методика за построяване на пречупената ос на коляновия вал
За построяването на
пречупената ос на коляновия
във вертикално направление е
необходимо първо да се
начертае права линия, която
имитира оста на коляновия вал,
Фиг.3.11. Построяване на пречупената ос на
като на нея, в определен мащаб,
коляновия вал за първи цилиндър
се нанасят разстоянията
между осите на цилиндрите
и средите на основните
лагери (линия АВ на
фиг.3.11.)
От точка I, се описва
дъга с радиус равна на
разстоянието между първи
и втори цилиндър, като
след това на нея се нанася
хорда с дължина равна на
удвоената
стрелка
на
пречупване (2f) изчислена
за
първото
коляно.
Посоката
на
нанасяне
съответства на знака на
измереното дишане на
коляновия вал (+- нагоре; Фиг.3.12. Построяване на пречупената ос на коляновия вал
-надолу)
Точка I се съединява с точката, получена върху дъгата след
нанасяне на хордата, като новополучената линия Ib1 имитира новото
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положение на оста на вала, вследствие дишането определено в първото
коляно. Тази ново отсечка служи са базова при определянето на дишането
във второто коляно, като построяването на новата ос е аналогично за
първото коляно.
В следствие на това построяване се получава пречупената ос на
вала, показана на фиг.3.12, която е за осем цилиндъра с дишане определено
в колена 1, 2, 3 с положителен знак, а за останалите с отрицателен.
Разработване на програма за графично определяне на
пречупената ос на коляновия вал
За провеждане на експерименталните изследвания, е необходимо
оборудването да се състои от три основни части: механична част,
електронно-измервателна част и програмно осигуряване.
Механичната част се състой от уреда за измерване на дишането на
коляновия вал.
Електронно-измервателната част се състой от компютър.
Програмното осигуряване се състой в разработена програма за
отчитане и графичното регистриране на пречупената ос на коляновия вал.
Програмата е разработена на програмен продукт: JavaScript
Общия вид на програмата е показа на фиг. 3.13. При графичното
построяване на пречупената ос на коляновия, програмата следва
принципите описани в предходната точка.

Фиг. 3.13. Общ вид на основния прозорец на програмата

След стартирането й е необходимо да се въведат данните за
конкретния двигател в съответните прозорци. Необходимите данни са
коефициента на двигателя „к“ (първи ред), разстоянието между
цилиндрите (втори ред) и броя на съответните цилиндри.
Програмата дава възможност за добавяне и отнемане на цилиндри
чрез бутоните „добави“ и „премахни“ (трети ред).
Въз основа на изложеното в глава трета може да се направят
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следните изводи:
1. Предложена е методика за определяне на влиянието на режимните
фактори върху износването на основните лагери на корабни
двигатели
2. За провеждане на експеримента е приложен експлоатационен
метод за определяне на дишането на колянов вал.
3. Разработена е компютърна програма за визуализиране на
получените резултати от директните измервания.
4. Факторите, които влияят върху износването на основните лагери
могат да се разделят на две основни групи:
Вътрешни
Външни
В зависимост от комбинацията и броя на факторите в материалите
на детайлите възникват сложни процеси, който определят износването.
5. Изследваният режимен фактор, който влияе върху износването на
основните лагери, в конкретния случай, е характер на изменението
натоварване на корабната енергетична на уредба.
ГЛАВА IV
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА И АНАЛИЗ НА
ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
4.1.
Експериментално определяне на параметрите на КЕУ
при различни режими на работа.
Определянето на избраният променлив параметър в това
изследване се извършва с помощта на щатната корабна апаратура.
Характера на натоварването на корабната енергетична уредба е определен
за трите основни работни режима на кораба, а именно:
- Режим на морски преход;
- Маневрен режим;
- Режим на динамично позициониране.
Данните от направеното изследване са представени таблично и
графично с цел да се представи по-добра визуализация на промените в
характера на натоварването.
Времевият интервал е избран в зависимост от оперативните
изисквания на кораб.
Работещите агрегати за производство на електрическа енергия и
включените механизми се определят в зависимост от извършваните
операции на борда на кораба.
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Режим на морски преход.
Работещи механизми:
Дизел генератори - броят им зависи от изискванията
за мощност на системата;
Пропулсивен комплекс - работи в един от двата
скоростни режима, в зависимост от изискванията.
Таблица 4.1. Показатели на режима
Режим на морски преход
DG1
990
970
990
1100
1100
1100
1100
1070
1050
1050

DG2
990
970
990
1100
1100
1100
1100
1070
1050
1050

DG3
990
970
990
1100
1100
1100
1100
1070
1050
1050

∑P, kW
2970
2910
2970
3300
3300
3300
3300
3210
3150
3150

CPPR
1350
1340
1350
1500
1500
1495
1500
1500
1457
1461

CPPL
1320
1340
1360
1500
1500
1495
1500
1498
1460
1463

∑P 1, kW
2670
2680
2710
3000
3000
2990
3000
2998
2917
2924

Time, 24h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фиг. 4.1. Изменение на мощността във функция от времето

Маневрен режим.
Работещи механизми:
Дизел генератори - броят им зависи от изискванията
за мощност на системата;
Пропулсивен комплекс - работи в един от двата
скоростни режима, в зависимост от изискванията;
Подрулващи устройства - броят на включените към
мрежата устройства и посоката на упора зависят от изискванията
в конкретната ситуация.
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Таблица 4.2. Показатели на режима
Маневрен режим
ДГ2
550
509
489
563
534

ДГ3
569
517
541
522
527

∑P, kW
1119
1026
1030
1085
1061

КТД
156
148
144
158
181

Азимут
162
190
176
176
185

CPPL
206
197
207
213
232

CPPR
211
200
204
211
234

∑P, kW
735
735
731
758
832

Time,
H
1
2
3
4
5

525
505

557
514

1082
1019

160
147

168
172

227
208

215
199

770
726

6
7

1200
1000

обща мощност

800
600
400

мощност
изразходвана от
движителите

200
0
0

2

4

6

8

Фиг. 4.2. Изменение на мощността във функция от времето

Режим на динамично позициониране.
Работещи механизми:
Дизел генератори - броят им зависи от изискванията
за мощност на системата. Минимално работещите генератори са
два. Обикновено работят и трите, като генератор 1 и генератор 2
работят в паралел и захранват шини 1 и 2 на ГРТ 690V, а генератор
3 захранва шина 3 на ГРТ 690V;
Пропулсивен комплекс работят в ниският
скоростен режим;
Подрулващи устройства - броят на включените към
мрежата устройства и натоварването им зависят от изискванията в
конкретната ситуация. Обикновено работят всички движители.
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Таблица 4.3. Показатели на режима
Режим на динамично позициониране
∑P1,
ДГ3 НТД КТД CPPL
kW
Азимут

ДГ1

ДГ2

∑P,
kW

CPPR

∑P2,
kW

402

403

805

476

243

157

195

595

Т, h

199

208

407

461

416

877

430

217

167

214

1

598

171

202

373

443

410

853

428

214

172

2

209

595

175

209

384

500

512

1012

444

209

3

194

339

742

171

194

365

434

460

894

439

4

213

199

330

742

183

207

390

366

302

668

5

485

181

181

213

575

157

250

407

6

433

444

434

399

777

428

195

156

294

645

165

225

390

7

833

488

215

168

374

757

164

218

382

496

8

514

1010

679

247

361

318

926

183

353

536

9

419

454

873

645

206

348

215

769

162

335

497

10

364

396

760

482

193

157

241

591

148

250

398
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Фиг. 4.3. Изменение на мощността във функция от времето

4.2.
Показатели на режимите на работа на машините в
състава на КЕУ
Избраните параметри за определяне са:
- максимално налягане в цилиндъра;
- позиция на рейката;
- температура на отработилите газове.
Комбинацията от тези показатели осигурява достатъчно подробна
картина на процеса на горене и натоварването на двигателя, както
термичен, така и механичен. Промените в стойността на параметрите
могат да дадат информация за определен тип неизправност, възникнала в
цилиндро-буталната група или в двигателя като цяло.
Определянето на параметрите се извършва с помощта на бордовата
система за диагностика, която включва компютърно базиран софтуер,
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локално оборудване, монтирано на двигателя и специално устройство за
измерване на налягането в цилиндрите (индикатор за пиково налягане).

Както показват графиките, положението на горивната рейка и
налягането в цилиндрите имат почти линеен характер, в зависимост от
натоварването на двигателя. Температурите на отработените газове
варират леко в диапазона на натоварване 75-90%. Разликите в стойностите
на параметрите за отделните цилиндри идват от различни настройки на
горивното оборудване и от степента на износване на отделните части,
причинени от разликата в работното им време.
Определяне на разхода на гориво и КПД на двигателя.
Изследването се извършва с дестилатно гориво със следните
параметри:
- Плътност при 15 ° C: 0,884 kg / m3
- Вискозитет при 40 ° С: 4.7 cSt
- Калорична стойност на горивото: 42,31 mJ / kg
Разходът на гориво се определя ежедневно (24 часа) по аналитичен
метод за период от 30 дни при различни състояния на натоварване на
двигателя, тъй като на борда няма фиксиран разходомер за гориво.
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Представените данни за разхода на гориво и натоварването на двигателя
(генерирана електрическа мощност) са осреднени за по-лесно изчисление
Специфичният разход на гориво bme се определя от следните
формули:
𝐵1 = 𝐵 ∗ 𝜌 , 𝑘𝑔/24ℎ
𝐵
𝐵ℎ = 1 , 𝑘𝑔/ℎ

(1)
(2)

𝑏𝑚𝑒 =

(3)

24
𝐵ℎ

𝑃𝑒𝑙

, 𝑘𝑔/𝑘𝑊ℎ

Ефективността на дизеловия генератор η се определя по
формулата:
Ƞ=

3600∗𝑃𝑒𝑙

(4)

𝑄∗𝐵ℎ

Таблица 4.6: Определяне на ефективния разход на гориво и КПД на двигателя
P, kW

B,
m3/24h

B1,
kg/24h

Bh, kg/h

bme,
kg/kWh

η

195,2

1

884

36,83

0,19

0,45

614,3

4,25

3757,0

156,54

0,25

0,33

1052

5,97

5277,5

219,90

0,21

0,41

От графиката на разхода на гориво е видно, че с увеличаването на
натоварването разходът на гориво се променя чрез параболичен закон.
Специфичният разход на гориво има максимум в обхвата на натоварване
от около 600 кВт и съответно коефициентът на полезно действие там е с
ясно изразен минимум.
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4.3.
Определяне на дишането на коляновия вал на ДВГ от
състава на кораб със система за динамично позициониране.
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От построените графики е видимо, че няма значителни отклонение
на стойностите на дишането на коляновия вал. При всички посочени
интервали те се запазват относително постоянни. Разликите могат да се
обяснят от промените в натоварването на кораба (газене, крен, диферен и
т.н.) по време на определяне на дишането на коляновия вал.
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4.4. Определяне на дишането на коляновия вал на ДВГ от
състава на кораб без система за динамично позициониране.
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От построените графики е видимо, че няма значителни отклонение
на стойностите на дишането на коляновия вал. При всички посочени
интервали те се запазват относително постоянни. Разликите могат да се
обяснят от промените в натоварването на кораба ( газене, крен, диферен и
т.н.) по време на определяне на дишането на коляновия вал.
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4.5.
Сравнителен анализ на получените резултати
От получените резултати от измерванията и построените графики
се вижда, че характера на износването на основните лагери, респективно
дишането на коляновия вал е относително постоянно в целия измерван
период на работните часове и за двата типа кораби.
В началните периоди пропадането на коляновия вал е увеличено,
поради сработването на елементите (колянов вал – основни лагери). След
определен период от време се наблюдава един устойчив процес на работа
на двоицата колянов вал - основни лагери.
От особена важност за точното определяне на дишането на
коляновия вал е да се осигурят еднакви експлоатационни условия по време
на измерването, което е практически непостижима задача. Условията се
влияят както от района на плаване, сезона така и от моментното състояние
на кораба (работещи механизми, брой членове на екипажа, количество
зарядка и т.н.)
Като крайно становище се налага извода, че режимите на работа и
респективно промените в характера на натоварването не оказват
съществено влияние върху износването на основните лагери и дишането
на коляновия вал.
За правилната експлоатация на двигатели в съответния интервал
между моточистките е необходимо да се следват препоръките на завода
производител от гледна точка на осигурени качества на смазочното масло
и избягване на претоварването на съответното оборудване.
4.6. Минимизиран интеграл на качеството на изследваните и
анализирани процеси
В съответствие с данните получени от измерванията на параметрите
на режимите на работа на КЕУ и дишането на коляновия вал за
минимизиран функционал на качеството е избран интегралния
средноквадратичен критерий на качество от вида:
Tк

1
I [М ( P, )] 
Tд

 М [P,  ( )]d  min
2

,..................(4.5)

0

След съответните преобразувания търсения функционал на
качеството придобива следния вид:
Tн

K ( )
1
I [М ( P, ( )] 
[Y0 ( P, )  2 м
U ( P)] 2 d  min …(4.10)
Tд
[( ) p  1]


0

За реализиране структурата на информационно-параметричната
система за идентификация и нейния алгоритъм на функциониране е
необходимо минимизиране на функционала на качеството (4.10) по
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регулировъчните параметри K 2 м ( ) , ( ) на модела на обекта. За установен
режим на ДВГ се разглежда частната производна на минимизирания
функционал по регулировъчни параметри за интервал от време или
работни часове nT    (n 1)T и се получава:
I [ P, ( )
K 2 м ( )

Tд



2

K ( )
U ( p)
] n * d ..(4.11)
Tд [Y0 ( P, )  2 м U ( p)] n * [
n1 ( )const
[( ) p  1]
[( ) p  1]
0

където
N

[ K 2 м ( )] n 1  K 2 м (0)  k 2 м

[K

2 м ( )] n ,......(4.12)

n 1

[K2 м ( )]n 

I [ P, ( )]
K2 м ( )

..............................(4.13)

n

тогава
N

[ K 2 м ( )] n 1  K 2 м (0)  k 2 м

 IK[P, (())
n 1

2м

……………...(4.14)
n

Получената система интегро-диференциални уравнения (4.11) и
(4.14) описва аналитично структурата на контура за обучение на
информационно-параметричната система за идентификация по параметър

K 2 м ( )

.
Аналогично е определена структурата и алгоритъма на действие на

контура за самонастройка по параметри

( ) .

Tн

K ( )
K ( ) p
I [ P, ( )]
2

[Y0 ( P, )  2 м U ( P)] n * [ 2 м
U ( P)] n d ...(4.15)
( ) n1 K ( ),const Tд
[( ) p  1]
[
( ) p  1]2
2м


0

N

[  ( )] n 1   (0)  

 I [P,( () )]
n 1

......(4.16)

n

където k 2 м ,  - са предавателни коефициенти на контура за обучение
по параметри K 2м ,  . Получената система уравнения (4.15) и (4.16) описва
структурата на този контур, приложен за идентификация. Двете системи
уравнения (4.11),(4.14) и (4.15),(4.16) описват информационнопараметрична система за идентификация на нестационарен обект за
управление.
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Въз основа на изложеното по-горе могат да се определят следните
изводи:
1. Определени са параметрите на работа на корабната енергетична
уредба на кораб със система за динамично позициониране. От построените
графики за изменение на характера на натоварването в различните режими
на работа е видно, че в режим на динамично позициониране,
натоварването на КЕУ се характеризира с чести и резки промени. Те
зависят от бързодействието на самата система и от заданието на оператора
на системата.
2. От построените графики за КПД и разход на гориво следва, че в
режим на динамично позиционира корабната енергетична уредба работи с
нисък КПД и висок специфичен разход на гориво, което се обуславя от
резките промени в натоварването.
3. Анализът на дишането на коляновия вал установи, че характера
на износването на основните лагери е относително постоянен в целия
измерван период на работните часове и за двата типа кораби.
4. От направения експеримент се установи, че режимите на работа
и респективно промените в характера на натоварването не оказват
съществено влияние върху износването на основните лагери и дишането
на коляновия вал.
5. Разработен е минимизиран интеграл на качеството на
изследваните и анализирани процеси за нуждите на нелинейното и
обектноориентирано програмиране. Той осигурява структурно
алгоритъма на продукт за целите на техническата диагностика и тренинга.
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД
В резултат на проведеното изследване целта на настоящия
дисертационен труд е постигната. Изведени са следните изводи:
1.
Анализирани са основните елементи, подсистеми и
предназначението на системите за динамично позициониране. Подробно е
разгледана структурата на корабната енергетична уредба на един
специализиран кораб със система за динамично позициониране. Направен
е анализ на характерните режими на работа на конкретната КЕУ.
Анализирано са различните методи за техническо обслужване на борда на
съвременните кораби, като са отчетени предимствата и недостатъците им
поотделно. Разгледани са основните фактори, които влияят върху избора
на конкретна система. Съвкупността от тези методи с отчитане на
спецификите на конкретното оборудване дава най-добри резултати при
техническото обслужване и ремонт на машините и механизмите на борда.
Изборът на конкретен метод се регламентира в зависимост от конкретния
кораб и оборудване.
2.
Разгледани са конструктивните особености на основните
лагери както и факторите влияещи върху тяхното износване. Тези фактори
потвърждават и доказват сложността на задачата за еднозначно
определяне и оценяване на износването на лагерите на ДВГ. Анализирани
са методите за определяне на износване на основните лагери на ДВГ на
борда на кораба. Приетият метод за определяне на износването е
експлоатационния, т. к. не изисква физическо разглобяване на
оборудването, което не се препоръчва от завода производител.
3.
Разработена е компютърна програма за определяне на
дишането на коляновия вал и за визуализиране на пречупената му ос.
4.
Предложена е методика за определяне на влиянието на
режимните фактори върху износването на основните лагери.
Изследваният режимен фактор в конкретния случай е характера на
изменението на натоварването на корабната енергетична уредба.
5.
От направения експеримент се установи, че корабите със
система за динамично позициониране в процеса на експлоатация в режим
на динамично позициониране работят при нисък КПД и висок специфичен
разход на гориво. Това се дължи на честите и резки промени в
натоварването на КЕУ.
6.
Анализирането на дишането на коляновия вал на ДВГ от
състава на кораб без и със система за динамично позициониране установи,
че характера на износването на основните лагери е относително постоянен
в целия измерван диапазон. От направения сравнителен анализ между
двата типа кораби се установи, че режимите на работа и респективно
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промените в характера на натоварването не оказват съществено влияние
върху износването на основните лагери и дишането на коляновия вал.
7.
Разработен е минимизиран интеграл на качеството на
изследваните и анализирани процеси за нуждите на нелинейното и
обектноориентирано програмиране. Той осигурява структурно
алгоритъма на продукт за целите на техническата диагностика и тренинга.
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД
А. Научни приноси
1. Разработена е компютърна програма за определяне на дишането
на коляновия вал и за визуализиране на пречупената му ос.
2. Разработен е минимизиран интеграл на качеството на
изследваните и анализирани процеси.
Б. Научно-приложни приноси
1. Предложена е методика за определяне на износването на
основните лагери на корабни двигатели с вътрешно горене.
2. Установени са режимите на работа и техните параметри на
корабната енергетична уредба на кораб със система за динамично
позициониране.
3. Установено е влиянието на характера на натоварването на
корабната енергетична уредба на кораб със система за динамично
позициониране върху износването на основните лагери.
В. Приложни приноси
1. Разработката подпомага вземането на качествени решения
свързани с техническата диагностика. Тя намира приложение при
техническата експлоатация на кораби със система за динамично
позициониране.
2. Извършените изследвания допълват липсващата към момента база
данни за съвременно практическо обучение на студентите във ВВМУ.
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