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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1.  Актуалност и значимост на дисертационния труд 

Движението на стоки, материали и хора е фундаментален принцип в политиката на 

Европейския съюз (ЕС) и пряко кореспондира с потребността от енергия и енергоносители. 

Важен аспект на тази сфера в човешката дейност в последните няколко десетилетия е 

глобалната стратегия за икономия на енергия и съпътстващите я технически решения за 

ограничаване на екологичните проблеми, с оглед безпрецедентното и опасно увеличение на 

вредните емисии. 

В областта на транспорта, и особено тежкотоварния, дизеловите двигатели (ДД),  имат 

сериозно предимство - икономичност, по-голяма с повече от 20% в сравнение с други типове 

двигатели. Този факт е особено значим при корабните дизелови двигатели (КДД), чиито 

мощности са големи. Тъй като съществен елемент при оценката на използваните двигатели, 

освен икономичността, е и влиянието на тяхната работа върху околната среда, усилията на 

много изследователи понастоящем са насочени към търсенето и намирането на 

алтернативни енергийни източници, максимално ограничаващи свързаното с тяхната работа 

екологично замърсяване, чрез адекватни иновативни решения.  

Ефективността на корабните дизелови високочестотни двигатели е пряко свързана с 

характеристиките на дизеловите горива и горивна апаратура (ГА). В специализираната 

литература има сведения за проведени частични изследвания с дизелови биогорива с 

различни параметри и тяхното влияние върху някои от  характеристиките на дизеловите 

двигатели. Липсват обаче сведения за цялостни изследвания върху статичните и дина-

мичните характеристики на ДД, и използването на биогорива при мощните КДД  в статика 

и в динамика, което е условие от изключителна важност за оптималното управление на курса 

на кораба. Липсва и количествена оценка на вредните емисии при използването на 

стандартно дизелово гориво, която се изисква от Закона за енергийната ефективност, 

прилаган в практиката при обследване за енергийна ефективност на обекти. Няма цялостни 

изследвания и по отношение на влиянието на ГА върху ефективността на работата на 

корабните дизелови високочестотни двигатели - такива има по отношение само на отделни 

нейни елементи. Не са провеждани и изследвания, отчитащи взаимодействието на всичките 

й елементи и съвместната им работа в реални работни условия, с оглед ефективността на 

работа на КДВГ.  

 

2.  Цел и задачи на изследването  

Въз основа на осъществения анализ, вкл. оценката на състоянието на проблема, 

целта на дисертацията е формулирана както следва: Изследване на влиянието на ха-

рактеристиките на горивата и горивната апаратура върху ефективността на работа 

на високочестотните корабни дизелови двигатели. 
За постигане на целта са решени следните основни задачи: 

1. Разработване на изпитателен стенд за извършване на експериментални изследвания. 

2. Анализ на методите за набиране на информация за нуждите на математическото 

моделиране по експериментални данни. Избор на методи. 
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3. Изследване на влиянието на вида на горивото и настроечните параметри на 

горивната апаратура върху динамиката на корабен дизелов двигател Д3900А в 

преходни режими. 

4. Изследване на корабен дизелов двигател Д3900А при работа на установени режими. 

5. Изследване и анализ на влиянието на честотата на въртене n; ъгъла на начало на 

горивоподаване θ и вида на използваното гориво върху  въртящия момент, разход на 

гориво и  температурите на газовете преди и след турбината на корабен дизелов 

двигател. 

 

• Обект и място на изследването 

Предвид експерименталната насоченост на изследванията с КДД „Д 3900А”, същите 

са проведени на територията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, в катедра „Корабни силови 

уредби”. 

 

3. Методи на изследването 

За осъществяването на целта и за решаване на поставените в дисертационния труд 

задачи, са използвани методи за идентификация на обектите - при изследване на дина-

мичното поведение на КДД, и методи за статистическо моделиране - при изследване на 

статиката.   

Теоретичните и експериментални изследвания са анализирани и оценени. 

 

4. Практическа приложимост 

Получените математически модели, формулираните констатации и изводи са 

приложими в дейността на научноизследователските центрове и проектантски бюра, за 

специализирано обучение и в учебния процес.  

 

5. Апробация 

По темата на дисертационния труд са тиражирани шест авторски публикации, пет 

от които в изданията на международни конференции.  

 

6. Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран както следва: въведение, четири глави и 

Приложение. Съдържанието е изложено в 139 страници, в т. ч. 49 фигури, 20 таблици  и 

библиография от 97 заглавия, от които 72 на кирилица и 25 на латиница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
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Въведение 
Ефективността на работата на високочестотните корабни дизелови двигатели се 

разглежда комплексно в два аспекта – влияние на характеристиките на използваните 

горива и на характеристите на горивната апаратура.  

  

Глава I. Състояние на проблема 

Състоянието на анализирания проблем проследява трите му основни компонента: 

екологичен аспект, методи и средства за измерване на технологични величини и при-

ложни аспекти на математическото моделиране. 

Независимо от предимствата си, дизеловите двигатели имат и съществени недоста-

тъци, основен сред които е замърсяването на околната среда – проблем, пряко свързан с 

жизнената среда и търсенето на решения за ограничаването му в световен мащаб.  

Статистическите данни сочат, че през 2012 г. 27% от общите NOx емисии, 10% от 

SOx емисиите и 3% от CO2 емисии са свързани с международното корабоплаване. Спо-ред 

прогнозите, до 2050 г. емисиите на вредни газове от корабоплаването ще превишат тези от 

базираните на суша индустриални източници, като процентният им дял ще достигне 30% 

от общите NOx емисии, 18% от SOx емисиите и 3% от CO2 емисии. За същия период 

повече от два пъти ще се повиши и общият процент на емисиите на твърди частици, 

емитирани от корабите.  

Неблагоприятният ефект на отпадните продукти от работата на дизеловите дви-

гатели върху околната среда извежда на преден план значимостта на изследванията за 

влиянието върху тези процеси на характеристиките на горивната апаратура и използ-

ваните горива. Приетата у нас, с Решение на Министерския съвет (2007 г.), „Национал-

ната дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспорт-

ния сектор 2008-2020 г.“, стартира засилен изследователски интерес. Отчетен бе и 

потенциалът на България, вкл. благоприятните климатични условия, за производството на 

биодизел. 

В изложението на гл. I са разгледани две групи методи за намаляване на вредните 

изхвърляния и техните характерни особености: първични методи за намаляване на Nox, 

основаващи се на понижаване на температурата в зоната на горене на горивото, и вторични 

- основани на химическа неутрализация на NOx преди изхвърлянето на отрабо-тилите 

газове в атмосферата.  

Параметрите, които определят горивния процес и образуването на емисиит, са 

разграничени в три категории: характеристики на въздуха, на горивото и на условията в 

горивната камера. Техниките за подобряване на характеристиките им включват опти-

мизация на горенето чрез забавяне на момента на горивоподаване, оптимизация на 

геометрията на горивната камера и използване на вихрообразуване и вихрови потоци.  

• Методи и средства за измерване на въртящ момент 

  Измерването на въртящ момент се свързва с измерване на  промяната на характер-

ни параметри на чувствителен елемент под действието на механично усилие. Направен е 

аналитичен обзор и сравнителен анализ на принципите, по които са построени специали-

зираните измервателни средства и техните характеристики. Представени са: индирект-

ното измерване с тензодатчици (на фирмата „Kyma”, Норвегия) и директните методи за 

измерване (на фирма „Lemag” (Германия), фирма „VAF Instruments” (Холандия), фирма 
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„Hoppe Marine” (Германия), фирма „Kongsberg Maritime”, (Холандия), Фирма „Грекс” 

(Българя), фирма „Hottinger Baldwin Messtechnik” („НВМ”) (Германия). Всички от мето-

дите на измерване и всеки специализиран прибор е представен с характерните му осо-

бености и праметри. В разгледаната специализирана литература липсват данни за реа-

лизирани високоефективни подходи и технически средства с доказани качествени харак-

теристики при определяне на въртящия момент на високочестотни корабни дизелови 

двигатели.  

• Приложни аспекти на математическото моделиране 

В практиката на научните изследвания математическото моделиране е доказан 

подход за получаване на целенасочена информация, поради безспорните му предимства: 

минимизирани материални и времеви разходи за построяване на физически модели; 

значителна универсалност и обхват на ангажираните с научни изследвания специалисти 

обикновено са добре подготвени теоретично и математически. Веднъж създадени 

математическите модели (ММ) могат с лекота да се адаптират към други аналогични 

обекти на изследване и т.н. Недостатък на математическото моделиране, извършвано 

аналитично, е, че ММ се създават при определени предположения, а при моделирането по 

експериментални данни е възможно да не се отчете влиянието на някой от факторите, 

поради невъзможност за измерване.  

В специализираната литература е отделено голямо внимание на  изследването на 

работата на ГА върху КДВГ посредством математическо моделиране. Използването на 

аналитичните модели, създадени чрез приложение на законите на физиката обаче, при 

анализа на горивните процеси се съпътства от два съществени недостатъка: 1. полу-

чаването на необходимата информация изисква тяхното числено решение, за което е 

необходимо да се познават всички техни параметри, често пъти определяни прибли-

зително и 2. не се отчита влиянието на съвместната работа на елементите им и 

повлияването им от външни неконтролируеми фактори (шумове), които съпътстват в 

реални условия работата на ГА. В дисертационния труд се разглеждат динамични ММ, 

получени чрез идентификация и статични - чрез стохастичен подход, вкл. активен, 

целенасочен експеримент за получаване на информация.  

 

Глава II. Разработване на изпитателен стенд  

За провеждане на изследвания, както и за диагностициране на дизеловите двига-тели 

чрез измерване на въртящия момент, е окоплектуван нов експериментален моделен стенд 

в лаборатория към катедра „Корабни силови уредби“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 

Двигателят, монтиран на стенда е „Д 3900А”. За натоварването му е използван електро-

механичен динамометър. Между натоварващото устройство и двигателя е монтиран 

тензовал. 

Стендът включва: 

- дизелов корабен двигател „Д 3900А”; 

- преобразувател на въртящ момент (тензовал) тип „T30 FNА” от фирмата „HBM”, 

със стойка, съответстваща на изискванията за монтаж;  

- допълнителен съединител за компенсация на пречупването и сместването на вало-

вете между тензовала и спирачката; 

- цифров преобразувател тип „MD 3555”; 

- електронен осцилоскоп.  
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На фиг. 2.1 е дадена снимка на реалното изпълнение на опитната постановка. 

 
 

Фиг. 2.1.  Опитната постановка: 1 - дизелов двигател „Д 3900А”; 2 - тензовал, тип „T30 FNА”, 

 със стойка, съответстваща на изискванията за монтаж; 3 - електромеханичен динамометър 

Като натоварващо устройство е куплиран електрически динамометър тип „АК 82-6 

ИС”  с технически параметри: мощност 30 kW: 114/66 А и 975 prm. Двигателят, монти-ран 

на стенда и подлежащ на изследванеq е четирицилиндров дизелов високочестотен 

двигател „Д 3900А”, чиито технически данни са дадени в табл. 2.1. 

  

                                                                                              Таблица 2.1 

            Технически данни - дизелов двигател „Д 3900А” 

№ Наименование Дименсия  

1 2 3 4 

1.  Диаметър на цилиндъра mm 98,475 

2.  Ход на буталото mm 127 

3.  Работен обем dm³ 3.9 

4.  Ред на работа на цилиндрите  1-3-4-2 

5.  Номинална мощност по BSAU141a kW 59 

6.  Честота на въртене на коляновия вал при 

номинална мошност 

min-1 2 500 

7.  Максимален въртящ момент Nm 265 

8.  Честота на въртене на коляновия вал при 

максимален въртящ момент 

min-1 1 500 

9.  Регулировъчно налягане на дюзите MPa 19,5 

10.  Температура на охлаждащата течност 0C 83÷95 °С 

11.  Минимална честота на въртене на 

коляновия вал на празен ход 

min-1 550÷650 
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Преобразувателят на въртящ момент тип „T30 FNА” от фирма „HBM” измерва 

въртящ момент и честота на въртене. Номиналният диапазон на работа за въртящ момент 

е от 50 Nm до 10 kNm. Максималната честота на въртене е 3 000 min–1. На фиг. 2.2 е 

представен преобразувател на въртящ момент „T30 FNA” на фирма „Hottinger Baldwin 

Messtehnik”. С датчика за въртящ момент може да се измерва статичен и динамичен 

въртящ момент на подвижни и неподвижни валове. Предаването на информацията е 

безконтактно, със система за честотна модулация.  

Фиг. 2.2. Преобразувател на въртящ момент  „T30 FNA” 

Преобразувателното устройство за въртящ момент „MD 3555” преобразува честота 

на повторение на импулси между 5 и 15 kHz в напрежение между -10 и +10 V (фиг. 2.3). 

То е специално създадено за измерване на въртящия момент с датчици за въртящ момент 

от серия „HBM” „T30 FN”.  

Фиг. 2.3.  Цифров преобразувател тип „MD 3555”:1 - индикатор за претоварване;  

2 – индикатор на захранването; 3 - бутон за калибриране; 4 -настройка на чувствителността;  

5 - нулева точка; 6 - диапазон на измерване, умножение (множител единица)  MZ 3558 A:  

7 - нулева точка, Ue; 8 - нулева точка Ue2; 9 - нулева точка, Ua, цифров индикатор, DA 24:   

10 - превключвател – показания; 11 - измерване на изходен сигнал  Bu (10 - Ra ≥ 1 MΩ ); 12 - 

адаптация на показанията; 13 - индикатор на захранването; 14 - индикатор за претоварване  

 

Калибрирането на преобразувателя на въртящ момент „T30 FNA” е една от основ-

ните стъпки преди неговото използване. На фиг. 2.4 е показано калибрирането и използ-

ването на „T30 FNA” за измерване на въртящия момент в условията на провежданите 

изследвания в лаборатория – бокс 2  на катедра „Корабни силови уредби“ на ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“.  
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Фиг. 2.4. Схема на опитнатата постановка за определяне на въртящия момент: 

1 - спирачка; 2 - тензовал тип „T30 FNА”; 3 - приспособление за калибриране; 4 - тежести;  

5 - цифров преобразувател 

 В резултат на проведения експеримент, при равновесие дисплеят на цифровия пре-

образувател показва грешка около 1,2 Nm - фиг. 2.5. 

   

Фиг.2.5. Показания при равновесно положение без натоварване 

Грешката остава постоянна при различно натоварване на рамената на приспособле-

нието за калибриране – фиг. 2.6 и фиг. 2.7. 

  

Фиг. 2.6.  Показания при натоварване от едната страна с пет килограма –  

показание 50,8 Nm, грешка 0,8 Nm 

 

Фиг. 2.7.  Показания при натоварване от едната страна с 1,25 килограма –  

показание 13,4 Nm, грешка 0,9 Nm 
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• Методика за провеждaне на измервания на въртящ момент 
 Реализирана е следната методика, като изследването е осъществено в съответствие 

с изискванията на стандарт DIN 51309:2005-12 за измерване на въртящ момент: 

- Синтез на измервателна схема, съобразно особеностите на обекта. 

- Определяне на измерваната величина и диапазона на нейното изменение. 

- Тариране и калибриране на измервателната апаратура. 

- Окомплектуване и синхронизиране на програмен продукт LabView с измер-ваните 

параметри на обекта. 

- Прехвърляне на измерваните данни в буфер. 

- Анализ на получените данни и избор на времеви диапазон от конкретното измер-

ване. 

- Контрол на резултатите. При констатиране на груба грешка, повторение на екс-

перимента. 

Предложената методика е подходяща за измерване както на статичен, така и на 

динамичен въртящ момент.  

Преобразувателят на въртящ момент „T30 FNA” притежава и система за измерване 

на скоростта на въртене.  

Измерването на температурите на изгорелите газове преди и след турбината се 

извършава  с помощта на термодвойки. Уредът е калибриран и стандартизиран, съгласно 

ръководство за калибриране EURAMET/cg-08/v.01 „Калибриране на термоелектрични 

преобразуватели (термодвойки)“. 

 Предлаганият нов подход при измерването на въртящ момент е свързан с обра-

ботката на данни с помощта на Lab View от преобразувател на въртящ момент тип „T30 

FNА” от фирмата „HBM” и отчитане на съответствието между въртящия момент и поло-

жението на коляновия вал на двигателя. Подходът създава възможност, освен за наби-ране 

на информация за целите на математическото моделиране, и за приложение за целите на 

диагностиката на работата на ГА -  фиг. 2.8. 
 

 

Фиг. 2.8.  Преобразувателно устройство за въртящ момент „MD 3555” и тензовал,  

тип „T30FNА”  

 На фиг. 2.9 са представени схемно решение и възможност за определяне на горна 

мъртва точка на цилиндъра (репер) и изменение на въртящия момент при завъртане на  

коляновият вал на 720°.   
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Фиг. 2.9.  Схема за определяне на горна мъртва точка на цилиндъра (репер) и изменение на въртящият 

момент при завъртане на  коляновият вал на 720° 

Предложеният подход за измерване на въртящ момент дава възможност и за диаг-

ностиране на дизелови двигатели по положението на коляновия вал, а също и за диаг-

ностиране на различни неизправности – табл. 2.2: 

- по горивната апаратура; 

- намалената мощност в един от цилиндрите; 

- влиянието на различни горива; 

- атмосферните условия и др. 
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                                      Таблица 2.2   

 

Нормална работа на двигател. 

 

Нарушено горивоподаване на един цилиндър. 

 

Спряно горивоподаване на един цилиндър и 

нарушено при друг. 

 

Спряно горивоподаване на два цилиндъра и 

нарушено при друг. 

 

Методът е приложим в практиката за определяне на техническото състояние на ди-

зеловите двигатели без разглобяване. 

Осъщественият в гл. II анализ е основание за следните изводи: 

1. Създаден е подходящ стенд, необходим за реализиране целта и задачите, 

дефинирани в дисертационния труд. 

2. След обзор и критичен анализ на методите и средствата за измерване на въртящ 

момент, честота на въртене и температура, е избрана съответна измервателна и регис-

трираща апаратура. 

3. Предложени са нов подход и методика за измерване на въртящ момент, основа-ни 

на съчетаване на работата на преобразувателя на въртящ момент тип „T30 FNА” и 

програмната система Lab View. 

4. Представени са възможност и методика за прилагане на подхода за целите на 

диагностиката на ГА на ДД.  

5. Представените резултати са показателни за това, че създаденият стенд може 

успешно да се използва за набиране на информация за целите на математическото 

моделиране и идентификация.  
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Глава III.  Методики на експерименталните изследвания, обработка и анализ 

на получените резултати   
Анализирани са две методики: за получаване на ММ на динамиката на ГА на КДД, 

посредством теорията на идентификацията, и за моделиране на статиката, посредством 

теорията на експеримента. 

Динамиката на обектa на изследване - ГА и ДД, е представена с терминологията на 

идентификацията на системи: реакция на обекта, преходна характеристика, динамичен 

ММ и др. Чрез методите на структурните преобразувания структурният модел се 

представя както следва - фиг. 3.1.  

 

 
Фиг. 3.1 

  

Представянето има формален характер, но демонстрира, че ще се търси еквива-

лентен модел на ГА и ДД, свързващ хода на рейката на ГПВН с честотата на въртене на 

коляновия вал. При рязко, скокообразно (стъпаловидно) въздействие от страна на 

входната величина, x(t), изходната величина, n(t), поради натрупаната енергия, се променя 

по определен закон и се разглежда като реакция на обекта. Ако амплитудата на 

стъпаловидното въздействие е 1(t), то реакцията се дефинира като преходна характе-

ристика (функция), h(t).  

Задача на идентификацията е намирането на математически модел по експеримен-

тални данни и включва, принципно, изпълнението на следния алгоритъм: 

А. Избор и предварително регламентиране на входната и изходна величини на 

обекта на изследване.  

Б. Набиране на информация за обекта чрез подходящо планиран и проведен 

експеримент. 

В. Обработка на получената информация (апроксимация) по специални алгоритми и 

получаване на ММ. 

Г. Проверка на качествата и анализ на модела. 

Често процедурата е итеративна до получаване на задоволителни резултати. 

Експериментът, свързан с изменение на честотата на въртене в преходен режим, е 

проведен като е използвана установка в лаборатория – бокс 2  на катедра „Корабни силови 

уредби“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” (фиг. 3.2). За реализиране на стъпаловидното 

въздействие на хода на рейката е направено допълнително приспособление чрез лостова 

система, а като входна величина е избран ъгъл α.  

 

 

Положение на рейката на 
ГПВН  Скорост на въртене 

  ГА, ДД 
n(t) x(t) 
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Фиг. 3.2 

Връзката между линейния ход на рейката, x(t) и ъгъла на отклонение на лостовата 

система, α е представена в табл. 3.1. 

                   Таблица 3.1   

Зависимост между ъгъла на лостовата система и хода 

на рейката на ГПВН 

α [grad] 0 1 2 3 

x   [mm] 0 2,5 5 7,5 

 По време на експеримента двигателят е натоварен постоянно с 15 kg посредством 

електромеханичен динамометър. Снетите експериментално статични характеристики по 

отношение на честотата на въртене на двигателя, в зависимост от ъгъла α при стандартно 

дизелово гориво и биодизел (В100) са дадени на фиг. 3.3. В работният диапазон 1200-2200 

prm те имат линеен характер и са апроксимирани със следните уравнения:    

    nB100=541,4(α -1,4)+1200, 

     nстан.гор=700(α -1,3)+1200. 

Линейният характер на тези зависимости позволява при изследване на динамиката 

на двигателя да се избере смущаващо въздействие с максималма амплитуда, в случая от 

1,3 до 2,7 grad.  

 

Фиг. 3.3 

1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

alfa

n-
na

fta
   

n-
B1

00

n-B100

n-nafta
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Чрез рязко, скокообразно изменение на амплитудата на входната величина α се 

регистрира с помощта на  системата Lab View, измението на честотата на въртене в 

диапазона на нормалния работен режим на двигателя. На фиг. 3.4а е показано изменението 

на честотата на въртене на коляновия вал при използване на стандартно дизелово гориво, 

а на фиг. 3.4б – при използване на биодизел (В100).  

          

          а)                                          б)  

Фиг. 3.4 

 

За намиране на ММ на ГА на КДД се прилага графоаналитичен метод за иден-

тификация. Тук с y(t) е обозначена реакцията на обекта, а с u(t) - входната величина. 

а. Диференциално уравнение от първи ред:  

                                               ,                                                  

откъдето при ННУ и при u(t)=1(t) се получава преходната характеристика 

                                                        
.    

б. Модел от първи ред със закъсняваща дясна част: 

                                               ,      

откъдето за  h(t) следва израза 

                                  ,  t >  ;  . 

в. Диференциално уравнение от втори ред с различни времеконстанти - T1 и T2: 

                              ,  

респективно     

                              h(t)=K[1 -  + ]  .                    

г. Диференциално уравнение и със закъсняваща дясна част: 

                               ,    

 h(t)=K[1- exp(- ) + exp(- )],  t> ;     h(t) = 0,  t    

д. Диференциално уравнение и h(t) при еднакви времеконстанти, T и време на 

закъснение, :     
                                                                              

 h(t) = K[1 - exp(- ) - exp(- ) ],  t > ;  h(t) = 0,  t    .                                                                

В тези модели К е коефициент на предаване (усилване) и се определя от условието 

К=h(∞). 

)t(Ku)t(y)t('Ty 
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• Алгоритъм на приложение на графоаналитичен метод 

Експерименталната преходна характеристика е h(t)=y(t)/u. 

1. Определя се коефициентът на предаване, K = h(). 

2. Построява се нормираната преходна функция (t) = h(t)/K. 

3. За = 0.7, от кривата (t) се определя времето t7. 

4. Изчислява се времето t4 = t7/3  и от кривата (t) за него се определя 4. 

5. Ако 0,191 < 4 < 0,33 - приема се модел от втори ред с различни времеконстанти 

Т1 и Т2  (модел в). 

5а. От номограма за изчисленото 4 по крива 4(z
2) се определят z2 и  z.  

5б. Определят се 2T= ,  T1 =T(1+z), T2 =T(1-z).   

5в. Извършва се проверка. За целта се изчисляват времената t8=0.8(T1+T2) и  

t20=2(T1+T2) и се определят стойностите 8= (t8) и 20= (t20) от нормираната крива (t). 

Тези стойности се сравняват с отчетените от номограми 8 и 20 за определеното z2 . Ако 

грешката е съизмерима с точността на данните, резултатите от определените параметри T1 

и Т2 се приемат. 

6. Ако условието в т. 5в не се изпълнява или 4<0.19, e необходимо да се направи 

опит за апроксимация на h(t) с решение на модел с 0.  

6а. Определяне на параметрите на модел (г): 

а) За  = 0,191 от кривата (t) се отчита времето t4. 

б) По t7  от т. 3 и t4  се определя   = 0.5(3t4 - t7 ). 

в) Въвежда се t* =t -   и всички операции от т. 3 до т. 5в се изпълняват, като 

вместо t се въвежда новата променлива t* - това е втори вариант на метода. 

Ако при проверката разликата между 8  и 20 от експерименталната крива и тези от 

номограмите се окаже съществена, е необходимо да се направи апроксимация с ре-шение 

на диференциално уравнение от втори ред с кратни корени модел (д). Този модел се 

прилага и когато 4 < 0,191.  

6б) Апроксимация с решение на диференциално уравнение (модел д)  

а) Определя се  както в т. 6б, подточка б). 

б) T =(t7 - )/2,4. 

7) Ако 4>0,33, преходната функция може да бъде апроксимирана с решение на 

диференциално уравненеие от първи ред със закъснение (модел б) по следния алгоритъм. 

а) За  = 0,33 от експерименталната крива (t) се опредля времето t4. 

б) По t7 от т. 3 и t4  се определят параметрите на модел (б) като 

                                   = 0,5(3t4 - t7 ),  T = (t7 –)/1,2. 

в) За проверка се сравняват стойностите на нормираната (t) за времена 

t4=0,4T+, t8=0,8T+ и  t20=2T+ със следните стойности: 4=0.33, 8= 0,5507 и 20=0,865. 

 

За изследване на статичните зависимости на корабния двигател се използва тео-

рията на планиране на експеримента. 

Статистическите методи на планиране на експеримента се явяват част от емпирич-

ните способи за получаване на математически описания на статиката на сложни обекти, 

т.е. уравнение на връзката между изходната функция на обекта, y и факторите . 

Предполага се, че математическото описание се представя във вид на полином:  

h

h h

h h

h

h h

2.1

t7

h h h h h

h h

h
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(3.1)                              

 Поради наличие на неуправляеми и неконтролируеми входни променливи (шум), 

изменението на y има случаен характер и зависимостта  не дава точна връзка между 

входовете и изхода. В такъв случай по резултатите от експеримента се търси уравнение 

във форма на полином 

(3.2)                                     ,      

където кофициентите на регресия  са оценки на коефициентите   а  е 

оценка на M{y}. 

Предпоставките за прилагане на регресионния анализ са следните: 

1. Резултатите от наблюденията на изходната функция в N точки на 

факторното пространство са независими, нормално разпределени случайни величини. 

2. Дисперсиите  са равни, което означава, че техните оценки  са 

еднородни. 

3. Независимите променливи  се измерват с пренебрежимо малка грешка 

в сравнение с грешката при определяне на y. 

Така поставена задачата съответства на регресионния анализ. Решението й може в 

значителна степен да се опрости, ако разширената матрица на плана е ортогонална, т.е. 

. Това означава, че за да се получат независими една от друга оценки на 

коефициентите на регресия е необходимо да се планират експериментите така, че да се 

изпълняват условията за линейна независимост и ортогоналност на стълбовете на 

матрицата на планиране X. Тя се получава от стойностите на кодираните фактори, при 

изменението им на две нива (табл. 3.3) 

• Особености на ПФЕ 

1. Факторите варират на две нива около базовата стойност , т.е. 

(3.3)         .     

2. Използват се кодирани променливи . За краткост в обозна-

ченията се изпуска индексът “с”. 

3. За описание на обекта се използва модел от непълен квадрат 

(3.4)                             ,     

Намирането на модела може да стане по следния алгоритъм: 

1.  планиране на експеримента; 

2.  провеждане на експеримента; 

3.  проверка на възпроизводимост на експеримента; 

4.  определяне на коефициентите и проверка на тяхната значимост; 

5.  проверка на адекватност на математическото описание. 
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• Планиране на експеримента 

 Разширената матрица на плана F обхваща всички възможни комбинации на факто-

рите, при варирането им на две нива- високо (+1) и ниско (-1), и съответните функции. 

Представена е в случая като таблица (матрица). В табл. 3.2 е показано план на експе-

римента и разширената матрица на плана F  във вид на таблица за n=3. 

           
                                                                               Таблица 3.2 

 bo b1 b2 b3 b12=b4 b13=b5 b23=b6 b123=b7 

 fo f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 

№ Xo X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

1 + + + + + + + + 
2 + - + + - - + - 
3 + + - + - + - - 
4 + - - + + - - + 
5 + + + - + - - - 
6 + - + - - + - + 
7 + + - - - - + + 
8 + - - - + + + - 

 

От ортогоналността на F следва, че , откъдето  

(3.5)                                                      ,  

(Е- единична матрица NxN).    

 

• Провеждане на експеримента 

 Провеждането на експеримента се свежда се до реализация на плана му чрез 

установяване на необходимите нива ( ) и регистрация на y. Във всяка точка на 

факторното пространство (ред от плана на експеримента) се извършат m  

(3.6)                                                   , i=1,2,…,N.     

   

• Проверка на възпроизводимост на експеримента 

 Задачата се състои в проверка на хипотезата за равенство на дисперсиите 

, при експерименти, съответстващи  на точките (редовете) от мат-

рицата на планиране. Оценката на дисперсията за всеки ред се дава с формулата 

 (3.7)      ,       

със степени на свобода . За проверка на хипотезата за еднородност на оценките 

на дисперсиите следва да се използва критерия на Кохрен, който се определя както 

следва:  

 (3.8)         .      
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 От таблица с разпределението на Кохрен се определя Gкр( ), където  е ни-

во на значимост (5%) и . Ако , хипотезата за еднород-ност 

на дисперсиите се приема. За дисперсия на единичния опит се приема величината 

(3.9)                                                   .        

  

• Определяне на коефициентите и тяхната значимост 

Оценките на коефициентите се определят по векторно матричното уравнение 

(3.10)                                    ,              

откъдето следва простата зависимост  

(3.11)                                          , i=0,1,2,…,N-1.         

Проверката на значимост на коефициентите се извършва с помощта на критерия на Стю-

дент, който се формулира като  

(3.12)      ,      

където  се определя от дисперсията на грешката  

(3.13)           .   

 Величината  има разпределение на Стюдент. По таблица с неговото разпределе-

ние се определя , по - ниво на значимост (5%) и степени на свобода . 

Ако , нулевата хипотеза се отхвърля и коефициентът  се признава за значим. 

• Проверка на адекватност на модела 

 За да се провери хипотезата за адекватно представяне на резултатите от експеримента 

с намереното регресионно уравнение, е достатъчно да се оценят отклоненията на пред-

сказаните по модела стойности  от резултатите от експеримента  в същите точки на 

факторното пространство. 

 Използва се дисперсията на неадекватност , чиято оценка изразява формулата 

 (3.14)                                                  ,      

където d е броят на значимите членове на регресионното уравнение. Тя е със степени на 

свобода . 

 Проверката на адекватност се състои в изясняване на съотношенията между дис-

персията на неадекватността  и . Използва се критерият на Фишер, който позво-

лява да се провери нулевата хипотеза за равенство на две генерални дисперсии  и  
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. В случая, когато оценките им , F критерият се формира като диспер-сионно 

отношение  

(3.15)            .       

 Определя се таблична стойност за , където  е ниво на значимост (5%), и 

степените на свобода:  и . Ако изчисленото , нулевата 

хипотеза за еднородност на дисперсиите се приема. Моделът се приема за адекватен.  

И з в о д и:  

1. За изследване на динамичното поведение при съвместната работа на ГА и ДД се 

предлага използването на теорията на идентификацията. За целта динамиката на разглеж-

дания обект (ГА и ДД) се представя с терминологията на теорията. Разглеждат се ти-повете 

ММ и алгоритъм за идентификация. 

2. За изследване на статичните ММ се предлага използването на теорията на експе-

римента. Разгледани са нейните особености и алгоритъм на приложение. 

 

Глава IV. Приложение на методиките на експерименталните изследвания на  

корабен дизелов двигател  „Д 3900А” 

4.1. Динамични модели на корабния двигател 

• Идентификация на динамиката на горивната апаратура на корабен дизелов 

двигател, работещ с традиционно дизелово гориво  

При избрана амплитуда на смущението е снета експериментално реакцията на 

двигателя, показана на фиг. 4.1. На фиг. 4.2 е представена нейната нормирана преходна 

стойност. За намиране на математическия модел се прилага графо-аналитичния метод. 

 

                                Фиг. 4.1       Фиг. 4.3 

От нормираната преходна функция са отчетени стойности за т. А(0,7;t7), t7=1,7 s. 

Съгласно алгоритъма на графо-аналитичния метод, за t4= t7/3=0,57 s от фиг. 4.2 е отчетена 

стойност 0,174 <0,191, което е основание за избор на апроксимиращ модел от типа 
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)(2
2
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2   tKn
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nn . От нормираната преходна характеристика за стой-ност 

0,191 е отчетено  
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  .   

На фиг. 4.3 са показани преходната характеристика и нейната апроксимация с 

модела (д). Моделът апроксимира експерименталните данни с грешка под 4%. 

 

Фиг. 4.3 

  • Идентификация на динамиката на горивната апаратура на корабен дизелов 

двигател, работещ с биодизел (B100) 
  Условията при провеждане на експеримента с гориво B100 са аналогични на тези с 

обикновеното дизелово гориво. Снетата експериментално реакция на двигателя е пока-

зана на фиг. 4.4, а на фиг. 4.5 - нормираната преходната характеристика. 

  
    Фиг. 4.4      Фиг. 4.5 

 Поради специфичния характер на реакцията n_B100 (фиг. 4.5) се приема апрокси-

миращ модел от вида   
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От нормираната преходна характеристика, фиг. 4.5, по дадения алгоритъм са опре-

делени t7=1,75 и t4’=1,12, откъдето τ=0,8 s  и Tв= 0,77t. Моделът (б) добива вида  

)8,0(4,541)(
)(

77,0  ttn
dt

tdn
B

B  , а преходната характеристика  

   .8,00,0;8,0)],
77,0

8,0
exp(1[4,541 sthst

t
h nBnB 


  

Фиг. 4.6 представя реакцията на обекта и нейната апроксимация с модел (б), а на 

фиг. 4.7 - реакциите на КДД при двата вида гориво. 

 

 

Фиг. 4.6  

За обективиране на влиянието на вида на горивото върху динамиката на процесите 

се въвеждат няколко вида грешки:   

а) Грешка между двата процеса:  E(t)=nn(t)- nB(t) .      

Максималната относителна грешка е Emax = max[E(t)]/max[nn(t)].100=23,8%  .  

 б) Интегрална грешка. За целта се въвеждат следните параметри: 
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0

dt)t(nS BnB . Числените стойности за конкретният случай са: 

SE=578,24;   Snn=1883,4;   SnB=1305,2.  
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 Относителната интегрална грешка при стандартното гориво е 

       EE-n=578,24/1883,4.100=30,7%,  

а при биодизел (В100):    

     EE-nB =  578,24/1305,2.100=44,3%. 

 

4.2. Статични модели на корабния двигател 

 Изследвано е статичното поведение на двигателя по отношение на въртящия 

момент, М и разхода на гориво, В; температурата на изгорелите газове преди турбината, 

Т1 и след турбината, Т2, в зависимост от факторите честотата на въртене, n, ъгъл на 

предварение, θ и вид на използваното гориво – стандартно и биодизел (В100). Връзката 

между реалните и кодираните стойности на променливите представя табл. 4.1. 

                   Таблица 4.1 

Променливи Вид гориво, X1 Ъгъл на 

предварение, X2 

Честота на 

въртене, X3 

Естествени биодизел 

В(100) 

дизелово 

гориво  

15 20 1500 1900 

Кодирани xi -1 +1 -1 +1 -1 +1 

 

 4.2.1. Моделиране на разхода на гориво, В в зависимост от факторите  

 Проведени са три серии (m=3) паралелни опити по план Пълен факторен експери-

мент, резултатите от които са дадени в табл. 4.2, колона 2. 

  Таблица 4.2 

Номер на 

експеримента 
Разход на гориво, l/h Bsr S2

B Bmod eВ 

1 2 3 4 5 6 

1. 15.9 17.1 16.8 16.6000 0.3900 16.6083 -0.0083 

2. 15.2 16.9 16.0 16.0333 0.7233 15.9833 0.0500 

3. 16.2 15.8 16.8 16.2667 0.2533 15.9833 0.2833 

4. 15.6 15.0 14.5 15.0333 0.3033 15.3583 -0.3250 

5. 18.4 19.0 18.5 18.6333 0.1033 18.8750 -0.2417 

6. 18.0 18.8 18.8 18.5333 0.2133 18.2500 0.2833 

7. 19.1 20.5 18.8 19.4667 0.8233 19.5000 -0.0333 

8. 18.6 18.6 19.4 18.8667 0.2133 18.8750 -0.0083 

 

Средните стойности на разходите на гориво - вектор Bsr, са записани в колона 3, а 

дисперсиите - в колона 4. За проверка на възпроизводимост на експеримента е опреде-лена 

стойност Gmax = 0,2723. По таблици с разпределението на Кохрен за α=0,05%  и  ni1b=2;  

ni2b=8; се определя  критична стойност Gkr(0,05;  ni1b; ni2b)=0,5157.  Gmax = 0,2723< Gkr(0,05; 

ni1b; ni2b)=0,5157. И з в о д: Хипотезата за еднородност на оценките на дис-персиите се 

приема. Дисперсията на опитите е  S2
Bm =0,3779.  



24 
 

Коефициентите на модела се определят по израза  bB=C.FТ .Bsr : 

       bB=  [ 17.4292    0.3125    0.0208    1.4458   -0.1458   -0.1375   -0.3125    0.0208 ]T . 

 За проверка на значимост на елементите на вектора bB се използва критерия на 

Стюдент.  S2 (bi)=S2
Bm/(24) = 0,0157   ti=abs(bB(i))/S(bi)  формират вектор t : 

t =  [ 138.8942    2.4903    0.1660   11.5219    1.1622    1.0957    2.4903    0.1660 ]T . 

По таблици,  по α=5% и степени на свобода nieps = 16 се определя критична стйност, 

tkr (0,05; niep)= 2,119. Когато стойностите, за които t(i)  > tkr=2,119, коефициентите b(i) се 

приемат за значими. Новият вектор, съдържащ коефициентите на модела е   

  bB = [  17.4292  0.3125   0   1.4458   0   0   -0.3125     0 ]T . 

За проверка на адекватност на модела се изчисляват предсказани стойности на 

разхода на гориво по израза Bmod= F.bB, елементите на който са дадени в колона 5 на табл. 

4.2. Векторът на грешките между средните стойности Bsr и предсказаните по модела е 

eВ=Bsr - Bmod,  елементите на който са дадени в колона 6. Изчислената стойност на 

дисперсията на неадекватност е S2
ad=0,0821. Проверката на адекватност на модела се 

извършва по критерия на Фишер. За целта се определя  FBfiser=S2
ad.3/S2

Bm=0,6516. По 

таблици с разпределение на Фишер, по α=0,05 % и степени на свобода niad= 4 и  nieps , се 

определя критична стойност  FBfiser_kr(0,5; niad ; nieps)=3,01.  FBfiser<3,01. И з в о д: Моделът с  

така определените коефициенти се приема за адекватен. Същият има вида   

(4.1)              Bmod=17,4292+0,3125.x1+1,4458.x3- 0,3125.x2.x3  .  

 На фиг. 4.8 са дадени изразходваното гориво, В (стандартно - фиг. 4.8а, и биодизел 

(В100) - фиг. 4.8б), в зависимост от предварението х2 и скоростта х3. И от двете части на 

фигурата е видно, че повърхнината, показваща изразходваното гориво, при максимални 

стойности на предварението х2=1 нараства по-бавно от участъка при х2=-1 - долната 

граница на предварението, т.е. разходът на гориво е по-чувствителен с нарастване на 

честотата на въртене при долната граница на предварението. Тук се намират и неговата 

максимална, и минимална стойности.  
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В целия диапазпазон на изменение на факторите разходът на гориво при биодизел 

(В100) ще е по-малък. Това е видно и от двата модела, по които са построени графики 4.8а 

и 4.8б. Макар че са нелинейни, те се различават, само по свободния член. 

4.2.2. Моделиране на двигателния момент, М в зависимост от факторите  

Проведени са три серии (m=3) паралелни опити по план Пълен факторен експе-

римент, резултатите от които са дадени в таблица 4.3, колона 2. 

                     Таблица 4.3 

Номер на 

експеримента 

Въртящ момент   M,  

Nm 

Msr S2
M Mmod eM 

1 2 3 4 5 6 

1. 88 96 90 91.3333 17.3333 89.7500 1.5833 

2. 68 85 84 79.0000 91.0000 77.5833 1.4167 

3. 63 59 82 68.0000 51.0000 7.2500 0.7500 

4. 47 58 49 51.3333 34.3333 5.0833 -3.7500 

5. 112 117 120 116.3333 16.3333 118.7500 -2.4167 

6. 106 107 123 112.0000 91.0000 106.5833 5.4167 

7. 136 156 132 141.3333 65.3333 141.2500 0.0833 

8. 119 133 126 126.0000 49.0000 129.0833 -3.0833 

Средните стойности на моментите, определени от трите  серии  опити формират еле-

ментите на вектора Msr, записани в колона 3 на табл. 4.3, и дисперсиите S2
M - в колона 4. 

Проверката на хипотезата за еднородност на оценките на дисперсиите е по кри-терия 

на Кохрен. За целта е изчислено GmaxM=0,2687. Табличната стойност, определена по 

α=0,05, ni1M=2, ni2M=8 е Gkr(0,05; ni1M; ni2M)=0,5157. Gmax = 0,2687 < Gkr(0,05; ni1b; 

ni2b)=0,5157. И з в о д: Хипотезата за еднородност на оценките на дисперсиите се приема, 

S2
Mm= 76,9167.  Коефициентите на модела се определят по израза bM=C.FТ.Msr :      

 bM = [   98.1667    6.0833    1.5000   25.7500   -1.9167   -1.1667  -11.2500   -0.8333 ]T .      

 За проверка на значимост на елементите на вектора bM  се използва критерия на 

Стюдент. За целта се изчислява за всеки коефициент bM(i), (i=1,2,..8) стойности  t(i), като 

предварително се определя S2(bi), т.е. S2 (bi)= S2
Mm/(24)=3,2049;  tM=abs(bM)/ S (bi). 

            tM = [ 54,8352    3,3981    0,8379   14,3838    1,0706    0,6517    6,2842    0,4655]T . 

По таблици,  по α= 5% и степени на свобода nieps=16, се определя критична стйност, 

tkr (0,05; niep)=2,119. Когато стойностите, за които tM(i)>tkr=2,119, коефициентите bM(i) се 

приемат за значими. След отпадане на част от тях новият вектор добив вида 

                bM = [ 98,1667 6,0833 0 25,75  0  0  -11,25 0]T . 



26 
 

 За проверка на адекватност на модела с така определените коефициенти се изчис-

ляват предсказани стойности, формиращи вектор Mmod по израза Mmod=F.bM,  елементите 

на който са дадени в колона 5 на табл. 4.3. Грешката от предсказване е eM=Msr-Mmod , и е 

отразена в колона 6 на таблицaта. 

 Дисперсията на неадекватност S2
ad=15,9583, а дисперсионното отношение на Фи-

шер:  FMfiser=S2
ad .3/S2

Mm=0,6224. При niad=4 се определя таблична стойност  Fiser_kr(0,5; niad ; 

nieps)=3,0; FMfiser<3,01. И з в о д: Моделът с така определените коефициенти се приема за 

адекватен. Същият има вида 

(4.2)   Mmod = 98,1667+ 6,0833.x1+25,75.x3 -11,25.x2.x3  .    

На фиг. 4.9 са дадени моментите М (при изразходвано стандартно гориво - фиг. 4.9а, 

и биодезел (В100) – фиг. 4.9б), в зависимост от предварението х2 и скоростта х3. 

 

     а)                                                                                        б)    
                                                           Фиг. 4.9 

От двете части на фигурата е видно, че повърхнината, показваща двигателния 

момент М, с нарастване на честотата на въртене при минимални стойности на предва-

рението х2=-1 нараства по-бързо от участъка при х2=+1 - горна граница на предваре-нието, 

т.е. моментът е най-силно чувствителен спрямо честотата на въртене при мини-мално 

предварение. При тази стойност на предварението М достига максималната и ми-

нималната си стойности, независимо от вида на използваното гориво.  

Налага се и з в о д ъ т, че в целия диапазон на изменение на променливите на модела 

двигателният момент при биодизел (В100) ще е по-малък с 12,1666 Nm. Това е видно и от 

двата модела, по които са построени фиг. 4.10а и 4.10б. Същите се различават само по 

свободния член.  

4.2.3. Моделиране на температурата на изгорелите газове преди турбината, Т1 
оС, в зависимост от факторите  

Проведени са три серии (m=3) паралелни опити по план Пълен факторен експе-

римент, резултатите от които са дадени в таблица 4.4, колона 2.    
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        Таблица 4.4 

Номер на 

експеримента 

Температура на 

изгорелите газове 

преди турбината,  

Т1 оС 

 

T1sr 

 

S2
T1 

 

T1mod 

 

eТ1 

1 2 3 4 5 6 

1. 186 196 168 183.3333 201.3333 181.7500 1.5833 

2. 203 199 201 201.0000 4.0000 196.7500 4.2500 

3. 197 215 234 215.3333 342.3333 213.5833 1.7500 

4. 224 235 204 221.0000 247.0000 228.5833 -7.5833 

5. 298 297 309 301.3333 44.3333 306.7500 -5.4167 

6. 312 322 330 321.3333 81.3333 321.7500 -0.4167 

7. 324 354 344 340.6667 233.3333 338.5833 2.0834 

8. 351 362 359 357.3333 32.3333 353.5833 3.7500 

Средните стойности на температурите на изгорелите газове преди турбината, оп-

ределени от трите  серии  опити, Т1sr, са записани в колона 3 на табл. 4.4, а дисперсиите S2
Т1- 

в колона 4. 

За проверка на хипотезата за еднородност на оценките на дисперсиите се използва 

критерия на Кохрен. За целта е пресметнато Gmax = 0,2886. По таблици с разпределението 

на Кохрен за α=0,05% и ni1T1=2; ni2T1=8; се определя критична стойност Gkr(0,05;  ni1T1; 

ni2T1)=0,5157. Gmax =0,2886 < Gkr(0,05;ni1b;ni2b)=0,5157.  И з в о д: Хипотезата за еднород-

ност на оценките на дисперсиите се приема. Дисперсията на опитите е S2
T1m=148,25.  

За определяне на коефициентите на модела се използва формулата bT1=C.FТ.T1sr
 

 bT1= [ 267,6667   -7,50  -15,9167   62,50   -1,9167   -1,6667   -2,9167    1,0833]T  . 

 За проверка на значимост на елементите на вектора bT1  се използва критерия на 

Стюдент. Изчисляват се за всеки коефициент bT1(i), (i=1,2,..8) стойности t(i), като пред-

варително се определя S2(bi) и, съответно, S (bi), т.е. S2 (bi)=6,1771. tT1=abs(bТ1)/ S (bi), 

nieps=16; tkr(0,05;niep)= 2,119. 

 tT1 = [ 107,6967    3,0177    6,4041   25,1471    0,7712    0,6706    1,1735    0,4359 ]T . 

Когато стойностите, за които tT1(i) > tkr=2,119, коефициентите bT1(i) се приемат за 

значими. Новият вектор е bT1 = [ 267,6667   -7,5000  -15,9167   62,5   0   0   0  0]T . 

 За проверка на адекватност на модела с така определените коефициенти се изчис-

ляват предсказани стойности, формиращи вектор T1mod по израза T1mod=F. bT1, дадени в 

колона 5 на табл. 4.4. Грешката от предсказване еТ1= T1ср -T1mod е дадени в колона 6. Дис-

персията на неадекватност и дисперсионното отношение на Фишер имат вида 
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S2
ad_T1=32,2639, FT1fiser=S2

ad_T1.3/ S2
T1m=0,6529, niad=4. Определя се таблична стойност 

Fiser_kr(0,5;niad ; nieps)=3,01;  FT1fiser<3,01. И з в о д: Моделът с така определените коефициенти 

се приема за адекватен. Същият има вида    

 (4.3)                         T1mod = 267,6667 -7,5.x1 -  15,9167.x2 + 62,5.x3  . 

Този модел може да се използва за прогнозиране на температурата на изгорелите 

газове преди турбината, Т1 
оС  в зависимост от факторите х1, х2 и х3 в диапазона на тяхното 

изменение. При х1=+1 той е валиден за стандартно дизелово гориво и добива вида  

(4.3а)    T1mod = 260,1667 -  15,9167.x2 + 62,5.x3 ,       

  

а при х1=-1 за биодизел (В100):   

(4.3б)                               T1mod = 275,1667 -  15,9167.x2 + 62,5.x3 .    

    На фиг. 4.10  са дадени температурите на изгорелите газове преди турбината, Т1 от 

предварението х2 и скоростта х3. 

 

   а)                       б) 

Фиг.4.10 

Може да бъде извършен анализ след изчисляване на температурите в граничните 

стойности на променливите х2 и х3. 

Ако от стойността по формула (4.3б) се извади от тази на формула (4.3а) се по-лучава 

температурната разлика от използването на двата вида гориво. Следователно, при 

използване на гориво В100 температурата на изгорелите газове преди турбината ще е с 15 
оС по-висока от тази в случаите, когато се използва стандартно дизелово гориво, 

независимо от ъгъла на предварението и честотата на въртене. 

 

4.2.4. Моделиране на температурата на изгорелите газове след турбината, Т2 оС, 

в зависимост от факторите  
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Проведени са три серии (m=3) паралелни опити по план Пълен факторен експери-

мент, резултатите от които представя табл. 4.5, колона 2.       

                                       Таблица 4.5 

Номер на 

експеримента 

Температура на 

изгорелите газове 

след турбината, 

 Т2 оС 

 

T2sr 

 

S2
T2 

 

T2mod 

 

eТ2 

1 2 3 4 5 6 

1. 165 176 155 165.3333 110.3333 159.9167 5.4167 

2. 184 175 187 182.0000 39.0000 179.7500 2.2500 

3. 181 177 198 185.3333 124.3333 185.7500 -0.4167 

4. 206 187 202 198.3333 100.3333 205.5833 -7.2500 

5. 240 238 253 243.6667 66.3333 249.9167 -6.2500 

6. 277 269 259 268.3333 81.3333 269.7500 -1.4167 

7. 289 259 283 277.0000 252.0000 275.7500 1.2500 

8. 310 302 294 302.0000 64.0000 295.5833 6.4167 

Средните стойности на температурите на изгорелите газове след турбината, опреде-

лени от трите  серии  опити, са дадени колона 3 на Таблица 4.5, а дисперсиите по редове S2
Т2 

в колона 4. 

За проверка на хипотезата за еднородност на оценките на дисперсиите се използва 

критерия на Кохрен. Пресметната е стойност Gmax=0,3008. По таблици с разпределението 

на Кохрен за ниво на значимост α=0,05%, ni1T2=2;  ni2T2=8; се определя  Gkr(0,05;ni1T2; 

ni2T2)=0,5157. Gmax=0,3008< Gkr(0,05; ni1b; ni2b)= 0,5157.  И з в о д: Хипотезата за едно-

родност на оценките на дисперсиите се приема. За дисперсия на опитите се приема S2
T2m= 

104,7083.                      

За определяне на коефициентите се прилага следната формула bT2=C.FТ.T2sr
   :                                                           

 bT2 = [ 227,7500   -9,9167  -12,9167   45,0000   -0,4167   -2,5000   -3,8333    0,50 ]T . 

 За проверка на значимост на елементите на вектора bT2  се използва критерия на 

Стюдент. За целта се пресмятат за всеки коефициент bT2(i), (i=1,2,..8) стойности t(i),след 

определяне на S2(bi)=4,3628, tT2=abs(bT2)/ S
 (bi) 

tT2=[ 109,0369    4,7477    6,1839   21,5441    0,995    1,1969    1,352    0,2394]T.  

Степените на свобода са: nieps=16; tkr(0,05; niep)=2,119. Когато стойностите, за които 

tT2(i)> tkr=2,119, (i=1,2,..8),  коефициентите bT2(i) се приемат за значими, т.е. 

                 bT2 = [227,75   - 9,9167  - 12,9167   45,0         0         0         0         0]T . 

За проверка на адекватност на модела с така определените коефициенти се изчис-

ляват предсказани по модела стойности, формиращи вектор T2mod  по израза 
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T2mod =F. bT2.  Те са отразени в колона 5 на табл. 4.5. 

Грешката от предсказване се записва като еТ2=T2ср-T2mod, - колона 6. Дисперсията на 

неадекватност и дисперсионното отношение на Фишер са S2
ad_T2=42,7361, FT2fiser= =1,2244, 

niad=4. Определя се таблична стойност Fiser_kr(0,5;niad;nieps)=3,01;  FT2fiser<3,01.       И з в о д: 

Моделът с така определените коефициенти се приема за адекватен. Същият има вида   

(4.4)                      T2mod =  227,75  - 9,9167.x1 – 12,9167.x2 +  45,0.x3 .     

  

Този модел може да се използва за прогнозиране на температурата на изгорелите 

газове след турбината, Т2 
оС,  в зависимост от факторите х1, х2 и х3 в диапазона на 

тяхното изменение. При х1=+1 той е валиден за стандартно дизелово гориво и добива 

вида  

(4.4а)           T2mod =  217,8333  – 12,9167.x2 +  45,0.x3  ,        

а при х1=-1 за биодизел (В100):   

(4.4б)    T2mod =  237,6667  – 12,9167.x2 +  45,0.x3 .            

На фиг. 4.1 са дадени температурите на изгорелите газове след  турбината  (при  из-

ползване на стандартно дизелово гориво - фиг. 4.11а, и биодизел (В100) – фиг. 4.12б), в 

зависимост от предварението х2 и честотата на въртене х3. 

 

            а)                                                                        б)     
                                                             Фиг. 4.11 

Температурните разлики на изхода на турбината при минималната и максимална 

стойност на предварението е една и съща, 25,8334 оС.  Това е валидно и за гориво био-

дизел (В100).  

От изразите (4.1) и  (4.2) се получава следното уравнение, свързващо разхода на го-

риво, B  и  момента, M:   

(4.5)         B =14,7023+ 0,1435.x1+0,7305.x3+0,0278.М  .     

Тук  променливата х1 заема две стойности – при стандартно дизелово гориво  „+1“,  и 

при биодизел  (В100) „-1“. Отчитайки този факт, за двата вида гориво са валидни  следните 

две уравнения: 
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- за стандартно дизелово гориво:    

(4.5а)     B =14,8459 +0,7305.x3+ 0,0278.М  ,   

- за биогориво (В100):   

(4.5б)     B =  14,5588 +   0,7305.x3  + 0,0278.М .     

Уравненията изразяват зависимостите на изразходваното количеството гориво и вида 

му като функция на момента за двигателя при параметър честотата на въртене. От срав-

нението им може да се направи  и з в о д а, че при постоянна честота на въртене x3 и момент 

М, разходът на стандартно дизелово гориво ще бъде по-голям, макар и незначително (видно 

е от първите два коефициента). 

Ако от формула (4.4) се определи х3 и полученият резултат се замести във формула 

(4.3), се получава следното уравнение:    

(4.6)    T1 = -48,6527 +6,273.x1 +2,0232.x2+ 1,3889.T2 . 

Аналогично на даденото по-горе, за двата вида гориво могат да се запишат  следните 

две уравнения, свързващи температурите преди и след турбината при параметър предва-

рението х2: 

- за стандартно дизелово гориво:   

(4.6а)    Т1 = - 42,3797 + 2,0232.x2 + 1,3889.Т2  ,  

- за биодизел (В100):    

(4.6б)    Т1 =  - 54,9257 + 2,0232.x2  + 1,3889.Т2 .         

Ако от формула (4.4) се определи х2 и полученият резултат се замести във формула 

(4.3), се получава следното ново уравнение, свързващо отново двете температури, но в 

зависимост от вида на горивото х1 и честотата на въртене х3:  

(4.7)    T1=-12,98+4,72.x1-7,0484.x3+1,2323.T2 .  

Разглеждано за двата вида гориво, следват две параметрични уравнения, свързващи 

температурите преди и след турбината при параметър честотата на въртене х3: 

- за стандартно дизелово гориво:  

(4.7а)    Т1 =- 8,26 – 7,0484 х3 + 1,2323.Т2 ,  

- за биодизел (В100):    

(4.7б)    Т1 =  - 17,7   – 7,0484 х3 + 1,2323.Т2 .         

Уравнения (4.6), (4.6а), (4.6б) и (4.7), (4.7а) и (4.7б) могат да се използват при из-

следване на тези процеси за разглеждания корабен дизелов двигател. 

  

 

 

От представените в изложението на гл. IV изследвания могат да се направят 

следните изводи: 

• Изводи по отношение изследването на динамиката на КДД 



32 
 

1. Динамиката на дизеловият двигател се различава съществено при използване на 

стандартно дизелово гориво и биодизел (B100). Математическите модели, апроксимиращи 

динамиката на двигателя при двата вида гориво са различни както по структура, така и по 

параметри. Това е особено важно ако тази информация за динаминото му поведение се 

използва за целите на неговото оптимално управление.  

2. При използване на биодизел (В100) се наблюдава по-голямо закъснение в реак-

цията на двигателя след рязко подаване на стъпаловидно смущение.  

3. При подаване на смущаващи въздействия с еднаква амплитуда на хода на рейката, 

се наблюдават по-ниски стойности на честотата на въртене в установените режими, при 

използване на гориво биодизел (В100). В този случай, относителната грешка по отношение 

на установените режими е Еуст=22,6% . 

 

 • Изводи по отношение изследването на статиката на ДД  

1. Задачата за математическо моделиране на статиката на корабния двигател е решена 

с използване на Теорията на експеримента. Определени са съответните фактори, диапазона 

на тяхното изменение и целевите  функции. Проведени са експерименти по план Пълен 

факторен експеримент при три фактора: честота на въртене; ъгъл на предварение и вид на 

използваното гориво- стандартно и биодизел В100. 

2. Получени са четири адекватни модела на зависимостите: въртящ момент; разход на 

гориво; температури на изгорелите газове преди и след турбината във функция на избраните 

фактори. Същите могат успешно да се използват при оценяване влиянието на изследваните 

фактори върху целевите функции. 

3. Изведени са уравнения, даващи зависимостите на изразходваното количеството 

гориво и вида му, като функция на момента за двигателя, при параметър честотата на въртене. 

Може да се направи извода, че при постоянна честота на въртене x3 и момент М, разходът на 

нафта ще бъде по-голям. 

4. Изведени са уравнения, даващи връзката между температурите преди и след 

турбината при параметри предварението и честотата на въртене. 

5. Двигателните моменти и разходите на гориво при двата вида гориво са по-

чувствителни с нарастване на честотата на въртене, при долната граница на предварението. 

В целия диапазон на изменение на променливите на модела, същите са по-малки при В100.  

С нарасване на предварението, моментите и разходите на гориво нарастват при долната 

граница на честотата на въртене и намаляват при горната граница. 

6. В целия диапазон на допустимо изменение на променливите х2 (ъгъл на предварение) 

и х3 (честота на въртене) температурата на входа на турбината при гориво нафта ще е по-

ниска с 15 оС от тази при В100. 

7. При разглежданото изменение на честотата на въртене, температурата на входа на 

турбината намалява с нарастване на предварението. 

8. При разглежданото изменение на предварението, температурата на входа на 

турбината нараства с нарастване на честотата на въртене. 

9. Независимо от честотата на въртене, температурните разлики на входа на тур-бината 

при минималната и максимална стойност на предварението е една и съща, 31,83 оС. 

10. В целия диапазон на допустимо изменение на променливите ъгъл на предварение и 

честота на въртене температурата на изхода на турбината при стандартно дизелово гориво 

ще е по-ниска с 19,8 оС. 

11. Независимо от честотата на въртене, температурата на изхода на турбината 
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намалява с нарастване на предварението. 

12. Независимо от предварението, температурата на изхода на турбината нараства с 

нарастване на честотата на въртене. 

13. Независимо от честотата на въртене, температурните разлики при минималната и 

максимална стойност на предварението е една и съща, 25,83оС. 

14. Екологичният еквивалент на причинените емисии CO2 при работа с основно 

дизелово гориво при едногодишна работа на разглеждания КДД от 6480 часа в зависимост от 

натоварването варира между 300,4 и 405,1 тона нефтен еквивалент. 

 

 

О С Н О В Н И    И З В О Д И 

В резултат на проведеното изследване в дисертационния труд е постигната поста-

вената цел като са решени следните задачи: 

1. Разработен е изпитателен стенд, на базата на който са проведени изследвания, 

свързани с влиянието на характеристиките на използваните горива: стандартно дизелово 

гориво и биодизел (В100) и горивна апаратура върху ефективността на работа на високо-

честотните корабни дизелови двигатели.   

2.  Анализирани са и са избрани методи и технически средства за набиране на ин-

формация за нуждите на математическото моделиране по експериментални данни.  

3. Изследвано е влиянието на вида на горивото: стандартно дизелово гориво и био-

дизел (В100) върху динамиката на КДД “Д3900А”. Избран е план, метод на изследване и 

идентификация, алгоритъм за провеждане и обработна на резултатите от експеримента. 

4. Проведено е изследване на статиката на КДД „Д3900А”: избор на план на експе-

римента, фактори и целеви функции.  

5. Проведено е изследване на влиянието на честотата на въртене, n; ъгъла на пред-

варение, θ и вида на използваното гориво – стандартно дизелово гориво и биодизел (В100) 

върху избраните целеви функции: въртящ момент, М, разход на гориво, В, температури на 

газовете преди и след турбината. Получени са четири адекватни модела. 

 

Приноси на докторанта 

1) Разработен е стенд и методика за изпитване на двигател с вътрешно горене, 

позволяващ измерване на въртящ момент във функция от ъгъла на завъртане на коляновия 

вал. Представената методика отговаря на стандарт DIN 51309:2005-12. 

2) Изследвано е влиянието на горивото върху динамиката на корабен дизелов 

двигател Д 3900 А.  

3) Създаден е математичен модел на дизелов двигател. Определена е точността и 

адекватността на модела.  

4) Изследвано е изменението на въртящия момент на двигателя, разхода на гориво и 

температурите на отработените газове преди и след турбината, при различни режими и 

техническо състояние.  Изведени са аналитични зависимости и са построени графики на 

функциите. 

5) Доказано е, че: 
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А) Двигателните моменти и разходите на гориво при двата вида гориво са по-

чувствителни към нарастване на честотата на въртене, при долната граница на 

предварението. В целия диапазон на изменение на променливите на модела, същите са по-

малки при биодизел (В100).   

Б) С нарастване на предварението, моментите и разходите на гориво нарастват при 

долната граница на честотата на въртене и намаляват при горната граница. 

В)  В целия диапазон на допустимо изменение на променливите: ъгъл на предварение 

и честота на въртене, температурата на входа на турбината при стандартно дизелово е по-

ниска с 15 оС  а на изхода с 19,8 оС от тази при биодизел (В100).   

Г) При разглежданото изменение на честотата на въртене, температурата на входа и на 

изхода на турбината намалява с нарастване на предварението. Температурните разлики на 

входа на турбината при минималната и максимална стойност на предварението е една и съща 

- 31,83 оС,  а на изхода на турбината - 25,8334  оС. 

Д) При разглежданото изменение на предварението, температурата на входа и на 

изхода на турбината нараства с нарастване на честотата на въртене. 

 

 

Възможности за внедряване на получените резултати в практиката  

Проведените изследвания, представени в дисертационния труд, имат както теоре-

тично, така и приложно значение в две направления: 

А. По отношение на получените математически модели – за анализ на възможностите 

на настроечните параметри на ГА за постигане на оптимална настройка на горивните процеси 

както при експлоатацията на КДД, така и на етап проектиране. 

Б. За анализ на динамичните и статични характеристики на КДД  при използване на 

биогориво (В100) от гледна точка на изменението на М, честотата на въртене и темпера-

турите преди и след турбината, вкл. за количествена оценка на екологичния еквивалент на 

причинените емисии CO2. 
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