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Abstract. In the railway transport practice it is important to maintain 
sustain control of speed mass, resistance and braking capability of 
the railway composition. The mass control issue is of great impor-
tance especially when in case of transportation of liquid on rail as 
the liquid leakage will instantly be established using mass control. 
The resistance control during motion is also a priority as thus we 
will be able to establish the moment of derailment due to resistance 
increase. It is important to control the braking capability of the train 
composition as it enables the engine driver to receive continuous 
information and if problem in the braking system occurs to take the 
appropriate action.

Същност на метода
При работа на елктрозадвижването двигателят разви-

ва движеща сила, която преодолява силите на полезното 
съпротивление и на триенето и привежда в постъпателно 
или въртеливо движение работния механизъм. В процеса 
на работа на елeктрозадвижването освен равномерно дви-
жение има чести изменения на скоростта на движение-
то, предизвикани от най-различни причини: изменение на 
механичния товар, колебание на напрежението в захран-
ващата мрежа, включване и изключване на пусковите и 
спирачните съпротивления. Електрозадвижването трябва да 
бъде избрано така, че да осигурява най-голяма производи-
телност на работната машина при извършване на различ-
ните производствени операции. При това голямо значение 
за произво-дителността на механизма имат продължител-
ността на пускането, спирането, преминаването от една 
скорост към друга. При всяко изменение на скоростта в 
движещата се система възникват сили на инерцията или 
динамични сили, които имат посока или срещу движението 
при увеличаване на скоростта, или по посоката на движе-
нието при намаляване на скоростта, когато те имат харак-
тер на движещи (активни) сили.

Нормално в практиката на БДЖ спирачните качества 

на композирания подвижен жп състав се проверяват с т. 
нар. пробно задържане, осъществявано от машиниста на 
влака при тръгване от гарата и при ниска скорост на дви-
жение от порядъка на 5–10 км/ч с цел той да се убеди 
(очевидно съвсем субективно) в наличието на спирачен 
ефект. При незадоволителен спирачен ефект машинистът е 
длъжен да установи влака, преди да е навлязъл в района 
на изходните стрелки на коловозното развитие на гарата и 
да не продължава движението.

Методът е разработен за целите на оперативната 
идентификация на параметри, участващи в уравнението на 
движението на електромеханични системи от инерционен 
или съпротивителен характер. Движението на отделните 
елементи на електрозадвижването може да бъде постъпа-
телно или въртеливо и се подчинява на основните закони 
на динамиката.

От курса по механика е известно, че зависимостта 
между движещите сили и силите на съпротивлението при 
праволинейно-постъпателно движение на тяло се изразява 
със следното диференциално уравнение:

(1) F-Fc= m 
dv
dt

 ,   

където F е движеща сила, N;
Fc – сила на статичното съпротивление, N;

FДИН= m 
dv
dt

 – динамична сила, N;

m – маса на постъпателно движещи се части, kg;
v – скорост на постъпателното движение, m/s;

a= 
dv
dt

 – линейно ускорение, m/s2.

При въртеливо движение на тяло по-удобно е да се 
използват вместо силите съответните моменти. В този слу-
чай диференциалното уравнение има аналогичен вид, а 
именно:

(2) M-Mc=J 
dω
dt

 ,  

където M е въртящ (двигателен) момент, развиван от дви-
гателя на задвижването, N.m;

Mc – статичен съпротивителен момент, N.m;
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J – инерционен момент на въртящите се части на 
системата, kg.m2;

ω= 
πn
30

 – ъглова скорост на двигателя, rad/s;

n – скорост на двигателя, об/min;

MДИН= J 
dω
dt

  – динамичен момент, N.m;

ε= dω
dt

  - ъглово ускорение, rad/s2.

Уравнения (1) и (2) ни дават аналитична зависимост 
между силите, действащи на едно тяло, и ускорението на 
движението. Тези уравнения представляват общия вид на 
основното уравнение на движението при постъпателно и 
въртеливо движение.

Основното уравнение на движението може да бъде 
отнесено към кой да е кинематичен елемент на системата 
на електрозадвижване. При изследване на движението на 
задвижването обикновено основното уравнение на движе-
нието се съставя и решава за ротора на двигателя. 

Това уравнение за случая на ротиращи машини и аг-
регати (например за едно електрозадвижване) може да се 
напише във вида

(3) M-MC=J.ε,

където М е въртящият момент на двигателя;
MC – съпротивителен момент, създаван от задвижва-

ния механизъм;
J – приведен към вала общ инерционен момент;
ε – ъглово ускорение на вала.

При разработването на тезата, свързана с проти-
вобоксуващите защити при електрически локомотиви, е 
примамлива идеята за нов тип противобоксуваща защи-
та, контролираща не разликата в скоростите на тягова 
и паразитна колоос на локомотива, каквато е нормално 
практиката, а на ненормално високото положително ъглово 
ускорение, настъпващо в тяговата колоос още в началото 
на процеса на буксуване. За контрол на това ускорение 
беше предложена идеята да се използва асинхронен та-
хогенератор, въздуждан с постоянно, а не с променливо 
възбудително напрежение, т.е. в диференциращ режим.

Действително уравнението за преобразуването на 
асинхронния тахогенератор е

(4) E=k 
dψ
dt

 ,

където ψ е динамично потокосцепление;
к – коефициент на пропорционалност;
Е – изходящо напрежение.
Потокосцеплението ψ е произведение на магнитния 

поток Ф и ъгловата честота на въртене ω 

       
d(Φω)  dΦ	 		dω(5) E= k          =kω									+ kΦ  .  .

          
dt  dt   dt

При възбуждане на асинхронния тахогенератор с 
променлив ток първата съставка на сумата в (5) е про-
порционална на скоростта. Втората съставка е грешка от 

пулсациите на ω и при достатъчно висока честота на въз-
будителното напрежение средната й стойност клони към 
нула. В такъв случай 

(6) E≈kω dΦ/dt≈kΦmax ω.sin2πft,

където f е честотата на захранващата мрежа.
При възбуждане на асинхронния тахогенератор с по-

стоянен ток магнитният поток Ф остава константа и про-
изводната му, участваща в лявото събираемо от (5), се 
нулира. Изходното напрежение ще бъде 

(7) E=k.Φ.
dω
dt  

=kε.ε.

Експерименталната проверка с тахогенератор потвър-
ди висока линейност и чувствителност на преобразуването 
в диапазон ускорения от 5–10 rad/sec2 (ускорително дви-
жение с тяга по сух релсов път) до 35-40 rad/sec2 (буксу-
ване на хлъзгав релсов път) – фиг. 1.

Фиг. 1

За случая на постъпателно движещи се обекти (на-
пример влак) уравнението на движението е съответно 

(8) F-Fc=m.a,

където F е силата на тягата, развивана от локомотива; 

FC – сила на общото съпротивление;
m – маса на композицията;
a – ускорение на композицията.
Тъй като няма принципна разлика за двата случая, 

ще развием метода за случая на линейно движещ се обект, 
по-точно влакова композиция.

Нека приемем, че в два последователни момента от 
време, различаващи се с достатъчно малко Δt, са измерени 
и запомнени стойностите F1, F2, a1 и a2. При условие че Δt е 
от порядъка на 0.01 сек или още по-малко, влакът, даже да 
се движи с максимална скорост, ще измине незначително 
разстояние от порядъка на части от метъра, а и скоростта 
му ще се промени незначително. Това дава основание да 
приемем, че и в двата случая съпротивлението FC ще оста-
не почти без промяна, за двете измервания ще има вида 

  F1=FC+ma1;(9)   
  F2=FC+ma2.

Изваждането на двете уравнения дава 
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       F1-F2(10) m= 
a1-a2

,

а събирането им с отчитане на (4) 

(11) FC=
F2 ε1-F1 ε2.

          a1-a2

Аналогичните изрази за въртеливо движещи се обек-
ти са, както следва:

(12) J= 
M1-M2,

       
ε1-ε2

(13) MC=
 M2ε1-M1ε2. 

           ε1-ε2 

Методът дава възможност за оценка на инерционния 
фактор (маса, съответно инерционен момент) и съпроти-
вителния фактор (съпротивителна сила, съответно момент) 
при линейно или въртеливо движещи се обекти и оттам да 
се съди за тягови, ходови и други качества на съответната 
система.

С помощта на метода се разкриват възможности за 
косвен контрол и на някои технологични величини. Така на-
пример  при управлението и автоматизацията на навиващи 
лентов материал механизми (в металургията, в хартиената и 
текстилната промишленост) важен технологичен параметър е 
опъването на материала и следва да се поддържа в сравни-
телно тесни граници (например при производството на хар-
тия увеличаването на опъването би довело до скъсване на 
хартиената лента, а намаляването му – до непълно навиване 
и намачкване на хартията). От друга страна, с постепенното 
навиване на готовия материал е необходимо непрекъснато 
съгласуване на честотата на въртене на приемния апарат с 
нарастващия диаметър на навития рулон, за да се поддържа 
постоянство на периферната скорост на материала и други.

Силата на опъване се предава тангенциално на пе-
риферията на рулона, създавайки съпротивителен момент

(14) MC= 
(D.F)

2
   ,  

където F е сила на опъването;
D – диаметър на рулона.
С натрупването на навит материал инерционният мо-

мент на рулона нараства в 4-та степен от диаметъра 

15) J= 
(Π.ρ.l)

 (D4-d4),        
32

където  d е диаметър на приемния вал;
ρ – плътност на лентата;
l – ширина на лентата.
Чрез метода се определя J и MC, с обратното реша-

ване на (15) се определя D, а след заместване в (14) и 
обратното му решаване – F.

Симулация на моделите
Методът е изследван и за двата типа обекти и дава 

много добра точност. Грешката зависи от задръжката по 
време, през която се извършват двете измервания.

На фиг. 2 е показана зависимостта на грешката от 
интервала Δt между две измервания при навиващ механи-
зъм, а на фиг. 3 – за случая на постъпателно движещ се 
обект – пътнически влак.

Фиг. 2

Фиг. 3

Оперативна идентификация  
на експлоатационни параметри

За влакови композиции особено важен експлоатацио-
нен параметър е величината, която в специалната литерату-
ра се нарича спирачен коефициент или спирачен процент

(16) fCΠ=
FCΠ

m  
.

Този коефициент характеризира състоянието на спи-
рачната система и възможността за сигурно задържане и 
спиране на влака даже и при движение с голяма скорост 
по нанадолнище. 

Идеята за предложението беше доразвита и това поз-
воли да бъде синтезиран следният прост метод за опера-
тивна идентификация на спирачния коефициент.

При движение на влака (независимо от стойността 
на скоростта) тягата на локомотива се изключва и вла-
кът продължава да се движи поради натрупаната в масата 
му кинетична енергия, като уравнението на движение има 
следния вид:

(17) fC= 
FC

m 
=ai,

където ai е ускорението в този случай.
След като се прочете ускорението ai от датчиците и се 

запомни в паметта на бордовия компютър, се включва спи-
рачната уредба. Поради допълнителната задържаща сила 
от спирачките на влака FCП уравнението на движението в 
случая ще бъде 

(18 )fC+fCΠ= FC+FCΠ = aCΠ,  
m
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където aсп е ускорението за този случай (то ще бъде оче-
видно по-голямо по абсолютна стойност от ускорението 
при движение по инерция).

Съществуват реални предпоставки временният интер-
вал между двете измервания (преди и след задействането 
на спирачната система) да не е по-голям от 1-2 секунди. За 
обект с такава голяма механична инерция (средната сцепна 
маса за пътнически влак обикновено се движи между 800 
и 1000 t, а за товарен влак достига до 2000 t) за това 
време даже при максимална скорост влакът ще измине не 
повече от 30–40 m, а скоростта му практически ще остане 
неизменна. Това дава основание да се счита, че стойността 
на съпротивлението на практика ще бъде една и съща и 
при двете измервания. Тогава чрез изваждането на (17) от 
(18) се получава директно за спирачния коефициент 

(19) fCΠ=|aCΠ|-|ai|,

където ai е ускорение при движение по инерция
Тези параметри бяха изчислени при различни входни 

фактори с помощта на програма на език от високо ниво – 
C++. Алгоритъмът е даден на фиг. 4.

Фиг. 4

Използвани са тяговите характеристика на един от 
най-разпространените електрически локомотиви, а именно 
серия 45. Характеристиките са дадени на фиг. 5.

Фиг. 5

Разгледаният метод дава възможност за оценка и 
на ходовите качества на прикачената композиция – по 
съотношението fC, на тяговите качества на локомотива – 
по отношението F/m. Освен това дава възможност да се 
установи наличието на т. нар. скрит или изтичащ товар 
(особено характерен при превозване на течни товари с 
вагони-цистерни или при превозване на насипни товари 
с думпкар – вагони или циментовози) поради точния кон-
трол на масата в движение с експлоатационна скорост. 
Непрекъснатият контрол на съпротивлението при движение 
дава възможност да се установи наличието на дерайлирало 
возило чрез внезапното изменение на fC (промяната на 
скоростта, наклона или кривината на релсовия път изменят 
постепенно fC). Това дава възможност бордовият компютър 
да спре навреме влака и да не допусне унищожаването 
на големи участъци от пътя, на товари, подвижен жп със-
тав или хора (при влизане в крива дерайлиралото возило 
обикновено се обръща и повлича и съседните му) и пр.

Заключение
Изложеният дотук метод не е сложен за реализация. 

На негова база може да се реализира бордови компютър 
с немного мощна оперативна памет със съответните изхо-
ди за сигнализация и предупреждаване на машиниста при 
недостатъчни спирачни възможности, рязко изменеие на 
съпротивлението при движение и изменение на масата на 
влака при теч от вагон-цистерна.
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