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Списък на съкращенията 
 
ACI - Airports Council International – Международен съвет на летищата 
BADA - Base of Aircraft Data - модел на полета на ВС, със съответната база 

данни, създаден от Eurocontrol
DFDR - цифровата система за запис на полетни параметри (Digital Flight Data 
Recorder)  
DLR - Германски аерокосмически център 
EGR - система за рециркулация на изгорелите газове на ДВГ (exhaust gas 
recirculation) 
FAA - Federal Aviation Administration – Федерална авиационна 
администрация на САЩ
FAA - Федерална авиационна администрация на САЩ 
ICAO/CAEP - Комитет за защита на околната среда към ИКАО 
ISO - International Organization for Standardization 
MAC - средна аеродинамична хорда (main aerodynamic chord)
NASA - National Aeronautics and Space Administration – национална 

администрация за аеронавтика и космически изследвания на САЩ 
NOx - Азотни окиси 
PEMFC - горивна клетка с протонно обменна мембрана 
RAT - Ram Air Turbine - въздушна турбина за аварийно захранване 
RPM - честота на въртене в min-1

SAE - Society of Automotive Engineers 
SFC - специфичен разход на гориво 
SOFC - твърдооксидна горивна клетка 
USAF - Военно въздушни сили на САЩ 
АДД - Авиационните дизелови двигатели 
ГТД - газотурбинен двигател 
ГТСЕА - газотурбинен СЕА 
ДВГ - двигатели с вътрешно горене 
ДМД - Допълващ модел на двигателя  
ДТРД - Двуконтурен турбореактивен двигател 
ИКАО - Международна организация за гражданска авиация (ICAO) 
ЛТХ - летателно-технически характеристики 
ОМД - основен модел на двигателя  
СЕА - спомагателен енергиен агрегат 
ССУ - спомагателна силова установка – (равнозначно на СЕА, използва се в 

официалните преводи на документи в Европейския съюз) 
ТДСЕА - турбо-дизелов СЕА (СЕА на база дизелов двигател със 
свръхпълнене) 

Често използвани константи 
g = 9.81 m/s2 – земно ускорение; 
Hu = 43 MJ/kg - нисша топлина на изгаряне на керосина 
Rа = 287.04 J/kg.K  - газова константа на въздуха; 
γа = 1.4 - показател на адиабатата за въздуха 
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Abstract 
 

The objective of this work “Boosted Diesel Engine as an Auxiliary Power Unit for Commercial 
Transport Aircraft” was to evaluate the feasibility of a boosted diesel engine (Diesel) based 
auxiliary power unit (APU) and the impact in the current generation of narrow body passenger jet 
planes. The study was inspired by the recent NASA led fuel cell APU feasibility studies and by the 
successful return of the diesel engines in the light aviation. Diesel APU benefits were captured as 
reductions of the flight mission fuel burn and APU fuel burn at the airport. The impact on the APU 
emissions at the airport was also concerned. 

The Airbus A319 was chosen as a base aircraft for the study. The characteristics of the base 
aircraft and its engines were identified with the use of records of regular flights from the aircraft 
digital flight data recorder. The aircraft characteristics were incorporated in a flight dynamics 
performance model, realized in Matlab.  

The aircraft air conditioning system was examined and modeled as a main consumer of the 
engines bleed air. The influence on the fuel consumption of the bleed air and electric energy off-
take from the engines in the entire flight envelope was accounted by an additionally developed 
model of the engine auxiliary power generation. The modeling was performed with the GasTurb 11 
software. 

The performance of the diesel APU was modeled in Diesel-RK software. Historic and present 
day aircraft diesel engine characteristics were used as a basis. It was shown that the specific fuel 
consumption of the diesel APU can be assumed constant in the entire flight envelope of the 
airplane. 

The impact of the diesel APU on the ground was evaluated for 3 cases of APU usage. First – for 
engine start only, second – for 20 min. cabin preconditioning and engine start, and at the end for 20 
min. flight preparation without air bleed and engine start. 

The evaluation of the flight performance of the airplane with the diesel APU was performed for 
3 flight scenarios – flight at maximum range with full load, flight at 2500 km with 80 % payload 
and flight at 2500 km with 100 % payload. The evaluation was performed as a parametric study for 
a range of diesel APU specific fuel consumption of between 0.2 and 0.23 kg/kWh, and specific 
power of between 0.6 and 1.6 kW/kg.  

The weight estimation of the Diesel APU showed that it will not affect significantly the aircraft 
mass and balance. 

At the airport the diesel APU can provide a fuel saving in excess of 25 – 32 kg daily (6 – 8 
flights per day). If the APU engine is a two stroke diesel a significant reduction of the NOx 
emissions can be achieved without any special measures. In the case of four stroke engine the 
reduction can be achieved by the means used in the automotive industry (EGR systems etc.). 

In flight the diesel APU can provide fuel reduction of 0.5 – 1 %, with negligible or small 
positive (0.5%) influence on the maximum range. 

The overall fuel saving on the ground and in flight from the diesel APU is expected to exceed 
1%. It will be more sensible for aircraft flying on short distances with high frequencies.  

Although the Diesel APU may be heavier than the current conventional gas turbine APU, its 
weight disadvantage can be offset by fuel savings in the higher Diesel APU system efficiencies 
against the main engine bleed and extraction during cruise. The higher Diesel APU system 
efficiency compared to the conventional APU on the ground can also provide considerable fuel 
saving and emissions reduction. Compared to the resent fuel cell APU concepts the Diesel APU can 
provide comparable fuel savings, but at much lower levels of technical risk and capital costs. 
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Увод 
 

Настоящият труд представлява изследване за приложимост и енергийна 
ефективност на хипотетичен спомагателен енергиен агрегат (СЕА) на база на 
дизелов двигател със свръх пълнене, използван вместо традиционните 
газотурбинни спомагателни енергийни агрегати (ГТСЕА) на пътнически 
реактивни самолети. 

Проблемите за енергийна ефективност и екологичност на СЕА придобиват 
голяма актуалност в последно време в контекста на ефективността и 
екологичността на транспортната авиация като цяло. Особено значими са тези 
проблем в районите на летищата. Търсенето на алтернативи на съвременните 
СЕА върви по различни пътища. В това число влизат използването на земята на 
стационарни или мобилни енергийни агрегати и използването като СЕА на 
горивните клетки. Определящи за избора са основно габаритно-масовите и 
експлоатационните критерии. 

Идеята за използване на СЕА на база на дизелов двигател със свръх пълнене 
(или турбодизелов спомагателен енергиен агрегат - ТДСЕА) възниква в 
резултат на успешното завръщане на дизеловите двигатели в леката авиация и 
продължаващите в световен мащаб усилия за усъвършенстването им. Идеята е 
актуална за класовете пътнически самолети чиито СЕА имат мощност близка 
до тази на съвременните авиационни дизелови двигатели (до 350 kW). Такива 
класове самолети са средно-магистралните и регионалните пътнически 
реактивни самолети, както и турбовитловите самолети с 50-100 места. 

Цел на настоящото изследване е проверката на целесъобразността на идеята 
за ТДСЕА от гледна точка на енергийна ефективност. За постигане на 
поставената цел е приложен системен подход. Обектите на изследването – 
самолета със системите му, силовата му установка, ГТСЕА и ТДСЕА са 
моделирани математически и данните от моделирането са използвани за 
съставяне на общ системен модел с който са извършени необходимите числени 
изследвания. 

Нужно е да се направи уговорката, че практическото навлизане на ТДСЕА 
би изисквало и решаването на ред други въпроси, освен въпроса за енергийната 
ефективност. В това число са въпросите свързани с безопасността на полетите, 
ефективността на експлоатация, икономическата ефективност и ред други, 
които не са обект на настоящата работа. 

Работата е съставена от четири глави, представляващи обзор на проблема 
(гл. 1), избор на методология за решаването му (гл. 2), описание на синтеза на 
използваните математически модели (гл. 3), описание на извършените числени 
изследвания и анализ на резултатите (гл. 4). В заключението са посочени 
направените приноси и перспективите за продължаване на изследванията. 
Направени са 7 публикации свързани с работата. 
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Глава 1 
 

Анализ на проблемите свързани с икономичност и екологичност при 
спомагателните енергийни агрегати за пътнически самолети 

 
В първа глава са изложени проблемите, свързани с ефективността и 

екологичността на авиационните спомагателни енергийни агрегати (СЕА) и 
прилаганите способи за тяхното разрешаване, в контекста на екологичните 
проблеми и ефективността на гражданската авиация като цяло. 

Направен е кратък исторически преглед на развитието на СЕА. Изброени са 
основните параметри и изисквания към СЕА. Разгледани са основните 
характеристики на съвременните газотурбинни СЕА (ГТСЕА) и възможностите 
за развитието им. 

Направен е обзор на публикации, свързани с вредното въздействие от СЕА в 
районите на летищата. Обобщени са оценките за емисии и шум от СЕА и 
предлаганите способи за тяхното намаляване. Направени са изводи за 
приложимостта на тези способи. 

Разгледана е темата за използване на алтернативни СЕА на базата на 
горивни клетки от различен тип. Анализирани са резултатите от проведени 
теоретични и експериментални изследвания в дадената област. Направени са 
изводи за перспективите на горивните клетки като СЕА в гражданската 
авиация. 

В края на главата, с цел предварителна обосновка на предложението за 
използване на дизелови двигатели като СЕА на транспортни ВС, е направен 
обзор на развитието на технологията на авиационните дизелови двигатели. 
Накратко са разгледани и някои изследвания и разработки върху дизеловите 
двигатели, водени по света с цел повишаване на екологичността на транспорта 
като цяло. 

1.1. Развитие, функции и параметри на съвременните ГТСЕА 
Причина за появяване на ГТСЕА е необходимостта от достатъчно мощни и 

заедно с това компактни и леки устройства за стартиране на мощни 
газотурбинни двигатели [1]. Най-често такива двигатели се стартират от 
постояннотокови стартергенератори или въздушни турбостартери за ниско 
налягане. За ТРД с теглителна сила 50-60 kN необходимата мощност на 
стартера е 30-50 kW. Това прави нецелесъобразно използването на бордни 
акумулатори за стартиране на двигателите. От друга страна, използването на 
наземни източници на енергия за тези цели води до значително усложняване на 
наземното обслужване на въздухоплавателните средства (ВС) и ги ограничава 
от гледна точка на гъвкавост на използване. Наред с автономността, други 
големи предимства на ГТСЕА са възможността за използването му като 
авариен източник на енергия в полет и възможността за извършване на няколко 
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последователни опита за старт на двигател или за продължителното му 
"студено" развъртане на земя.  

Първоначално в зависимост от типа на стартерите, ГТСЕА са осигурявали 
електрическа или пневматична енергия. Впоследствие при пътническите 
самолети започват широко да се използват универсални ГТСЕА,осигуряващи и 
двата вида енергия. Освен при стартиране на основните двигатели,тези СЕА 
също изпълняват следните функции: 

− наземно захранване на климатичната система на пътническите самолети 
със сгъстен въздух; 

− източник на електроенергия при наземно обслужване на самолета; 
− авариен източник на енергия в полет. 

При това размерите на СЕА не се определят от изискванията към параметрите 
на сгъстения въздух за стартиране на основните двигатели, а от изискванията на 
климатичната система, т.к. необходимият й въздушен дебит е значително по-
голям от този на турбостартерите. 

Количеството сгъстен въздух, което ГТСЕА трябва да осигури на 
климатичната система се определя от нормите за летателна годност [2], като не 
трябва да е под 0.18 kg/min на човек при отказ на един от кондициониращите 
пакети на самолета. За самолет с два кондициониращи пакета и 150 пътника 
това означава минимален дебит 0.9 kg/s. Необходимото налягане на сгъстения 
въздух е в границите 240 - 470 kPa [3], а температурата му 400 -500 K. 
Еквивалентната въздушна мощност на ГТСЕА се определя от адиабатната 
работа на сгъстения въздух при разширението му от налягането на изхода на 
клапана за отбор до атмосферното [1]: 

))(1(..
1

0

a

a

p
p

TcWPw tbl
tblpaablblE

γ
γ −

−= , (1.1) 

където Wabl е масовият дебит на подавания от СЕА въздух в kg/s, cpa е 
специфичният топлинен капацитет на въздуха при постоянно налягане в J/kg.K; 
Ttbl и Ptbl са съответно пълните температура и налягане на въздуха на изхода на 
клапана за отбор; P0 е атмосферното налягане; γa е показател на адиабатната за 
въздуха. 

При някои самолети СЕА се използва и за подобряване на излетните 
характеристики. В този случай при излитането СЕА е включен и захранва 
кондициониращата система на самолета, като разтоварва от тази функция 
основните двигатели и те са в състояние да развият по-голяма теглителна сила. 
Типичен пример са самолетите от семейството Boeing 737, като при тях 
използването на този способ на излитане дава ефект, еквивалентен на 
намаляване на излетната маса на самолета с 4000 - 5000 lb (1814 - 2268 kg)  в 
зависимост от модификацията на самолета [4]. 

Важен въпрос от гледна точка на функциите на СЕА като резервен 
енергоизточник в полет представлява задаването на работния му диапазон при 
проектирането му. На фиг. 1.1. е показан работен диапазон (височинно-
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климатична характеристика) на типичен СЕА поставян на семейството 
самолети А320 [5].  

 
Фиг.1.1. Работен диапазон на типичен СЕА [5] 

По абцисата на фиг. 1.1. е нанесена температурата на атмосферния въздух в 
градуси Целзий, а по ординатата съответно височината на полета (полетния 
ешалон) в стотици футове .На графиката са означени следните ограничения на 
работа на СЕА: 

− Граница на минималните температури на работа - ограничава работния 
диапазон отляво - свързана е преди всичко с възможността за успешно 
стартиране на СЕА; 

− Граница на максималните температури - съществуват две граници - при 
работа на  земя и в полет. Дефинирани са като надвишение на 
стандартната температура за дадената височина. В случая са +40 °C (ISA 
+ 40) за работа на земя и +35 °C (ISA + 35) в полет. Свързани са преди 
всичко с допустимите максимални температури пред турбината на 
двигателя; 

− Максимална височина на наземна работа на СЕА - "APU GROUND 
OPERATION" - максималната височина, до която се гарантира 
изпълнението на функциите на СЕА при работа на земя на място. 

− Височина до която СЕА е в състояние да осигурява едновременно 
електрическо и пневматично захранване - в случая 20000 ft. Определя се 
от параметрите на компресора, от който се взима въздуха и от 
мощностните ограничения на ГТСЕА; 
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− Максимална височина на стартиране на СЕА от бордовите акумулатори - 
"APU BATTERY START LIMIT" - важна от гледна точка на 
възможностите за стартиране на СЕА в аварийни ситуация; 

− Линия на височината до която СЕА може да осигури пълната мощност на 
генератора си (в случая 90 kVA) - свързана е с допустимите максимални 
температури пред турбината на двигателя. С увеличаване на околната 
температура тази височина намалява; 

− Максимална височина на работа и рестартиране  (при работещ поне един 
основен двигателен генератор) - при някои СЕА максималната височина 
на рестартиране е по малка от максималната височина на работа. 
Максималната височина на работа на СЕА може да съвпада или да е по-
малка от тавана на полет на ВС. 

Основните изисквания към ГТСЕА са ниска маса и компактност, при 
осигуряване на необходимата пневматична и електрическа мощност на земята и 
до зададена височина на полета. Друго важно изискване е за простота и ниска 
себестойност на СЕА. Последното е наложило ГТСЕА да се изработват 
предимно по едновална схема с едностъпален центробежен компресор. При по-
маломощни ГТСЕА се използва и центростремителна турбина. В 
преобладаващите случаи икономичността на ГТСЕА е от второстепенно 
значение, поради ограниечното време на работа. Специфично за ГТСЕА е, че 
обикновено задвижват директно променливотоковия си генератор с постоянна 
честота, което налага постоянство на честотата на въртене на ротора на ГТСЕА. 
Предимството на това решение е конструктивната простота и отпадането на  
нуждата от привод за постоянна честота на въртене. Недостатъкът му е 
влошаване на горивната икономичност на режими на частично натоварване. 

Най-масово са се наложили две конструктивни схеми на ГТСЕА. За 
сравнително маломощни СЕА се използва едновална схема с отвеждане на 
въздуха за самолетни нужди от компресора на двигателя. Данни за такива СЕА 
са дадени на редове 1 и 3 в табл.1. Предимство на тази схема е простотата й, но 
в същото време тя има лоша икономичност поради следните фактори: 

− Степента на повишаване на налягането е ограничена от изискванията на 
пневматичната система на самолета до 3 -4, което води до нисък 
вътрешен КПД; 

− При работа като източник на електричество, без отбор на въздух, особено 
на малки височини, част от въздуха след компресора трябва да се изпуска 
в атмосферата с цел осигуряване на устойчива работа на компресора. 

Посочените недостатъци на първата схема на ГТСЕА са отстранени при 
използването на допълнителен (служебен) компресор за сгъстяване на въздуха 
за самолетни нужди. Принципна схема на такъв ГТСЕА е показана на фиг.1.2. 
Данни за ГТСЕА от този тип са дадени на редове от 3 до 7 на табл.1.1. Степента 
на повишаване на налягането на основния компресор на тези СЕА достига 8 – 
10. Проблемът за осигуряване на устойчива работа на допълнителния 
компресор при липса на отбор на въздух се решава чрез поставянето на входа 
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му на регулируем направляващ апарат. КПД на такива ГТСЕА при пълно 
натоварване доближава 23%, което въпреки всичко е значително по-нисък от 
КПД на основните двигатели на тежките ЛА. 

 
Фиг.1.2. Схема на ГТСЕА с допълнителен компресор (Honeywell 131-9[A]): 1-
гнездо на генератора на кутия на агрегатите; 2- служебен компресор; 3-входно 

устройство; 4-компресор; 5-горивна камера; 6-турбина. 

табл.1.1. Основни параметри на някои съвременни газотурбинни СЕА 
 Модел Екв. 

мощност, 
kW 

Маса, 
kg 

Спец. 
мощност, 

kW/kg 

Екв.спец. 
разход, 
kg/W.h 

КПД 

1. GTCP 36-
150CL 142 58 2.468  0.447 0.187

2. RE220 260 109 2.385      
3. АИ-450-МС 276 103 2.68 0.399 0.21 
4. GTCP36-300 291 141 2.064      
5. 131-9[A] 343 159 2.157      
6. APS3200 400 136 2.941  0.372 0.225
7. GTCT 331-200 432 235 1.838  0.388 0.216
Начин за по-нататъшно подобряване на характеристиките на ГТСЕА при 

режими на понижено натоварване е използването на схемата със свободна 
турбина, задвижваща консуматорите на енергия. Това се постига поради по-
благоприятния характер на изместване на работната точка върху 
характеристиките на компресора при намаляване на мощността за ТВД от тази 
схема [6]. Пример за такъв ГТСЕА е даден на ред 3 от табл.1.1.  

Развитието и усъвършенстването на ГТСЕА е свързано тясно с развитието на 
архитектурата на самолетните системи – консуматори на енергия. Особено 
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модерна е в момента концепцията на „по-електрическия” самолет, реализирана 
за първи път при Boeing 787 [7]. Според тази концепция множеството отделни 
енергопренасящи системи, като централизираните хидравлична и пневматична 
системи се заменят от електрическа, като част от силовите приводи стават 
електрически, а при другите преминаването от електрическа към съответния 
вид енергия става на място. От гледна точка на СЕА това означава, че отпада 
необходимостта от произвеждане на сгъстен въздух. В резултат на липсата на 
допълнителен компресор, ГТСЕА за „по-електрически” самолет се получава по-
прост, по-компактен и по-лек от съпоставим СЕА за самолет с „класическа” 
архитектура на системите. 

Подобряване на експлоатационните характеристики на ГТСЕА независимо 
дали се прилага концепцията „по-електрически самолет” се постига при 
използването във ВС на основна променливотокова електрическа система с 
непостоянна честота. Наред с другите предимства на тази система, това 
позволява на едновалният ГТСЕА да намалява честотата си на въртене при 
работа на понижени режими и по този начин да се постига оптималното му 
регулиране. Оценките на производителите на СЕА са, че по този начин 
средният разход на гориво при експлоатация на ГТСЕА се намалява с 10% в 
сравнение с ГТСЕА със същите параметри, захранващ електрическа система с 
постоянна честота на напрежението [8]. 

Като по-нататъшна перспектива за усъвършенстване на ГТСЕА се разглежда 
използването при тях на високочестотни безчеткови стартер-генератори с 
постоянни магнити, като по този начин отпада нуждата от редуцираща 
предавателна кутия между СЕА и генератора [9]. 

Трябва да се има предвид, че реализирането на тези промени на ГТСЕА 
може да се осъществи само заедно с навлизането в експлоатация на самолети, 
при чието проектиране са заложени концепциите за „по-електрически” самолет 
и/или електрическа система с променлива честота. По този начин въвеждането 
на тези нововъведения е свързано със създаването на нови поколения самолети. 
Понастоящем навлизат в експлоатация или са в напреднала фаза на 
разработване широкофюзелажни и регионални самолети, използващи тези нови 
архитектури на системите. За най-масовия клас на тяснофюзелажните самолети 
с вместимост 100 - 200 пътника, като Boeing 737 и Airbus A320, които 
представляват 78% от парка в гражданската авиация [10], производителите им 
избраха пътя на усъвършенстване на съществуващите модели, а не на 
разработването на нови, при което ще се запазят настоящите им системи и в 
това число ГТСЕА. Навлизането на усъвършенствани ГТСЕА при този клас 
самолети в близка перспектива ще става ограничено с появата на нови 
производители, като китайския Comac например. В дългосрочна перспектива се 
предполага, че на новите поколения самолети от този клас ще са „изцяло 
електрически” и ще използват СЕА на база горивни клетки. 

От гледна точка на материали и технология на производството на ГТСЕА, 
усилията на производителите са насочени преди всичко към повишаване на 
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дълговечността, надеждността и технологичността, както и към намаляване на 
масата на ГТСЕА [8]. По този начин се постига намаляване на непреките 
експлоатационни разходи (за техническо обслужване и ремонт) на самолета и 
подобряване на характеристиките му, чрез намаляване на масата на празния 
самолет. 

Всичките разгледани посоки на усъвършенстване на ГТСЕА не засягат 
термодинамичния им цикъл. Сравнително ниските параметри на този цикъл са 
свързани с малките размери на тези двигатели. Основните такива параметри – 
степен на повишаване на налягането в компресора и температурата на газовете 
пред турбината са ограничени съответно от възможностите на съвременните 
едностъпални центробежни компресори и от топлоустойчивостта на 
турбинните материали. И в двата случая понастоящем е достигнат определен 
предел, така че това ще продължава и за в бъдеще да определя основните 
слабости на ГТСЕА, като с лоша икономичност и висок шум изтичащите 
отработени газове. 

Основни изводи от т. 1.1. 
От направения обзор могат да се направят следните изводи: 
− съвременните ГТСЕА са близо до предела на възможностите за развитие 

от гледна точка на термодинамичен процес; 
− възможните пътища за усъвършенстването на ГТСЕА са свързани по-

скоро с оптимизиране на интеграцията им с останалите самолетни 
системи, а не с подобряване на собствените характеристики; 

− модернизацията на ГТСЕА води преди всичко до намаляване на 
непреките експлоатационни разходи и в значително по малка степен до 
повишаване на горивната ефективност на ВС като цяло; 

− прилагането на повечето от разгледаните промени на ГТСЕА е свързано с 
разработването и навлизането в експлоатация на нови типове самолети. 
Поради производствени и пазарни причини при най-многобройния клас 
самолети със 100 - 200 места се очаква ограничено навлизане на такива 
типове, за сметка на модернизацията на вече наложили се, без промяна на 
архитектурата на системите им и на конструктивната схема на ГТСЕА. 

1.2. Екологични проблеми, свързани с експлоатацията на ГТСЕА 

1.2.1 Съвременно състояние на екологичните проблеми в 
гражданската авиация 

През последните години е изключително засилено вниманието към 
екологията и промяната на климата и в частност към влиянието на въздушния 
транспорт върху тях. Актуалността на проблема се засилва от очакванията за 
продължаване на ръста и на относителния дял на въздушния транспорт в 
дългосрочна перспектива. При това на анализ се подлагат всички възможни 
източници на вредни емисии свързани с работата на авиационния комплекс 
като цяло. Описание на състоянието на тези проблеми и предлаганите пътища 
за тяхното разрешаване се съдържа в редица обзорни и програмни документи 
Глава 1  06.6.2012 г. 15



В. Сербезов, Дизелов двигател със свръхпълнене като спомагателен енергиен агрегат на транспортни самолети 

на широк кръг международни и правителствени авиационни организации. Като 
по-значими от тях могат да бъдат посочени международната организация за 
гражданска авиация (ИКАО) [11], Федералната авиационна администрация на 
САЩ (FAA) [12] и Европейския консултативен съвет за авиационни 
изследвания (ACARE) [13]. 

Според доклада на ИКАО за околната среда от 2010 г. [11], понастоящем 
авиокомпаниите по света превозват годишно 2.3 билиона пътници и 38 
милиона тона товари по редовни авиолинии, което прави над 531комбинирани 
билиона тон-километра. Тези показатели бележат постоянен растеж през 
годините (Табл.1.2). Очаква се, че пътникопотока ще продължава да расте до 
2036 г. средно с 4.8 % на година. 

Таблица 1.2. Средногодишен ръст на редовните търговски полети за периода 
1979 -2009 г., %  [11] 

 1979-1989 1989-1999 1999-2009
Изпълнени пътнико-километри 5.3 4.7 4.3 
Изпълнени тон-километри товари 7.4 6.6 2.6 
Изпълнени тон-километри поща 4.0 1.2 -2.7 
Изпълнени тон-километри общо 5.8 5.2 3.7 
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Фиг.1.3. Прогнози за развитие на авиопарка за периода 2006-2036 г. [11]. 

Очаква се, че обобщените вредни емисии от авиацията до 2036 г. ще 
нарастват с темп по-нисък от годишния темп 4.8 % на нарастване на 
пътникопотока. Два от основните фактори, допринасящи за това са 
модернизацията на авиопарка и подобряването на показателите на 
продуктивност на авиокомпаниите. На фиг.1.3. са илюстрирани прогнозите на 
ИКАО за развитие на световния авиопарк и навлизането на нови самолети. 
Табл. 1.3. показва историческата промяна на някои от показателите, 
характеризиращи продуктивността на авиокомпаниите. 

Глава 1  06.6.2012 г. 16



В. Сербезов, Дизелов двигател със свръхпълнене като спомагателен енергиен агрегат на транспортни самолети 

Таблица 1.3. Развитие на продуктивността на въздушния транспорт за периода 
1979 -2009 г. [11] 
 1979 1989 1999 2009 
Относително затоварване с пътници, % 66 68 69 76 
Използване на авиопарка, часове на самолет за 
година 

2,068 2,193 2,770 3,502

Средна вместимост на авиопарка, бр.пътници 149 181 171 166 
Общоприето е екологичното въздействие на авиацията да се разделя на 

следните елементи [14]: 
− Звуково въздействие в околността на летищата. Обобщен показател за 

шум от авиацията е DNL (Day Night average noise Level, dB) - Денонощно 
средно ниво на шум. 

− Локално замърсяване в района на летищата, като се вземат под внимание 
циклите на кацане - междуполетна подготовка - излитане (LTO). За 
граница между LTO и крейсерската фаза на полета се приема височината 
3000 ft (914 m) 

− Глобално влияние на авиацията - най-вече свързана с промяната на 
климата - разглеждат се емисиите при полет на височина над 914 m. 

Шумът е най-отдавна забелязания проблем, свързан с екологичността на 
гражданската авиация. Вследствие на това съществуват постоянно развиващи 
се стандарти и препоръчителни практики на ИКАО за намаляване на 
авиационния шум. Според данните на ИКАО [11] за авиационен шум през 2006 
г. на авиационен шум надвишаващ 55 DNL са били изложени 21 милиона хора. 
Според различните сценарии тази бройка ще нараства до 2036 г. със 
средногодишен темп между 0.7 и 1.6 %. Този темп на нарастване е значително 
под ръста на полетите. Освен с по-строгите норми за самолетите, това се 
обяснява и с мерки от операционен характер, като оптимизация на траекторията 
на полета и др. 

От гледна точка на замърсяването в районите на летищата, потенциалните 
неблагоприятни последици от замърсителите на въздуха, изпускани при LTO 
цикъла на самолетите, се отнасят преди всичко до човешкото здраве и 
благосъстояние. В табл.1.4. са изредени основните компоненти на тези вредни 
емисии и влиянието им върху човешкото здраве [15]. 

Настоящите стандарти на ИКАО за сертифициране на емисиите на 
двигателите на ВС, съдържащи се в Том II на приложение 16 към Конвенция за 
международната гражданска авиация първоначално са били предназначени да 
отговорят на опасенията по отношение на качеството на въздуха в района на 
летищата. За получаване на сертификат, всеки двигател трябва да демонстрира, 
че неговите характеристични емисиите на HC, CO, NOx и дим са под 
границите, определени от ИКАО. Приносът на емисиите на ВС по време на 
LTO цикъла към общите емисии в типична градска зона е относително малък и 
стандартите, определени от ИКАО са предназначени да гарантират, че те ще 
остават по този начин. 
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Таблица 1.4. Вредни емисии от авиацията и здравословни проблеми, свързани с 
тях. [15] 

Абревиатура и 
английско 

наименование 

Българско 
наименование Здравни ефекти 

CO – Carbon Monoxide Въглероден 
диоксид 

-нежелани реакции на сърдечно-съдовата 
система, особено при лица със сърдечни 
заболявания 

HC – Unburned 
Hydrocarbons ( a primary 
component of Volatile 
Organic Compounds, or 
VOC ) 

Не изгорели 
въглеводороди 
(летливи 
органични 
вещества) 

-очни и дихателни инфекции 
-главоболие 
-замайване 
-нарушения на зрението 
-нарушения на паметта 

NOx – Nitrogen Oxides Азотни окиси -белодробни възпаления 
-ниска устойчивост на респираторни 
инфекции 

O3 – Ozone (HC is a 
precursor for ground-level 
O3 formation ) 

Озон (HC 
предшестват 
формирането на 
озон на земното 
равнище) 

-увреждане на белите дробове 
-влияние върху физическата активност 
-повишена чувствителност към респираторни 
инфекции 
-повишени нива на хоспитализация 
-белодробни възпаления 

PM – Particulate Matter ( 
smoke is a primary 
component of PM.) 

Твърди частици 
(димност)  

-преждевременна смъртност 
-влошаване на дихателни и сърдечно-съдови 
заболявания 
-промени в белодробната функция 
-усилване на респираторни симптоми 
-промени в белодробната тъкан и структура 
-промени в дихателните защитни механизми 

Вследствие на развитието на технологиите в авиационното 
двигателостроене, понастоящем емисиите на CO, HC и видимият дим са 
съществено намалени в сравнение с нивата си от времето на появата на 
стандартите на ИКАО (фиг. 1.4.) [12]. 

Стандартите на ИКАО за емисии на NOx търпят постоянна промяна и най-
новата им редакция (CAEP/8 NOx Standard от февруари 2010 г.) е 
приблизително 50% по-строга от първите подобни стандарти от 1981 г. 
Емисиите на NOx от LTO циклите на ВС през 2006 г. са били 0.25 Mt. Оценките 
за нарастване на тези емисии са с между 2.4 и 3.5 % годишно до 2036 г. 
Изразходваното гориво от гражданската авиация през 2006 г. се оценява на 187 
Mt, като международните полети отговарят за 62 % от този разход. Оценките за 
нарастване на консумацията на гориво са от 3 до 3.5 % годишно, т.е. са по-
ниски от растежа на гражданската авиация [11]. 

От гледна точка на влияние на авиацията върху промяната на климата, 
определящи са емисиите на парникови газове. В резултат на изгарянето на 
самолетното гориво се образуват отработили газове, които се състоят от 
приблизително 70% въглероден двуокис (CO2), малко по-малко от 30% водни 
пари и по-малко от 1% други емисии. И CO2 и водните пари са парникови 
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газове (ПГ). Ефектът на тези газове е с различна продължителност, като CO2 е 
газ с много продължителен живот в атмосферата, докато водните пари оказват 
сравнително краткосрочен ефект. Оценки за 1999 г. са, че гражданската авиация 
отделя 2 % от глобалните емисии CO2 или 13 % от емисиите на всички видове 
транспорт. През 2009 г. ИКАО съгласува Програма за действие за авиацията и 
промяната на климата. Тя поставя цел до 2050 г. горивната ефективност на 
гражданската авиация, измервана в килограми гориво за превозен тон-
километър да се подобрява с темп от 2% годишно. Това е първото и за сега 
единствено глобално- хармонизирано споразумение от индустриален сектор, 
касаещо целите и мерките за контрол на емисиите на въглероден диоксид [11]. 

 
Фиг.1.4. Намаление на местните замърсители на въздуха за периода 1980-2001 

г. по данни на FAA [12]. 

Решаващо значение за правилното оценяване на въздействието на авиацията 
върху околната среда, както в локален, така и в глобален мащаб, имат 
използваните методики за измерване, прогнозиране и оценка на вредните 
емисии [14]. Съществуването на различни методики често води до вариации в 
оценките, като прилагането на определена методика трябва да се обоснове за 
всеки конкретен случай. Най-големи различия в методиките съществуват при 
изчисляването на емисиите от LTO цикъла. Емисионният фактор за оценка на 
замърсителите от ВС обикновено се изчислява въз основа на базата данни на 
ИКАО за емисиите на отработили газове от двигателите, която съдържа данни 
за теглителната сила (характеристиките на двигателя), дебита на гориво и 
покомпонентни емисии. С цел улесняване на екологичните проучвания ИКАО 
осигурява свободен достъп до тази база данни в интернет [15]. За повечето 
организации в ЕС и САЩ, основните подходи за анализ и управление или 
контрол на емисиите на замърсители от самолети са сходни. Те използват 
методиката за изчисляване на емисиите на замърсители по метод на LTO 
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цикъла, разработен от ИКАО. На база на дадените методики са разработени 
множество компютърни модели за изчисляване на емисиите, най-
разпространени от които са EDMS (Emissions and Dispersion Modeling System), 
разработен от Федералната авиационна администрация (FAA) в сътрудничество 
с ВВС на САЩ (USAF) в средата на 1980-те [16] и LASPORT (Lagrangian 
Simulation of Aerosol-Transport for Airports), разработен от Janicke Consulting по 
поръчка на Федералната германска асоциация на летищата (ADV) през 2002 г., 
която се използва от Eurocontrol и Комитета за защита на околната среда към 
ИКАО (ICAO/CAEP) [17]. 

Трябва да се отбележи, че както в методиката на ИКАО така и в повечето 
други методики, намерили по-широко разпространение към момента, емисиите 
от работа на СЕА не се вземат под внимание или се отчитат приблизително. 
Така например в доклада на Агенцията за защита на околната среда на САЩ 
(USEPA), за авиационните вредни емисии  1999 г. [18] няма данни за емисиите 
от СЕА. FAA aдресира този пропуск едва през 2005 г. в т. нар. "Доброволна 
програма за ниски емисии на летищата" (VALE Program) [19]. През 2007 г. 
ICAO/CAEP също отчита необходимостта от вземане на мерки за 
регламентиране и ограничаване на емисиите на СЕА в районите на летищата и 
особено емисиите на азотни окиси [20].  

1.2.2. Място на ГТСЕА като източник на емисии в авиацията 
Дълго време на емисиите на вредни газове и шум от СЕА не е било 

обръщано сериозно внимание, като на вторичен маломощен източник, който се 
използва единствено на земя за кратко време в сравнение с продължителността 
на полета. В резултат на това за разлика от основните двигатели на ВС за СЕА 
не съществуват утвърдени международни стандарти за емисии на шум и вредни 
газове. 

Международната организация на гражданската авиация ИКАО е приела в 
допълнение C на Анекс 16 единствено препоръчителни норми за шум на 
ГТСЕА при работа на земята [21]. Според тези норми шумът при работа на 
ГТСЕА не трябва да надвишава 85 dBA в точките на наземно обслужване на ВС 
и 90 dBA по периметър с радиус 20 m от ВС. С назряването на проблемите на 
шума в района на летищата на големите градове много летищни оператори са 
приели тези норми за задължителни. Някои оператори са въвели и 
допълнително ограничение с 5 dBA през нощта. Политиката на летищните 
администрации в това отношение зависи от фактори като разположението на 
летището спрямо близки населени места и споразумения с профсъюзи, 
обществени организации и т.п. Това обяснява и разнообразието от 
ограничителни режими, прилагани на различните летища, както може да се 
види в базата данни на Boeing за екологични ограничения на летищата по света 
[22]. В някои държави, като бившия Съветски съюз тези норми са били 
въведени като задължителен държавен стандарт [23]. 

Понастоящем вниманието към вредните емисии от СЕА е заострено, както 
по отношение на локалното замърсяване в районите на летищата, което е 
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влязло в дневния ред на комисията за защита на околната среда към ИКАО през 
2007 г. [20], така и по отношение на промяната на климата. В това число 
Европейската комисия при определяне на историческите авиационни вредни 
емисии, необходими за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове в рамките на Общността, взима под внимание и емисиите от 
СЕА [24]. 

През 2005 г. USEPA в публикациите си [25] дава следнoтo приблизително 
разпределение на източниците на вредни емисии в районите на летищата, 
включително и СЕА: 

− Основни двигатели на ВС - 45%; 
− Наземен транспорт (вътрешно-летищен и транспорт от и до летището) - 

45 %; 
− СЕА и наземна техника за обслужване на ВС – 10%; 
Дадената оценка е представителна за големите летища в САЩ и може да се 

разпространи върху другите големи летища по света, но не дава точна 
представа за емисиите от СЕА. По конкретни данни за тези емисии се съдържат 
в отчетите на някои големи летища, публикувани в интернет. 

Представителен в това отношение е отчетът за вредни емисии на 
международното летище Денвър от 2005 г. [26]. Отчетът е съставен с помощта 
на програмния продукт EDMS. Като базова година в него е приета 2001 г., а 
прогнозите за годините до 2030 г. са направени на база на прогнозите на FAA 
от 2001г. Изследването е насочено към емисиите, имащи потенциален ефект 
върху човешкото здраве (CO, NOx, PM, HC (VOC)) и не отчита емисиите на CO2 
които са свързани с парниковия ефект. 

В таблица 1.5. е представена обработена извадка от отчета за годишните 
емисии на четири от основните замърсители на летището. Графата "ВС" на 
таблицата включва както емисиите от работа на основните двигатели по време 
на LTO цикъла, така и емисиите от работа на СЕА. Графата "Летищна техника" 
включва средствата за обслужване на ВС на земя. Емисиите в графа "Пожарна 
охрана" са свързани с практическите учения на съответните летищни служби. 
Като "Малки източници" са обединени различни стационарни източници на 
вредни емисии, като резервоари за гориво-смазочни материали и т.п. 

Данните за емисиите от СЕА са представени в таблица 1.6, като освен в 
абсолютна стойност - тонове за година, са изчислени и като процент от 
емисиите на ВС и процент от общите емисии на летището. Относителните 
стойности на емисиите от СЕА не се съдържат в оригиналния отчет и са 
пресметнати допълнително на база на данните за абсолютните емисии на СЕА в 
табл. 1.6 и данните от табл. 1.5. 

Вижда се, че за всички видове вредни емисии СЕА е достатъчно значим 
източник, както в сравнение с основните двигатели на ВС, така и от гледна 
точка на летищните източници на замърсяване като цяло, като отговаря за 
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приблизително 1% от повечето видове емисии. За емисиите на NOx оценката е 
дори още по-висока и представлява около 3%.  

Таблица 1.5. Отчетени през 2001 г. и прогнозирани вредни емисии от летище 
Денвър в тонове на година (извадка) [26]. 

 Год. Операционни емисии Строителни работи Общо 

  ВС 
Летищна 
техника 

Пожарна 
охрана 

Малки 
източници Строителство

Строителна 
техника  

CO 2001 2470.7 9977.79 0.44 40.33 19.01 125.78 12634.1
 2010 3649.4 12852.57 0.94 55.8 19.01 125.78 16703.5
 2020 4528.5 15645.22 1.22 71.4 19.01 125.78 20391.1
 2030 5393.9 18624.43 1.22 87.67 19.01 125.78 24252
PM 2001 166.69 27.54 1.47 7.92 97.99 32.66 482.31
 2010 217.66 34.16 3.16 9.16 97.99 32.66 542.83
 2020 268.68 53.31 4.1 11.99 97.99 32.66 616.77
 2030 319 63.34 4.1 15.09 97.99 32.66 680.22
VOC 2001 299.73 399.2 0.4 138.29 79.42 38.8 955.84
 2010 430.55 490.25 0.86 176.93 79.42 38.8 1178.01
 2020 524.91 578.74 1.11 211.68 79.42 38.8 1395.86
 2030 621.48 687.62 1.11 266.2 79.42 38.8 1655.83
NOx 2001 2322.4 771.23 0.08 41 62.25 349.27 3546.26
 2010 2979.5 732.76 0.17 54.52 62.25 349.27 4178.42
 2020 3760.4 504.55 0.22 69.99 62.25 349.27 4746.63
 2030 4512.8 569 0.22 86.03 62.25 349.27 5579.54

Таблица 1.6. Абсолютни и относителни вредни емисии от работа на СЕА на 
летище Денвър. 
  CO PM 

Година 2001 2010 2020 2030 2001 2010 2020 2030
Емисии от СЕА, тон/год. 143.27 157.83 195.4 232.24 3.48 4.71 5.88 7.02
относителни спрямо 
емисиите на ВС, % 5.80 4.32 4.31 4.31 2.09 2.16 2.19 2.20
относителни спрямо общите 
летищни емисии, % 1.13 0.94 0.96 0.96 0.72 0.87 0.95 1.03

 
 VOC (HC) NOx 

Година 2001 2010 2020 2030 2001 2010 2020 2030
Емисии от СЕА, тон/год. 9.24 10.61 13.18 15.69 77.16 117.35 147.56 176.67
относителни спрямо 
емисиите на ВС, % 3.08 2.46 2.51 2.52 3.32 3.94 3.92 3.91
относителни спрямо общите 
летищни емисии, % 0.97 0.90 0.94 0.95 2.18 2.81 3.11 3.17

Трябва да се отбележи, като фактор влияещ негативно на коректността на 
тези данни, че съставителите на отчета са използвали при изчисляването на 
емисиите от СЕА стойностите по подразбиране от EDMS за време на работа на 
СЕА за един LTO цикъл, без да имат статистически данни от наблюдения за 
използването на СЕА на летище Денвър. За голяма част от типовете самолети, 
опериращи от летището времето за работа на СЕА по подразбиране е 26 
минути, като не се отчита възможната замяна на СЕА от наземен енергиен 
източник. Този подход е приложен, както при изчисленията за базовата година, 
така и за бъдещите прогнози. Като следствие от това оценката за вредните 
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емисии от работа на СЕА най-вероятно е завишена. Това важи особено за 
прогнозните резултати, които не отчитат съвременната тенденция в летищата, 
работата на СЕА да се сведе до минимум за сметка на използване на наземни 
източници на енергия с по-висока ефективност и екологичност.  

Значително по-прецизни данни за използването и емисиите от ГТСЕА се 
съдържат в изследването "Aircraft APU Emissions at Zurich Airport" публикувано 
от летище Цюрих през 2005 г. [27]. Изследването е извършено с помощта на 
системата LASPORT и цели представяне на подобрена методика за отчитане на 
вредни емисии от СЕА на летището. Базова година е 2003 г. за летище Цюрих с 
общо 269392 движения, 17 милиона пътници и 411.500 тона товари/въздушна 
поща. 

Най-общо, разглежданото изследване е било проведено в следните стъпки: 
− Категоризация на ВС опериращи от летище Цюрих на осем класа според 

големината, предназначението, наличието на СЕА и видовете стоянки на 
които се обслужват (табл.1.7.). 

Таблица 1.7. Класове самолети опериращи от летище Цюрих [27] 
Клас ВС Използвани стоянки 

Големи реактивни самолети (B-777, B-747, A340, 
MD11) 

ръкави и отдалечени 

Средни реактивни самолети (A330, B767) ръкави и отдалечени 
Малки реактивни самолети (B-757, B-737, A319-
A321) 

ръкави и отдалечени 

Регионални реактивни самолети (RJ-85, EMB-145, 
CL65) 

предимно отдалечени 

Турбовитлови (S20, DH8, AT42/72, D328) отдалечени 
Бизнес реактивни самолети (Citations, Falcon, 
LearJet, Global) 

отдалечени 

Лека авиация (Piper, Cessna) Без СЕА 
Хеликоптери Без СЕА 

− Определяне на осреднено време на работа на СЕА при престой на 
съответния клас ВС на стоянки с пътнически ръкав с използване на СЕА 
единствено за старт на двигателите и с използване на фиксирани летищни 
източници на електрическа енергия и кондициониран въздух, в 
съответствие с процедурите за обслужване на ВС, приети на летището 
(фиг.1.5.) 

− Определяне на осреднено време на работа на СЕА при престой на 
съответния клас ВС на отдалечени стоянки с използване на СЕА за 
кондициониране и стартиране на двигателите и мобилен дизел-генератор 
(GPU) за електрозахранване (фиг.1.6.) 

− Определяне на процентното разпределение на представителни типове 
ГТСЕА за всеки клас самолети със съответните им разход на гориво и 
коефициенти на вредни емисии на номинален режим (табл.1.8.). 
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− Последната стъпка е изчисляване на отделените от СЕА емисии - 
получените параметри са вкарани в програмната система LASPORT, чрез 
която са получени крайните резултати (табл.1.9.) 

 
Фиг.1.5. Време на работа на СЕА при престой на различни класове самолети на 
стоянка с пътнически ръкав [27]. Съкращения: APU - СЕА, FES - фиксирана 

захранваща система. Времената за последните три класа самолети са фиктивни. 

 
Фиг.1.6. Време на работа на СЕА и на мобилните дизел-генератори при престой 

на различни класове самолети на отдалечени стоянки [27].  

Освен емисиите на СЕА в табл.1.9. са приведени изчислените данни за 
другите източници на емисии, отчитани от LASPORT за летище Цюрих през 
2003г. 

На база на получените в изследването резултати могат да се направят 
следните изводи, които определят СЕА като значим източник на вредни емисии 
в районите на летищата: 

− СЕА е на второ място сред източниците при наземно обслужване на ВС 
по отделен въглероден оксид, с относителен дял 24%. 
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− СЕА е на трето място сред източниците при наземно обслужване на ВС 
по отделени азотни окиси, с относителен дял 18.5%. 

Таблица 1.8. Представителни типове СЕА по класове ВС с относителния им 
дял, разхода на гориво и коефициентите на вредни емисии. [27] 

Клас ВС Тип СЕА Дял (%) Fuel 
(kg/h) 

CO 
(g/kg) 

HC  
(g/kg) 

NOx 
(g/kg) 

Големи GTCP660-4 68% 435.90 8.44 0.25 5.39 
Средни GTCP331-35 67% 192.25 2.74 0.31 9.80 

GTCP36-150[R] 28% 51.95 6.12 0.84 5.59 
GTCP36-300 35% 105.15 2.04 0.18 10.18 
GTCP85-129 20% 86.00 17.86 1.13 4.63 Малки 

Средно (83%) 81.03 8.67 0.71 6.80 
Регионални GTCP36-150[R] 85% 51.95 6.12 0.84 5.59 
Бизнес GTCP36-150[RR] 100% 63.50 7.51 0.86 5.55 
Турбовитлови GTCP36-150[RR] 100% 63.50 7.51 0.86 5.55 

Таблица 1.9. Емисии на летище Цюрих за 2003 (базирани на методиката 
LASPORT). [27] 

Емисии 
CO HC NOx 

Групи източници Източник 

тон/год. тон/год. тон/год. 
Въздушен трафик ВС (вкл. и хеликоптери) 1204.89 146.64 1114.14 

Стартиране на основните двигатели - 54.24 - 
СЕА 27.54 2.47 23.36 
Мобилни дизел-генератори (GPU) 13.69 3.56 25.18 
Обслужваща техника 13.97 3.00 14.61 
Вътрешнолетищен транспорт 59.57 17.35 63.16 
Зареждане с гориво - 12.75 - 

Наземно обслужване 
на ВС 

Противообледенителна обработка - - - 
Инфраструктура Котелни, ел.централа, строителни 

работи, проби на двигатели и др. 
12.01 77.79 69.32 

Външен транспорт Автомобилен достъп и паркиране 124.43 11.83 45.92 
Общо  1456.10 329.63 1355.79 

Разгледаното изследване на емисиите на СЕА на летище Цюрих има и някои 
недостатъци. Основен от тях е, че при изчисленията не е отчетена работата на 
СЕА на различни режими, а са използвани средни стойности на разхода на 
гориво и коефициентите на емисии. В резултат на това може да се очаква че 
резултатите за вредни емисии са завишени. Все пак отчитането на времената на 
работа на СЕА (фиг. 1.5 и 1.6) е направено с отчитане на режима на СЕА и този 
недостатък може да се отстрани в бъдеще. 

1.2.3. Подходи за намаляване на въздействието на ГТСЕА в районите на 
летищата 

Значимостта на СЕА като източници на вредни емисии в районите на 
летищата е подчертана и в окончателния отчет на проекта „AERONET III” за 
координация на дейностите по изследване на авиационните емисии и 
технологиите за намаляването им по Шеста рамкова програма на Европейския 
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съюз [28]. В раздела си посветен на СЕА AERONET отчита недостатъците на 
съвременните методики за определяне на емисиите от СЕА и набелязва 
следните области, в които са необходими допълнителни изследвания: 

− Стандартните методологии за измерване на емисиите на СЕА се нуждаят 
от подобряване. 

− Не съществува референтен сертификационен цикъл на работа на СЕА (в 
духа на LTO референтния сертификационен цикъл на основните 
двигатели на самолета) 

Направен е извода, че развитието на насоки и стандарти за емисиите на СЕА 
би било полезно за производителите им, за да оценяват и подобряват своите 
продукти и би се отразило положително на качеството на въздуха на летища. 
Констатирано е, че в същото време, много летища са признали степента на 
потенциалните емисии от СЕА и предприемат мерки за контрол на употребата 
им, по-специално чрез инсталиране на мощности за захранване с електричество 
и кондициониран въздух на пътническите ръкави. 

Препоръки за намаляване на използването на СЕА чрез поемане на 
функциите по електрозахранване и кондициониране на въздуха от фиксирани 
източници, разположени на ръкавите за пътници на летищните терминали се 
съдържат и в Ръководството за управление на емисиите на летищни парникови 
газове издадено от Международния съвет на летищата (ACI) [29]. Според 
изследване на летище Цюрих [30] използването на фиксирани захранващи 
системи, освен че е по-екологично, води и до намаляване на разходите на 
авиокомпаниите поради по ниската себестойност на електроенергията 
произведена от големите електроцентрали в сравнение със себестойността на 
авиационното гориво. Даденият подход е възприет и е залегнал в стратегиите за 
развитие на болшинството големи световни летища [19, 31, 32, 33]. 

В случаите, когато ВС не е паркирано на стоянка с пътнически ръкав, а на 
отдалечена стоянка, като алтернатива на ГТСЕА се използват мобилни дизел-
генератори (GPU), които имат значително по-голям КПД. Недостатък на GPU е, 
че осигуряват единствено електроенергия без кондициониран въздух, като при 
нужда от предварително кондициониране на салона на ВС отново трябва да се 
използва СЕА. За да се преодолее това, на някои големи летища политика на 
администрацията е на отдалечени стоянки да се използват и мобилни 
кондициониращи агрегати [31]. Използването на мобилни захранващи агрегати 
има и недостатъци, като това че прекарването им до самолетната стоянка 
допълнително натоварва движението по летищния перон и е свързано с 
допълнителни вредни емисии.  

Освен като начин за намаляване на емисиите на вредни газове, 
минимизирането на времето на работа на СЕА се разглежда и като начин за 
намаляване на шума в района на летището. Крайна цел на летищните 
администрации във всички разгледани литературни източници [19, 30, 31, 32, 
33] е СЕА да се използват единствено при стартиране на основните двигатели 
или в случай на невъзможност за използване на летищните (фиксирани или 
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мобилни) източници на енергия. В много случаи летищните власти прилагат 
санкции към авиационните оператори при неспазване на дадените изисквания. 

Основни изводи от т. 1.2. 
− Въздействието на авиацията върху околната среда се разглежда по три 

основни направления – шум, емисии на вредни газове в районите на 
летищата и емисии на парникови газове. В международен мащаб са 
поставени цели за намаляване на това въздействие, независимо от 
прогнозируемия ръст на гражданската авиация; 

− До неотдавна ГТСЕА не са били разглеждани като съществен източник на 
вредни емисии. Поради това за тях няма международно приети 
екологични стандарти, а само препоръчителни практики. Прилагането на 
тези практики е в компетенцията на администрациите на летищата; 

− Въпреки някои несъвършенства на методиките, съвременните 
изследвания показват значим дял на ГТСЕА сред летищните източници и 
на трите вида вредни въздействия върху околната среда. Подобряването 
на изследователските методики се води в посока на по-точно отразяване 
на работните цикли и характеристиките на ГТСЕА; 

− Оценките от изследване на летище Цюрих са, че ГТСЕА са съответно на 
второ (24%) и трето (18.5%) място по емисии на въглероден окис и азотни 
окиси сред източниците при наземно обслужване на ВС. 

− Основен метод за намаляване на емисиите от ГТСЕА, възприет в световен 
мащаб от летищните администрации е ограничаването на времето им за 
работа и прехвърляне на максимален брой от функциите им на наземни 
енергийни източници с по-високо КПД, като ГТСЕА се използват 
единствено за старт на основните двигатели. 

 
1.3. Изследвания за алтернативи на ГТСЕА. СЕА на базата на горивни 

клетки 
През последните 10-15 години се наблюдава сериозен интерес към 

горивните клетки (ГК), като енергийни източници, способни да заменят 
двигателите с вътрешно горене, както за стационарни, така и за транспортни (в 
това число авиационни) цели. Основните причини за това са възможностите за 
получаване на високи стойности на КПД и практическата липса на вредни 
емисии при работния им процес. Едно от разглежданите потенциални 
приложения на ГК в авиацията, освен като силови установки на леки и 
безпилотни самолети, е използването им като СЕА на тежки самолети. 

Съществено обстоятелство в полза на използването на ГК като СЕА е това, 
че те лесно се вписват в перспективната концепция за "по-електрически 
самолет". В този случай, за разлика от начина на използване на съвременните 
ГТСЕА, ГК има функциите на основен източник на електрозахранване, не само 
на земята, но и в полет. Така по-високия КПД на ГК в сравнение с 
газотурбинните двигатели би довел до допълнителни икономии на гориво. 
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Горивните клетки са електрохимични устройства, преобразуващи пряко 
химическата енергия на горивата, в електрическа енергия, обещавайки 
производство на електроенергия с висока ефективност и ниско въздействие 
върху околната среда. Тъй като междинни етапи на производство на топлина и 
механична работа, характерни за повечето от конвенционалните методи за 
производство на електроенергия се избягват, горивни клетки не са ограничени 
от термодинамичните ограниченията на топлинните двигатели, като 
ефективност на цикъла на Карно. В допълнение, поради това че се избягва 
директно изгаряне, горивните клетки произвеждат енергия с минимално 
отделяне на замърсители. За разлика от батериите при горивните клетки 
редуциращия агент и окислителя трябва непрекъснато да се подават в 
работната област, за да се осъществява непрекъсната реакция [34].  

Таблица 1.10. Основни характеристики на PEMFC и SOFC [36] 
 PEMFC SOFC 
Електролит Йонно-обменни мембрани Керамичен 
Работна температура 80 - 100°C 600-1000ºC 
Токоносители H+ O2- 

Реформиране на HC горива външно частично външно / 
частично вътрешно 

Основни материали въглеродни Керамика 
Катализатор платина калциев титанат, никел 
Чувствителност към замърсители висока към CO, HC, S S 
Отделяне на произведената вода изпаряване прегрята пара 
Отделяне на произведената топлина изпарение+външно охл. чрез реформиране на 

горивото и отраб.газове 
Оттичане на водата от страната на окислителя от страната на горивото 
КПД на системата > 40% >75 % (хибридна с ГТ) 
Реакция на променливо натоварване Бърза Бавна 
Зрялост на технологията (2004 г.) тестове в автомобили макети 

Според особеностите на електрохимичния им процес съществуват различни 
типове ГК. От тях два типа - Горивна клетка с протонно-обменна мембрана 
(PEMFC - Polymer electrolyte membrane fuel cell) и Горивна клетка с твърд оксид 
(SOFC - Solid oxide fuel cell), са смятани за най-подходящи за самолетни СЕА, 
поради сравнително високото си ниво на развитие и потенциал за 
комерсиализация. За транспортни приложения, PEMFC са предпочитани 
поради компактния си размер, бързото време за стартиране и ниски работни 
температури (~ 80° C). За стационарни приложения, SOFC се разглеждат като 
по-подходящи, поради способността им лесно да използват реформирани 
въглеводородни горива, високите им работни температури (~ 1000 ° C) и 
потенциала за комбиниране  на SOFC с газова турбина за получаване на още 
по-висока ефективност [35]. Някои основни характеристики на двата 
разглеждани типа ГК са дадени в табл.1.10, която е взета от  [36]. 

Ефективността на единия или другия тип ГК, освен с особеностите на 
работния процес е свързана с голям брой външни за ГК фактори, като 
компановката и архитектурата на системите на ВС, начина на интегриране на 
ГК, условията на експлоатация и изпълняваните полетни задачи. По тази 
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причина са били проведени голям брой изследвания и за двата типа, като са 
били обхванати различни типове самолети и варианти на използване. 

1.3.1. Изследвания за прилагане като СЕА на SOFC 
Първите публикации по въпроса са направени през 2003 г. от колектив под 

егидата на фирмата Boeing [35]. Впоследствие, в периода до 2007 г. са 
проведени голям брой изследвания финансирани от NASA, които засягат както 
определянето на облика и характеристиките на СЕА [37, 38, 39, 40], така и 
приложенията на различни класове самолети [41, 42, 43]. 

Основната цел на изследването водено от Boeing [35] е била първоначална 
проверка на жизнеността на концепцията за СЕА на база хибридна установка, 
състояща се от SOFC и ГТ. Хибридната схема (фиг. 1.7. а) е избрана поради 
възможността ГТ да отработва остатъчната топлина от работния процес на 
SOFC, като в същото време повишеното от компресора налягане на входа на 
клетката води до по-висока ефективност на работния и процес. Достойнства на 
дадената схема са използването на основното газо-турбинно гориво без сложни 
системи за реформиране и отстраняване на примесите, а също и лесното 
интегриране със системите на ВС, които се очаква да са изградени по 
концепцията за "по-електрически самолет". Направените в изследването 
предварителни оценки на габаритите и масата на хибридната СЕА показват, че 
е напълно възможно разполагането й на мястото на сега използваните ГТСЕА 
(фиг.1.7. б). 

 
а) б) 

Фиг.1.7. Структурна схема (а) и схема на разполагане (б) на хибридна СЕА на 
база SOFC и ГТ в опашната част на ВС (на мястото на ГТСЕА) [35].  

Като цяло в изследването [35] е направен извода, че използването на 
хибриден СЕА, състоящ се от SOFC и ГТ може да доведе до значителни 
горивни икономии, намаляване на отделяните азотни окиси, но не стига до 
точни количествени оценки. В тогавашния момент от време (2003 г.) се е 
очаквало, че дадената технология ще може да се реализира в разстояние на 10 - 
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15 години. Заедно с това са набелязани и технологичните трудности, които би 
трябвало да се преодолеят за реализирането й. Основните от тях са: 

− необходимостта от достигане на специфична маса и габарити значително 
по-малки от тези на съществуващите стационарни системи със SOFC; 

− Решаване на проблемите със съдържанието на сяра в авиационното 
гориво, която поврежда електролита на ГК; 

− Намаляване на себестойността на SOFC. 
Изследванията финансирани от NASA са значително по-разширени в 

сравнение с гореразгледаното Проучване на Boeing. Могат да се разделят два 
етапа на тези изследвания, като първият от тях е насочен към моделирането и 
оптимизацията на хибридния СЕА. Основните изпълнени задачи на този първи 
етап са: 

− Разработване на математически модел на работния процес на хибриден 
СЕА, състоящ се от SOFC и ГТ [37]. Моделът е създаден чрез допълване с 
под модели на SOFC и на горивен реформер на програмния пакет 
Numerical Propulsion Systems Simulation (NPSS), използван от NASA. За 
разлика от [35] дадения модел е предвиден и генератор, задвижван от ГТ, 
което би позволило допълнителна оптимизация на работния процес на 
системата (фиг.1.8); 

 
Фиг.1.8. Структурна схема на хибридна СЕА на база SOFC и ГТ разглеждана в 

[37].  

− Предварително проектиране на хибриден СЕА, предназначен за самолет с 
вместимост 300 пътника (от класа на Boeing 777), с очаквана дата на 
навлизане 2015 г. [38]. Създадена е била нова компановъчна схема, 
отчитаща технологичните особености на SOFC (фиг.1.9). Получените 
характеристики на системата при проектирането са дадени в табл.1.11. 
Особено внимание е отделено на масовите характеристики на SOFC. 
Разгледани са SOFC с различна конструкция на пакетите на ГК. Общата 
маса на системата е оценена като 4 пъти по-голяма (1396 kg) от масата на 
съпоставима ГТСЕА; 

− Моделиране на неизчислителните режими на хибридния СЕА [39]. 
Проектираната в предишното изследване система е била препроектирана, 
като са отчетени три полетни случая – на морското ниво с пълно 
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натоварване, в крейсерски полет с пълно натоварване и в крейсерски 
полет с частично натоварване. Резултатите са показали, че е необходимо 
оразмеряването на турбомашините, горивните клетки, и 
топлообменниците да се извършва за режим на морското ниво на пълна 
мощност, а не крейсерски с пълен мощност. В резултат оценката на маса 
на системата е достигнала 1912 kg, значително по-високо от масата 1396 
kg, получена при изчисленията за крейсерски полет. Нетният термичен 
КПД при долна топлина на изгаряне на горивото е бил изчислен 42,4% на 
морското равнище на пълна мощност, 72,6% при пълна мощност в 
крейсерски полет и 72,8% при частично натоварване в крейсерски полет. 
Високите КПД при крейсерски полет се обясняват с използването от СЕА 
на излизащия от пътническата кабина въздух с налягане по-високо от 
атмосферното. Резултатите са показали, че е необходимо при цялостната 
оценка на система за захранване на самолета включването на различни 
точки на работа; 

 
Фиг.1.9. Компановъчна схема на хибридна СЕА на база SOFC и ГТ проектирана 

в [38].  

Таблица 1.11. Характеристики на хибридна СЕА на база SOFC и ГТ 
проектирана в [38] 

Нетна електрическа мощност на SOFC  289 kW 
Нетна електрическа мощност на генератора 151 kW 
Пълна електрическа мощност  440 kW 
Моментен разход на гориво (Jet-A)  0.0164 kg/s 
Моментен разход на вода 0.0148 kg/s 
Моментен разход на въздух 1.199 kg/s 
Термичен КПД на системата  62.0% 

− Разработване на параметрични масово-габаритни модели за оценка на 
конструктивното съвършенство на хибридния СЕА [40]. Дадените модели 
са били предназначени за използване по време на процеса на проектиране 
на хибридния СЕА, с цел по-добро оптимизиране на системата. 
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Резултатите от този първи етап от изследвания на NASA върху хибридните 
СЕА на база SOFC и ГТ са били публикувани в периода 2004 - 2005 г. и са 
послужили като основа за последващия етап на изследвания. Този следващ етап 
е имал за цел оценяване на приложимостта, реалистичността и ефектите върху 
икономичността на пътническите реактивни самолети. Изследванията са 
проведени от водещи фирми в областта на двигателостроенето, системите на 
ВС и СЕА. Обхванати са основните класове самолети, изграждащи 
авиационната транспортна система: 

− Хипотетичен близко магистрален самолет с вместимост 162 пътника, с 
"по-електрически" системи и технологии, които се очаква да са достъпни 
през 2015г.[41]; 

− Далеко магистрален самолет на основата на Boeing 777-20ER с 
технологии на ниво 2015 г., "по-електрически системи" и двигатели 
отговарящи на изискванията поставени в програмата на NASA “Ultra 
Efficient Engine Technology” (UEET) [42]; 

− Хипотетичен регионален 90-местен „по-електрически” самолет [43]. 
И в трите изследвания са разгледани по няколко варианта с различни 

мощност, техническо съвършенство и степен на интеграция на СЕА със 
системите на самолета. По-долу са представени част от по-интересните изводи 
направени в трите проекта. 

Основните технически предизвикателства и при трите изследвания, въпреки 
разликите, дължащи се на размера и полетните задачи изпълнявани от 
изследваните самолетите са формулирани по сходен начин: 

− Специфичната мощност (kW/kg) на СЕА със SOFC е приблизително три 
пъти по-ниска от тази на аналогичен ГТСЕА. Съответстващото 
нарастване на масата на ВС води до нарастване на разхода на гориво 
(изчислен на 1.4% за близко магистралния и 0.4% за далечно 
магистралния самолет, за разглежданите профили на полета). 

− В полет СЕА със SOFC ще изисква захранване с въздух. Ако този въздух 
се взима от свободния въздушен поток, това ще увеличава 
аеродинамичното съпротивление. На свой ред то ще предизвиква 
нарастване на разхода на гориво (изчислен на 0.1% за близко 
магистралния и 0.3% за далечно магистралния самолет, за разглежданите 
профили на полета). 

− Съвременните технологии на SOFC системите изискват продължително 
време (над 30 минути) за стартиране. Трябва да се търсят решения за 
подобряване на този показател при осигуряване на добра циклична 
устойчивост на системата, и/или за избягване на чести спирания и 
пускания на системата. 

− Използването на гориво от типа Jet-A, съдържащо сяра в пределите на 
300 - 1000ppm изисква масивен десулфуризатор, което ограничава 
възможностите за премахване на сярата от горивото на борда на ВС. 

− Предизвикателство е утилизацията на енергията на горещата изходяща 
струя, която излиза от SOFC системата с висока температура (> 315°C). 
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Фокус на трите изследвания е определяне на потенциала за намаляване на 
разхода на гориво и вредните емисии при поставянето на SOFC СЕА на 
съответния тип ВС. Получените резултати за трите класа самолети се 
различават значително, както поради различията в аеродинамичните 
характеристики и характеристиките на основните двигатели, които са свързани 
с големината и предназначението на самолета, така и поради големите различия 
в профила на изпълняваните полети. Били са получени следните резултати: 

− За близкомагистралния самолет [41] са били разгледани два варианта на 
различно ниво на интеграция на СЕА с електрическата система на 
самолета. Получените икономии на гориво при изпълнение на типична 
полетна задача са били съответно 4.7% и 6.7%. Получено е и значително 
съкращаване на емисиите на NOx, CO и HC. Направени са оценки и за 
нивото на шум от СЕА при работа на земя, които показват значително по-
нисък шум в сравнение с ГТСЕА. 

− За далекомагистралния самолет [42] броя на разгледаните варианти е 4, 
като получените икономии на гориво варират от 0.16% до 0.77% при 
полети на големи дистанции (7700 NM). При полет на малка дистанция 
(500 NM) получената икономия от най-ефективния вариант е 3%. 
Дадените резултати се обясняват с това, че е включват и икономиите от 
заместване на ГТСЕА на земята, които са относително големи и чийто 
дял нараства с намаляване на продължителността и увеличаване на 
честотата на полетите. 

− За регионалния самолет [42] също са разгледани няколко варианта на 
системи, като получените икономии на гориво в полет са в пределите на 
0.4 - 1.6%, на земя са 66 - 78%, а сумарните икономии могат да достигат 
до 3% на полет. 

В заключение и трите изследвания подчертават, че получените резултати са 
възможни само при значителен напредък в технологиите, чрез който да се 
преодолеят описаните по-горе слабости на хибридните СЕА на база SOFC. 
Понастоящем NASA продължава финансирането на изследвания в това 
направление. Пример за това са изследванията за иновативни керамични 
производствени техники, за производство на горивни клетки с прогнозирана 
специфична мощност, надхвърляща 1.0 kW/kg [44]. Продължават да се водят 
активни изследвания и по проблема за десулфуризация на горивото [45]. 

Трябва да се отбележи, че последното развитие в областта на авиационната 
индустрия при което основните производители на самолети се отказват от 
проектиране "на чисто" на нови самолети в полза на ремоторизацията на 
съществуващите типове, със запазване на основната част от старите системи 
(примери са Airbus 320NEO, Boeing 737MAX и Boeing 747-8) значително 
отдалечава във времето възможността за практическо прилагане на хибридните 
СЕА на база SOFC. 
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1.3.2. Изследвания за прилагане като СЕА на PEMFC 
Другият тип горивни клетки, освен SOFC, за които се смята, че са 

перспективни за авиацията са PEMFC. Интересно е изследването, извършено 
през 2004 г. от колектив от Мюнхенския технически университет, което 
сравнява двата типа ГК [36]. Изследването е било насочено, както и 
първоначалното изследване на Boeing [35], към самолети с голяма далечина на 
полета от типа на Airbus A330/340 и Boeing 777. Предположено е, самолетът ще 
е "по-електрически", и че СЕА и с двата вида ГК ще изпълнява функциите на 
електрозахранване, както на земята, така и в полет и ще използват основното 
гориво на самолета (керосин). Също така е прието, че СЕА ще използва 
отработения кабинен въздух за работата си. Основен недостатък на PEMFC при 
тези изходни предположения е, че трябва да използва сложна и обемна система 
за получаване на водород за работния си процес, чрез реформиране на 
керосина. Основен недостатък на SOFC е невъзможността бързо да реагира на 
промени на натоварването. 

За целите на съпоставката са били разгледани четири варианта на СЕА: 
− PEMFC СЕА, със система за реформиране на керосина, разположена 

заедно с него; 
− PEMFC СЕА, със система за реформиране на керосина, разположена при 

основните двигатели и интегрирана с работния им процес; 
− SOFC СЕА; 
− Комбинация от SOFC и PEMFC, като SOFC поема основното натоварване 

и служи като реформер на горивото за PEMFC. PEMFC служи за поемане 
на промените в натоварването на системата. 

В първите три случая изследователите са определили, че най-подходящо би 
било СЕА да се разположи в центъра на тялото на самолета (под пътническия 
салон). В последния случай разположението е разнесено, като PEMFC е 
поставен в средата, докато SOFC е изнесен в опашката, на мястото на 
традиционния ГТСЕА. 

Графично представяне на извършената в работата [36] комплексна оценка на 
достойнставта на четирите варианта на СЕА с ГК е дадена на фиг.1.10. Сумарно 
най-добър резулт бил получен за варианта на комбиниране на двата вида 
горивни клетки (вариант 4). От гледна точка на "зрелостта" (maturity) на 
технологиите на ГК, заключението направено в изследването е, че 
приложението на тази схема би било възможно в дългосрочен план (след 2020 
г.), при условие че технологията на SOFC бъде развита достатъчно. 

Изследване, посветено изцяло на възможностите за използване на PEMFC 
захранващи системи в пътническите реактивни самолети е публикувано през 
2007 г. от колектив от GE Global Research [46]. Изследвани са били три 
варианта на използване на PEMFC - като заместител на въздушната турбина за 
аварийно захранване (Ram Air Turbine - RAT), като заместител на ГТСЕА, 
работещ само на земя и като заместител на ГТСЕА, работещ на земята и 
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осигуряващ част от захранването в полет. Били са разгледани различни 
варианти на захранване на ГК, като за гориво е разглеждан водород под високо 
налягане, втечнен водород или получаване на водорода чрез реформиране на 
авиационния керосин. Като окислител е бил разглеждан атмосферния кислород 
или кислород от бутилки с високо налягане. Основен критерий за оценка на 
съвършенството на системата в изследването е било влиянието й върху масата 
на самолета, като се включва и масата на необходимото и гориво. 

 
Фиг.1.10. Относителни оценки на разглежданите концепции на PEMFC и SOFC 

СЕА по различни критерии [36].  

Направените в статията [46] изводи са, че най-голяма възможност за 
скорошно навлизане биха имали системи с PEMFC с газообразно съхранение на 
водорода и кислорода в бутилки, използвани като заместители на RAT. При 
това системата с PEMFC би била с 30% по-лека от RAT. Основният недостатък 
на системата, свързан с липсата на инфраструктура за зареждане с водород в 
случая би бил отслабен поради това, че системата ще се използва само в 
извънредни ситуации и ще изисква рядко дозареждане. 

Използването на PEMFC като заместител на ГТСЕА на земя е оценено в [46], 
че няма достатъчно изразени предимства пред ГТСЕА. Използването на PEMFC 
в полет е оценено негативно. И в двата случая основните недостатъци са 
свързани или с липсата на инфраструктура за зареждане с водород или 
необходимостта от сложна система за реформиране на керосина. 

Използването на СЕА на база ГК, предимно от гледна точка на екологичните 
ползи в районите на летищата е изследвано и от EUROCONTROL, като 
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резултатите от проекта са публикувани 2006 г. [47]. Направените изводи за 
намаляване на вредните емисии и разхода на гориво са съзвучни с тези на 
разгледаните до тук проучвания. Основните проблеми пред ГК, откроени в 
изследването са високата специфична маса, краткия живот и високата стойност 
на съвременните ГК. Изказано е предположението, че един от потенцялните 
стимули за преодоляване на тези недостатъци ще бъде политиката на ЕС за 
търговия с квоти парникови газове и други подобни мерки. 

 
Фиг.1.11. Функции, които се очаква да изпълнява СЕА на база PEMFC според 

изследванията на DLR [49].  

Понастоящем идеята за използване на PEMFC вместо RAT е реализирана от 
фирмата LIBHERR под названието Fuel Cell Emergency Power System [48]. 
Идеята за използване на PEMFC в авиацията продължава да се изследва и от 
Германския аерокосмически център (DLR) [49]. DLR провежда изпитания със 
самолет A320 с разположена в багажния отсек автономна PEMFC, захранвана 
със сгъстен водород. Предполага се, че PEMFC ще се използва освен за 
електрозахранване и за ред други функции, които могат лесно да се интегрират 
с работния процес на PEMFC (фиг.1.11). Това интегриране се очаква да 
компенсира недостатъците на PEMFC, посочени в [46] при използванто им като 
захранващизточник в полет. По-задълбочено изследване на възможностите за 
използване на водата и обеднения на кислород въздух, получавани като 
остатъчни продукти на работния процес на PEMFC е публикувано в [50]. Една 
от изследваните функции на СЕА е възможността за електрическо задвижване 
на предния колесник, с цел автономно предвижване без използване на 
основните двигатели. Дадената идея може да доведе до значително опростяване 
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на летищното обслужване на ВС с отпадане на нуждата от буксиране. Могат да 
се получат и съществени икономии на гориво при рулиране. 

Основни изводи от т. 1.3. 
− Горивните клетки могат да достигат по-висок КПД в сравнение с ДВГ, 

поради което са разглеждани като потенциален източник на енергия и в 
авиацията; 

− Основни типове ГК, с потенциал за прилагане в гражданската авиация са 
горивните клетки с протонно-обменна мембрана (PEMFC) и горивните 
клетки с твърд оксид (SOFC); 

− Изследванията показват потенциял за съществени икономии на гориво и 
намаляване на шума и вредните емисии, при условие че бъдат 
преодоляни съществуващите технически трудности и се развие 
технологията на ГК; 

− Основни проблеми, свързани с прилагането на SOFC, са относително 
високата им маса, лошите динамични качества и неразвитостта на 
технологията; 

− Основни недостатъци на PEMFC са относително по-ниския КПД (40 - 
50%) в сравнение със SOFC и необходимостта да се захранват с водород с 
висока чистота; 

− Изследванията в областта продължават и понастоящем. 
 

1.4. Дизеловите двигатели като възможна алтернатива на ГТСЕА 
Актуалността на екологичните проблеми при ГТСЕА и технологичните 

трудности при предлагани като тяхна алтернатива горивните клетки по 
естествен начин водят до идеята, че е необходимо да се изследват и 
възможностите за заместване на ГТСЕА с други типове двигатели или 
източници на енергия. За да бъдат ефективни като замяна на ГТСЕА, към тези 
алтернативни типове двигатели за СЕА, отчитайки изводите от изследванията 
за използване на горивни клетки, могат да се поставят следните предварителни 
изисквания: 

− Да имат КПД достатъчно по-висок от този на ГТСЕА; 
− Да имат по-ниско ниво на шум от ГТСЕА; 
− Да имат специфична маса [kg/kW] не надвишаваща значително тази на 

ГТСЕА; 
− Да имат габарити съпоставими с тези на ГТСЕА; 
− Да могат да използват горивото на основните двигатели на самолета 

(керосин); 
− В технологично отношение да не крият големи технически рискове; 
− Да имат надеждностни показатели, отговарящи на авиационните 

изисквания. 
Логичен кандидат, способен да отговори на дадените изисквания е 

съвременният бутален ДВГ със самозапалване и свръхпълнене (наричан тук за 
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краткост турбодизелов двигател). Идеята е публикувана от автора през 2007 г. в 
статията "Алтернативни спомагателни енергийни агрегати за транспортни 
летателни апарати" (виж Приложение 1). Идеята за турбодизелов СЕА (ТДСЕА) 
е породена и от появата на съвременни авиационни дизелови двигатели (АДД) с 
мощност, близка до тази, потребна за СЕА на близкомагистралните и 
регионалните самолети. 

1.4.1. Историческо развитие на авиационните дизелови двигатели 
Интересът към АДД първоначално възниква от края на 20-те до 40-те години 

на XX век. Достатъчно изчерпателни сведения за АДД до Втората световна 
война се съдържат в монографията на Т. М. Мелькумов „Авиационные дизели” 
от 1940 г. [51]. За сравнително кратък период от време (10 – 12) години в 
различни държави се появяват множество предложения и конструкции на АДД 
с голяма, средна и малка мощност, четири- и двутактови, с въздушно и водно 
охлаждане.Голяма част от предложенията не получават практическо признание, 
докато други са били реализирани, но не са показали достатъчно добри за 
практическо използване резултати и по-нататъшната работа по тях е била 
прекратена. Само сравнително малка част от АДД е показала високи или 
удовлетворителни данни и е получила развитие, но и от тях единствено 
двутактовите дизелови двигатели на Юнкерс с противоположно движещи се 
бутала (фиг.1.17) са достигнали относително широко използване на самолети. В 
табл.1.12. са дадени някои основни показатели на АДД от онзи период. 

Таблица 1.12. Основни данни за АДД проектирани до 1940 г. 

No. 
Модел двигател, 
година Маса 

Раб. 
обем RPM Мощ. 

SFC
max

SFC
nom

маса
/обем

мощ.
/обем

мощ. 
/маса Особености на конструкцията 

    kg L 1/min kW g/kWh g/kWh kg/L kW/L kW/kg cyl.No. layout cool. cyc. 

1 
Packard DR980, 
1930 237 16.11 2050 179 295 241 14.7 11.1 0.71 9 radial air 4 

2 
Junkers 204, 
1931 750 28.75 1800 570 234 214 26.22 19.8 0.76 6 opposed liquid 2s 

3 
Junkers 205, 
1936 510 16.6 2200 444 225 213 30.72 26.75 0.871 6 opposed liquid 2s 

4 
Hispano Clerget 
14F2, 1935 600 34.5 2200 518  228 17.39 15 0.86 2x7 radial air 4s 

5 
Junkers 207, 
1938 649 16.6 3000 740 228  39.10 44.58 1.140 6 opposed liquid 2st 

Легенда към табл.1.12.: cyl.No. – брой цилиндри; layout – разположение на цилиндрите: 
radial-звездообразно, opposed- със срещуположни бутала (схема Юнкерс), I-редови; cooling – 
вид охлаждане: air – въздушно; liquid – водно; cyc. – цикъл: 2-двутактов, 4-четиритактов, 
s-приводен нагнетател, t-турбокомпресор. 

Основната пречка пред АДД от онова време се е състояла в голямата им 
специфична маса, предизвикана от по-малката литрова мощност и по-високите 
механични натоварвания в сравнение с двигателите с искрово запалване. Един 
от пътищата за преодоляване на този недостатък е бил използването на 
двутактовия цикъл, който при дизеловите двигатели се осъществява значително 
по-лесно отколкото при двигателите с външно смесообразуване, но е свързан 
със значително по-високи топлинни натоварвания в двигателя. Друг сериозен 
недостатък е по-високата цена на дизеловите двигатели,която от една страна е 
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свързана с голямата им маса, а от друга с използването на прецизна 
горивовпръскваща апаратура. 

 
Фиг.1.12 Двигател Junkers Jumo 205 

Главното предимство на АДД е високата им икономичност, която ги прави 
привлекателна за самолети с голяма далечина на полета. Така например опитът  
от експлоатацията на самолетите Ju 86 с двигатели Jumo 205C полазва че те 
изразходват по маса само 60% от горивото изразходвано от същия тип самолет, 
с карбураторни двигатели. 

Интересът към АДД продължава по време на втората световна война и малко 
след нея, отново за тежки самолети с голяма далечина на полета. Навлизането и 
масовото разпространение на турбореактивните и турбовитловите двигатели в 
следвоенния период слага край на този първи етап на развитието на АДД, като 
на практика спира и развитието на бензиновите авиационни бутални двигатели, 
които продължават да се използват само в леката авиация. 

1.4.2. Съвременни авиационни дизелови двигатели 
Интересът към АДД се възражда сравнително скоро, вече като двигатели за 

леката витлова авиация. Основна причина за това става дефицитът на етилиран 
авиационен бензин, чието производство се затруднява и оскъпява от излизането 
от употреба на автомобилния етилиран бензин. Важна роля за завръщането на 
АДД играе значителното развитие напоследък в областта на автомобилните 
бутални двигатели. Постигнатите значителни литрови мощности и 
използването на нови материали, позволяват значително намаляване на масата 
на съвременните АДД, като по специфична маса те се доближават до 
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„класическите” бензинови авиационни двигатели, а някои от тях дори ги 
превъзхождат. Привлекателно качество, наред с икономичността е и 
възможността АДД да работят с керосин, като най-масово авиационно гориво. 
Други важни фактори са отработената технология и висока надеждност на 
автомобилните дизели. Междуремонтният ресурс на съвременните АДД 
достига 2500 - 3000 часа и е напълно приемлив от експлоатационна гледна 
точка. Тези качества и приблизително еднаквия диапазон от мощности правят 
актуални съвременните АДД и като СЕА на големи пътнически самолети. В 
табл. 1.13. са дадени някои основни параметри, които характеризират 
съвършенството от гледна точка на икономичност и маса на съвременни 
проекти или реализирани АДД. Данните са взети от източници в интернет. В 
таблицата са поместени и данни за сухопътни дизелови двигатели, които 
представляват интерес за настоящия обзор. 

Първите изследвания за АДД за леката авиация се появяват през 80-те 
години на XX век и са водени от Teledyne Continental Motors със спонсорството 
на NASA [52,53]. Извършени са оценка на тогавашните технолории и 
проектиране на два двутактови звездообразни дизелови двигателя с водно 
охлаждане с мощност съответно 150 и 300 kW [52]. Данните на втория двигател 
са дадени на ред 1 от табл.1.13. Изработен е и едноцилиндров прототип за 
отработване на технологията [53]. Изследванията показват възможността за 
получаване на двигател с малка маса, значително превъзхождащ по 
икономичност и простота в експлоатация авиационните бензинови двигатели от 
онова време. Въпреки това не се е стигнало до практическо развитие. 

Първите практически реализирани съвременни АДД се появяват в края на 
90-те години на XX век и са френският SR305-230E на фирмата SMA, в която 
участва и Renault и германският TAE-125 на фирмата Thielert, преименуван по-
късно на Centurion 1.7 и доразвит в Centurion 2.0. По-късно Thielert пускат и по-
мощния Centurion 4.0. Всички тези двигатели са четиритактови с 
турбокомпресор и с възможност да работят както с автомобилно дизелово 
гориво, така и с авиационен керосин, но докато разработката на първия започва 
"от чист лист", вторите представляват преработени автомобилни двигатели на 
Мерцедес. SR305-230E съответно е направен по традиционната компановка на 
бензиновите двигатели за леката авиация - безредукторен боксер с въздушно 
охлаждане. Този подход е избран вероятно за да задоволи консерватизма на 
пазара, но води до сравнително по-ниски показатели на двигателя (табл.1.13., 
ред 5). Двигателите на Thielert от своя страна взимат ред новости от 
съвременните автомобилни дизелови двигатели, като системата за впръскване 
"common rail" и напълно електронното управление. Използването на 
автомобилен двигател за база обаче не позволява добра оптимизация на масата 
и тези АДД се получават също относително тежки (табл.1.13, редове 2, 3). 

Друга фирма, избрала конверсията на автомобилен двигател в авиационен е 
австрийската Austroengine с двигателя AE 300. Двигателят е създаден на същата 
основа, както Centurion 2.0, но разработчиците му са си поставили за цел 
преодоляването на някои експлоатационни недостатъци на първия, като ниския 
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ресурс на някои компоненти, при това AE 300 се е получил значително по-
тежък (табл.1.13, ред 4). Има съобщения, че фирмата Austroengine работи 
съвместно с друга австрийска фирма - Steyr върху адаптацията на някои от 
двигателите на последната за авиационни цели. Интересното на тези двигатели 
е че са изработени с цял блок на цилиндрите, без отделен блок на главите, което 
води до снижаване на масата и до някои други експлоатационни предимства 
(табл.1.13, редове 12 - 14). 

Таблица 1.13. Основни параметри на съвременни АДД (редове 1-9) и не 
авиационни дизелови двигатели (редове 10-14) 

No. Модел двигател маса 
раб. 
обем RPM мощ.

SFC
max

SFC
nom

маса 
/обем 

мощ. 
/обем 

мощ. 
/маса 

Особености на 
конструкцията 

    kg L 1/min kW g/kWh g/kWh kg/L kW/L kW/kg cyl. layout cool. cyc 
1 NASA 1986 207 4.7 3500 296 227 195 82.57 66.48 1.450 4 I liquid 2st 
2 Centurion 2.0 134 1.99 3900 114 225 215 67.30 57.26 0.851 4 I liquid 4t 
3 Centurion 4.0 275 4.0 3900 246 236 217 68.82 61.56 0.895 8 V liquid 4t 
4 AE 300 185 1.99 3880 123.5 217 - 92.92 62.03 0.668 4 I liquid 4t 
5 SR305-230E 207 4.99 2200 169 235 - 41.50 33.88 0.816 4 boxer Air 4t 
6 TCM TD-300 204 4.99 2500 186.4 ? - 40.90 37.37 0.914 4 boxer Air 4t 
7 ZO-02A 123 5.33 2500 220 225 - 23.08 41.28 1.789 2x4 radial Air 2st 
8 DH200V4 147 3.31 2700 177 237 - 44.41 53.47 1.204 4 inv.V liquid 2st 
9 RED A03 320 6.13 4000 368 230 220 52.17 59.99 1.150 12 V liquid 4t 

10 3ТД-4 800 8.15 2600 447.4 227 214 98.16 54.90 0.559 3 opposed liquid 2st 
11 6ТД-2 1180 16.3 2600 882 - 214 72.39 54.11 0.747 6 opposed liquid 2st 
12 STEYR M16 SCI 290 3.2 4000 200 250  90.63 62.50 0.690 6 I liquid 4t 
13 STEYR M16 VTI 250 3.2 3800 135 260 205 78.13 42.19 0.540 6 I liquid 4t 
14 STEYR M14 VTI 180 2.1 3800 95 230 208 85.71 45.24 0.528 4 I liquid 4t 

Легенда – виж легендата към табл.1.12. 
Затруднение за масовото навлизане на нови конструкции АДД 

представляват стриктните норми за летателна годност на двигателите, които 
удължават и оскъпяват процеса на разработка. Съществуват редица проекти на 
двигатели, които са стигнали до прототип, но не са навлезли в производство, 
например Zoche Aero Diesel ZO-02A (фиг.1.18 а), или такива които са намерили 
ограничено приложение в любителски построени, експериментални самолети, 
като Delta Hawk DH200V4 (фиг.1.18 б). И двата посочени двигателя са 
двутактови със свръхпълнене с механичен и турбокомпресор и имат значително 
по-ниска маса от тази на адаптираните 4-тактови автомобилни двигатели. В 
интернет има съобщения и за нови разработки на 4-тактови АДД, като тази на 
двигателя RED A03, за който се очаква сертификация (табл.1.13, ред 9). По клас 
мощност дадения двигател напълно отговаря на изискванията на СЕА на 
близкомагистрален самолет (300 kW). 

В табл.1.13., редове 10 и 11 са поместени и данни за два съвременни 
двигателя за сухопътни бойни машини 3ТД-4 и 6ТД-2, създадени от 
Харковското конструкторско бюро по двигателостроене. Интересното на това 
семейство двигатели е, че са създадени по схемата Юнкерс и това дава 
възможност да се сравнят показателите им с тези на оригиналните авиационни 
двигатели Jumo 205 и 207 на Юнкерс, които са с практически същия работен 
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обем, като този на 6ТД-2. Прави впечатление значителното нарастване на 
литровата мощност при по-новите двигатели от 45 kW/L до 54 kW/L. 
Нарастването на масата на тези двигатели може да се предположи, че се дължи 
както на нарастналите механични натоварвания, така и на по-високия 
коефициент на запас на якост, а също и на избора на материали, съобразно 
приложението на двигателя, т.е. може да се предположи, че съществува 
значителен потенциал за олекотяване на съвременните сухопътни двигатели. 

 
а) б) 

Фиг.1.13 Съвременни двутактови авиационни дизелови двигатели: а - Zoche 
Aero Diesel ZO-02A; б - Delta Hawk DH200V4 

Интересно направление на изследвания, показващо перспективността на 
АДД са провежданитe в рамките на европейската програма Clean Sky Joint 
Undertaking изследвания за използване на АДД на леки хеликоптери [54]. По 
подобие на създаване на базата някои ГТД на хеликоптерни версии и версии за 
ГТСЕА, може да се очаква, че при успех и практическа реализация на тези 
изследвания ще е относително лесно на базата на хеликоптерните дизели да се 
създадат и сертифицират ТДСЕА. 

Обобщавайки направения обзор на съвременните АДД, може да се направи 
изводът, че е напълно реалистично при съвременното ниво на технологии да 
бъде създаден двигател за ТД СЕА, имащ специфична мощност (power/mass) в 
пределите на 0.8 - 1.2 kW/kg и специфичен разход на гориво (SFC) 0.23 - 0.2 
kg/kWh. Номиналната честотата на въртене на вала на двигателя се очаква да е 
в пределите 2500 - 3500 1/min. 

1.4.3. Перспективи за по-нататъшно усъвършенстване на дизеловите 
двигатели 

Понастоящем в световен мащаб продължават да се водят интензивни 
изследвания за повишаване на енергийната ефективност на ДВГ и в това число 
на дизеловите двигатели. Въпреки че тези изследвания са насочени най-вече 
към автомобилния транспорт, може да се очаква, че постиженията им ще 
преминат и към АДД, макар и по-бавно. Представа за достигнатите резултати и 
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поставените цели в тази област може да се добие от отчета за финансовата 2009 
г. на програмата за изследвания и разработка на перспективни ДВГ на 
департамента по енергетика на САЩ [55]. В областта на дизеловите двигатели 
за леки автомобили, които са най-близко до АДД в програмата е поставена цел 
за постигане на максимален КПД от 45%. При тези за тежки автомобили целта е  
поставена от 42% базов КПД през 2010 г., да бъде постигнат 50% през 2015 г. и 
55% през 2018 г. Задачата за постигане на висок КПД се усложнява от 
изискванията за ограничаване на енисиите на NOx. За постигане на поставените 
цели, програмата на департамента по енергетика на САЩ предвижда да се 
постигне прогрес в следните области: 

− Изследвания върху осъвършенстване на горивния процес в двигателите с 
цел получаване на висока ефективност при ниски вредни емисии.  

− Подобряване на систмите за намаляване на токсичността на отработилите 
газове след излизането им от цилиндрите. 

− Разширяване на диапазона, в който двигателят работи с КПД, близък до 
максималния, чрез прилагане на бързи предикторни модели на двигателя 
в системата му за управление; 

− Разработка на термоелектрически системи за утилизиране на отведената 
от двигателя топлина; 

− Развиване на двигателни технологии от типа на турбокомпресорите, 
системите за промяна на фазите на газоразпределение, промяна на 
степента на сгъстяване, намаляване на механичните загуби и др; 

− Напреднали технологии за вграден контрол и диагностика на ДВГ, 
включващи сензори, системи за управление и др.; 

− Адаптиране на двигателите за употреба на биогорива. 
Интересно е да се отбележи, че продължават да се появяват нови 

предложения и проекти за радикални промени в конструкцията на ДВГ. Като 
правило, цел на тези проекти е да позволяват постигане на високи стойности на 
КПД, едновременно с опростяване на конструкцията и намаляване на масата на 
двигателя, без да се акцентира в такава степен на новите технологии, като 
например тези описани в горния парагрф. Голяма част от тези проекти 
представляват развитие на двутактовия дизелов двигател с противоположно 
движещи се бутала (схема Юнкерс). 

Един такъв проект, по наличните в интернет данни, достигнал високо ниво 
на готовност за навлизане в масова употреба е двигателя OPOC на фирмата 
EcoMotors (фиг.1.19). Името на двигателя е абревиатура от Opposed Piston 
Opposed Cylinder, т.е. противоположни бутала и противоположни цилиндри. 
Както се вижда и на фигурата, главна особеност на този двигател е, че за 
разлика от класическата схема на Юнкерс, всички бутала са свързани към един 
и същ колянов вал. В резултат на това значително се разтоварва и олекотява 
корпуса на двигателя. Получената специфична мощност, декларирана от 
разработчика е 1.1 hp/lb (1.8 kW/kg), като се очаква КПД да надвишава 40 % 
[56]. 

Глава 1  06.6.2012 г. 43



В. Сербезов, Дизелов двигател със свръхпълнене като спомагателен енергиен агрегат на транспортни самолети 

 
Фиг.1.14 Снема на двигателя OPOC на фирмата EcoMotors 

Според заявеното от фирмата EcoMotors, първоначалните и усилия ще са 
насочени към навлизане на двигателя като дизел-генератор и след това в 
автомобилната промишленост. Има и съобщения, че към него е бил проявен 
интерес от фирмата Eurocopter за поставяне на леки и безпилотни хеликоптери. 
Може да се очаква, че ако такъв проект получи развитие, това би проправило 
пътя на тези двигатели и като СЕА на тежки самолети. 

 
Фиг.1.14 Принцип на работа на двигателя с разделен цикъл на фирмата Tour 

Engine 

Друг проект стигнал до фазата на прототип, е на 4-тактов двигател с 
разделяне на тактовете, разработван от фирмата Tour Engine (фиг.1.14). При 
тези двигатели пълненето и сгъстяването се осъществяват в един цилиндър - 
"студен цилиндър", а разширението и изпускането в друг - "горещ цилиндър". 
Особеност на дадения двигател, в сравнение с някои други проекти на 
двигатели с разделен цикъл, е използването на схемата с два колянови вала и 
противоположни бутала, която позволява намаляване на хидравличните загуби 
при газообмена между двата цилиндъра. Разработчиците посочват две основни 
предимства на този цикъл. Първото е възможността за получаване на по-голяма 
степен на разширение от степента на сгъстяване, при което се увеличава 
индикаторната работа. Второто е намаляването на топлинни загуби поради по-
равномерните топлинни режими на "студения" и "горещия" цилиндри. 
Разработчиците заявяват възможност за постигане от двигателя по тази схема 
на КПД надвишаващ 55% [57]. Като предимство на тази компановка на ДВГ 
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посочват и възможността за лесно прилагане в него на повечето нови 
технологии за оптимизиране на работния процес, като променливите фази на 
газоразпределение и др. 

 
Изводи от т. 1.4. 

− Въпреки че не са намерили широко разпространение и с навлизането на 
ГТД АДД са излезли от употреба, някои образци са достигнали 
достатъчно високи експлоатационни характеристики; 

− В днешно време се наблюдава завръщане на интереса към АДД за целите 
на леката авиация, което е свързано с по-голямата им икономичност в 
сравнение с бензиновите двигатели и с възможността да работят с 
авиационен керосин; 

−  Параметрите на съвременните АДД дават възможност те да се 
разглеждат и като възможна алтернатива на ГТСЕА 

− Предимство на дизелите е, че имат значителен потенциал за 
усъвършенстване и в тази посока, предимно за нуждите на автомобилната 
индустрия продължават да се водят интензивни изследвания. 

− Съществуват редица идеи за радикална промяна на конструкцията на 
дизеловите двигатели, която да доведе до значително намаляване на 
специфичната им маса при достигане на КПД надвишаващ 50%. 

 
Обобщени изводи от Глава 1 

В резултат на направеното проучване на екологичните проблеми при ГТСЕА 
и възможните способи за тяхното решаване, са обобщени следните изводи: 

− Съвременните ГТСЕА имат ниска специфична маса и сравнително нисък 
КПД, като възможностите за подобряване на работния им процес са 
ограничени; 

− През първото десетилетие на 21 век силно нараства натискът за 
повишаване на екологичността на въздушния транспорт и в частност за 
намаляване на вредните емисии от работа на ГТСЕА при престой на ВС 
на земята; 

− Основен метод в момента за намаляване на вредните емисии от СЕА в 
районите на летищата е ограничаването на времето им на работа и 
използване по възможност на стационарни енергозахранващи системи; 

− Недостатък на този метод е усложняването на наземното обслужване на 
ВС; 

− Горивните клетки и по-конкретно твърдооксидните горивни клетки и тези 
с протоннообменна мембрана се разглеждат като перспективни 
източници на захранване на системите на ВС, които да заменят и ГТСЕА. 
По-високият им КПД би довел до значителни икономии на гориво на земя 
и в полет; 
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− Основни недостатъци на горивните клетки са високата им специфична 
маса, повишените изисквания към химическия състав на горивото и 
редица технологични проблеми, което отлага практическото им 
навлизане; 

− Наблюдава се завръщане на интереса към авиационните дизелови 
двигатели, като двигатели за леката авиация. Те могат да се разглеждат и 
като алтернатива на ГТСЕА; 

− Предимство за прилагането на турбодизелови двигатели като СЕА е, че 
развитието им продължава и в областта се водят интензивни изследвания, 
обещаващи значително подобряване на практически всичките им 
експлоатационни характеристики. 

Въз основа на направения обзор, може да се формулира, че основна цел на 
настоящото изследване е проверката на целесъобразността на идеята за ТДСЕА 
от гледна точка на енергийна ефективност. За целта в работата се решават 
следните задачи: 

− показване на възможността за ефективно интегриране на ТДСЕА със 
системите и конструкцията на самолета; 

− съпоставка на горивната ефективност и вредните емисии на ТДСЕА с 
тези на ГТСЕА при работа на земята; 

− Определяне на влиянието на ТДСЕА върху икономичността на 
самолета в полет. 
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Глава 2 
 

Методология на изследването за приложимост на дизелови двигатели със 
свръхпълнене, като спомагателни енергийни агрегати на транспортни 

самолети 
 

Изследваният в работата проблем, за определяне на приложимостта на 
новото поколение авиационни и автомобилни турбодизелови двигатели, като 
СЕА на пътнически самолети може да бъде отнесен към проблемите за 
ефективност на системите на самолета и силовата му установка. Те от своя 
страна заедно с проблемите свързани с аеродинамиката, конструкцията и 
експлоатацията, формират проблема за ефективността на ВС като цяло. 
Сложността на задачата се обуславя от различната роля на СЕА на земята и в 
полет и характера на взаимодействието му с двигателите и системите 
консуматори на енергия. 

Втора глава е посветена на разработването на методологията на това 
изследване. Основна задача е изборът на подходящи методи и съставянето на 
методика за определяне на приложимост на дизелови двигатели със 
свръхпълнене, като СЕА на транспортни самолети. 

За постигане на поставената цел са приложени методите на системния 
инженеринг / системотехниката. Разгледани са основните принципи, залегнали 
в ръководствата по системен инженеринг на големи аерокосмически 
организации. На тази база по аналогия е създадена структура на организацията 
на изследването. Подготвителните етапи на тази структура са описани в 
последващата част на главата. 

Като част от предварителните проучвания по темата са разгледани най-
широко разпространените методики, които биха могли да се използват за 
решаване на поставената задача. Засегнати са методики, прилагани за 
съгласуване на характеристиките на летателния апарат и силовата му установка 
на началните етапи на проектирането им и методики за оценка на 
съвършенството и ефективността на системите на летателния апарат. 

Анализирани са методиките за оценяване на приложимостта и 
ефективността на СЕА на база горивни клетки, които са били използвани в 
изследванията финансирани от NASA, споменати в глава 1. 

Разгледани са и предходните изследвания на автора по темата за ТДСЕА. 
Направени са изводи за достойнствата и недостатъците на използваните в тях 
методики и за необходимите промени и допълнения в тях.  

На база на извършените анализи в глава 2 е разработена методиката на 
настоящото изследване. Направен е избор на програмна среда, в която да се 
реализира изследването. Избран е тип самолети, за който то да бъде проведено. 
Конкретизирана е структурата на използвания общ математически модел. 
Самолетът, функционалните му системи, двигателите му и СЕА са представени 
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като агрегативна система. Обоснован е начинът на свързване в системата на 
агрегатите пресъздаващи влиянието на СЕА.  

 
2.1. Използване на системен подход в изследването 

Сложността и многостранността на проблема за приложимост на ТДСЕА, 
очертана в първа глава налага да бъде обърнато внимание върху организацията 
и последователността на изследването. За целта в работата са анализирани и 
приложени методите на системотехниката/инженеринг на системите (systems 
engineering) [60,61]. Формализираните техники на системотехниката, имат за 
цел да направят по-ефективни процесите и да намалят рисковете, свързани с 
цялостния жизнен цикъл, от проектирането до излизането от експлоатация на 
всевъзможни сложни технически системи. Въпреки усилията за стандартизация 
на системотехническите процеси [61], не съществува единна методика за 
прилагане на принципите на системотехниката. В областта на 
аерокосмическите технологии съществуват ред практически ръководства по 
системотехника, създадени от организации занимаващи се с реализация на 
сложни проекти като FAA и NASA [62, 63]. Дадените ръководства се 
различават предимно в детайлността на развитие на отделните 
системотехнически принципи, според конкретните специфики на разработките 
водени от съответната организация. 

2.1.1. Основни принципи, залегнали в ръководствата за системен 
инженеринг на FAA и NASA 

Системотехническият подход, разработен от FAA [62] е насочен предимно 
към разработването и внедряването на системите свързани с управлението на 
въздушното движение. Той е разделен на дванадесет основни елемента, които 
са изложени в табл.2.1. (съществуват някои условности на превода от 
английски на български в таблицата). За настоящото изследване могат да бъдат 
приложени с различна детайлност повечето елементи без тези, които са 
свързани с практическото прилагане на разработваните системи. 

Системотехническият подход разработен от NASA [63] има по-широка 
област на приложение от този на FAA и се разделя на четири подобласти: 

− авиационни и космически системи и наземно осигуряване; 
− изследвания и разработки; 
− наземни съоръжения; 
− опазване и възстановяване на околната среда. 
Известно различие между двата подхода представлява структурирането на 

елементите на системния инженеринг. Схемата заложена в ръководството на 
NASA е дадена на фиг.2.1. Предимство на дадената схема в сравнение с общото 
изреждане на елементите в ръководството на FAA е по-доброто разграничаване 
на дейностите по управлението и дейностите директно насочени към 
реализацията на проекта. 
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табл.2.1. Основни елементи на системотехническия подход разработен от FAA 
[62] 
Елементи на системния 
инженеринг 

Предназначение на елемента 

Общо (интегрирано) техническо 
планиране 

Планиране на усилията и ресурсите на проекта 

Формиране на изискванията Определяне и структуриране на изискванията, 
описващи желаните свойства на системата 

Функционален анализ Описва функционалните характеристики (какво 
системата трябва да прави), които се използват за 
извеждането на изискванията 

Синтез Превръща изискванията в реални решения 
Оптимизационни изследвания 
(trade studies) 

Подпомага взимането на решения чрез анализ и 
намиране на най-добре балансирани решения, 
отговарящи на изискванията 

Формиране на системните 
връзки 

Определя и урежда взаимодействията между 
частите на системата или междусистемните връзки 

Специализирани инженерни 
изследвания 

Анализи на системата, изискванията, функциите, 
техническите решения и системните връзки чрез 
използване на специализирани средства и 
инструменти. Подпомага останалите елементи на 
системния инженеринг. 

Интегритет на анализите Гарантира, че извършените анализи осигуряват 
изискваното ниво на достоверност и точност 

Управление на риска Определя, анализира и урежда неопределеностите 
по достигането на изискванията на програмата, 
като развива стратегии за намаляване на 
сериозността или вероятността за настъпване на 
тези неопределености 

Управление на конфигурацията Установява и поддържа постоянството или 
управлява променянето на системните 
характеристики и функционалните и физическите 
атрибути на системата. 

Валидиране и проверка Проверява коректността на системните изисквания. 
Проверява дали техническите решения отговарят на 
изискванията 

Проектиране на жизнения цикъл Определя и урежда изискванията свързани с 
жизнения цикъл на елементите на системата 

От гледна точка на жизнен цикъл проектите във всяка една от подобластите 
определени от NASA се състоят от осем фази, съгласно таблица 2.2. Подходът е 
ориентиран предимно към изработването на единични образци на 
научноизследователска, космическа техника. Изброените във фиг. 2.1. елементи 
на системния инженеринг и управлението на проекти присъстват във всяка фаза 
и на всяко ниво от реализирането на проекта. В зависимост от сложността на 
системата, тя може да бъде разделена на няколко йерархични нива, състоящи се 
от подсистеми и под-подсистеми. На всяко от тези нива се прилага (в различен 
мащаб) структурата на системния инженеринг.  
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Фиг.2.1. Системния инженеринг в контекста на управлението на проекти [63]. 

 
СИСТЕМЕН 

ИНЖЕНЕРИНГ 
УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРОЕКТА 

   
Проектиране на системата   

- Определяне на изискванията Планиране  
- Определяне на техническите 
решения 

Управление на 
риска 

Планиране на 
управлението 

Реализация на продукта Управление на 
конфигурацията 

Комплексно оценяване

- реализация на конструкцията Информационно Управление на сроковете
- оценяване осигуряване Управление на 
- предаване в експлоатация Оценяване конфигурацията 
Техническо ръководене Анализ на  Управление на ресурсите
- планиране решенията Документация и  

- контрол  информационно осигуряване 
- оценяване  Управление на 

- анализ на решенията  имуществото 
 

Трябва да се направи уточнението, независимо коя от разгледаните 
конкретни структури на системен инженеринг се следва, че ако се разглежда 
задачата за реализиране на ТДСЕА, настоящото изследване ще отговаря на 
началните фази на проекта. В случая обаче системният инженеринг се прилага 
към системата от математически модели, експерименти и проучвания, 
необходими за реализиране на проверката на целесъобразността на ТДСЕА, при 
което подхода на системният инженеринг би могъл да се прилага в своята 
цялост. 

В настоящата работа не е поставена задачата стриктно да се следва някое от 
разгледаните ръководства за системен инженеринг, но да се използват елементи 
на определената в тях методическа структура, за дефиниране на задачите, които 
трябва да се изпълнят за постигане на поставената цел на изследването. Поради 
относително малкия мащаб на решаваната задача и това, че тя се решава 
самостоятелно от един човек, не е наблегнато на описанието на елементите 
свързани с управлението на проекта. Въпреки това авторът си дава сметка за 
тяхната важност за успешната и ефективна реализация на изследването. 

2.1.2. Формиране на структурата на изследването с използване на 
принципите на системния инженеринг 

По аналогия със структурите, описани в разгледаните ръководства по 
системен инженеринг е формирана сравнително проста системна структура, 
описваща процеса на извършване на настоящото изследване. Структурата има 
две йерархични нива. По-долното включва синтезирането на под-моделите, 
описващи характеристиките на самолета и отделните му системи. Горното ниво 
включва интегрирането на общия модел самолета и извършването на числените 
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експерименти за определяне на горивната ефективност при използването на 
ТДСЕА. Разработената структура е дадена в табл.2.3. 
табл.2.2. Основни фази на реализиране на проекта, съгласно 
системотехническото ръководство на NASA [63] 

Фаза Цел Типичен резултат 
Пред-фаза A 
Концептуални 
изследвания 

Да се получи широк спектър от идеи и 
алтернативи, от които да бъдат избрани нови 
програми/проекти. Определяне на реалистичността 
на желаната система, разработване на концепции 
за мисии, предварителни изисквания към 
системата, откриване на потенциални нужди от 
нови технологии. 

Реалистични 
концепции на 
системата във вид на 
симулации, анализи, 
резултати от 
изследвания, модели и 
макети 

Фаза A 
Разработване 
на 
концепцията и 
технологията 

Да се определи приложимостта и 
целесъобразността на предложената нова основна 
система и да се установи първоначална базова 
съвместимост със стратегическите планове на 
NASA. Разработване на окончателна концепция на 
мисията, изисквания на системно ниво и 
необходимо развитие на технологиите на 
елементите от системната структура. 

Дефиниране на 
концепцията на 
системата, под 
формата на симулации, 
анализи инженерни 
модели и макети, 
оптимизационни 
изследвания 

Ф
ор
му

ли
ра
не

 Фаза B 
Предварително 
проектиране и 
технологична 
завършеност 

Да се дефинира проекта достатъчно детайлно за да 
се създаде начален базов вариант, способен да 
изпълни изискванията на мисията. Разработване на 
изисквания към окончателните продукти на 
системната структура и предварително 
проектиране на всеки от окончателните продукти 
на системната структура. 

окончателни продукти 
под формата на макети, 
резултати от оптими-
зационни изследвания, 
спецификации и 
описания на взаимо-
връзките, прототипи 

Фаза C 
Окончателно 
проектиране и 
изработване 

Да се завърши детайлното проектиране на 
системата (и на нейните подсистеми), изработване 
на компонентите и софтуерните кодове. 
Проектиране на всеки от окончателните продукти 
на системната структура. 

Детайлно проектиране 
на окончателните 
продукти, 
производство на 
компо-нентите им, и 
разра-ботване на 
софтуера. 

Фаза D 
Сглобяване, 
интегриране и 
изпитване на 
системата 

Да се сглобят и интегрират елементите за да бъде 
създадена системата, междувременно да се натрупа 
увереност, че тя ще отговаря на системните 
изисквания. Изстрелване и подготовка за 
експлоатация. Извършване на прилагане, 
сглобяване, интеграция и тестване на 
окончателните продукти на системата, предаване в 
експлоатация. 

Готови за експлоатация 
крайни продукти на 
системата, заедно със 
свързаните 
поддържащи продукти 

Фаза E 
Работна фаза и 
поддръжка на 
системата 

Да се проведе мисията и да се изпълни 
първоначално определената задача. Да се 
осигурява поддръжка за тази задача. Да се 
приложи планът за изпълнение на мисията. 

Желаната система 

Ре
ал
из
ац
ия

 

Фаза F 
Приключване 
на проекта 

Да се проведе плана за извеждане от употреба на 
системата, разработен през фаза E. Да се извърши 
анализ на получените резултати и всевъзможни 
получени образци 

Приключване на 
продукта 
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табл.2.3. Структурна схема на реализация на изследването за приложимост на 
ТДСЕА на транспортни самолети 

Фаза  Решавани задачи / Дейности 
1. Дефиниране на очакванията и изискванията към методиката на изследването 
- формиране на изисквания за обхватност и дълбочина на използвания 
математически модел  

1.1. анализ на подходите за решаване на подобни задачи, описани в 
специализираната литература 
1.2. анализ на методиките, използвани при публикувани сходни изследвания 
(изследванията на NASA за приложимост на горивни клетки като СЕА) 
1.3. извършване на предварителни, опростени изследвания по темата Pre A, A, B 

2. Определяне на техническите решения 
- избор на инструменти за реализацията на модела 
- избор на източници на информация 
- избор на базов самолет за изследването  
- избор на вида на математическия модел  
- разработване на структурата на модела 

C 

3. Реализация на модела 
 
- Синтез на под-моделите 

Под-модел 1 
1. Дефиниране на изискванията 

- дълбочина и степен на реалистичност на модела 
- степен на пресъздаване на експлоатационните условия 
- допустими опростявания 

2. Определяне на техническите решения 
- избор на тип модел 
- избор на инструменти за реализацията на модела 
- източници на информация 

3. Реализация на модела 
4. Проверка и верификация 

- сравняване с други източници на информация 
- сравняване с резултати получени с други методи 

5. Преправяне във форма, удобна за включване в големия модел 
: 
Под-модел i 
: 

: 
- Интегриране на модела 

D 

4. Изпитване и верификация на модела 
- Сравняване на резултатите на модела на базовия самолет с данни от 
документацията му 
- Проверка на работоспособността на модела, включващ ТДСЕА 

E 

5. Провеждане на числените експерименти (изпълнение на задачата) 
- Определяне на еталонни работни графици на СЕА на земята 
- Сравняване на ТДСЕА и ГТСЕА при работа на земя 
- Определяне на еталонни полетни сценарии  
- Сравняване на самолет с ТДСЕА с базовия самолет в полет 

F 

6. Анализ на резултатите 
- Определяне на области на параметрите на полета и на ТДСЕА, при които 
ще е целесъобразно използването му на дадения тип самолети 
- Набелязване на посоки на продължаване на изследванията 
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Подробно описание на отделните елементи на структурата на изследването е 
направено както следва: 

Изпълнението на задачите по т.1. е дадено в настоящата глава: 
− Анализ на подходите за решаване на подобни задачи, описани в 

специализираната литература е направен в т.2.2; 
−  Анализ на методиките, използвани при публикувани сходни изследвания 

– в т.2.3; 
− Обзор на предварителните изследвания на автора, свързани с темата е 

направен в т.2.4. 
Изпълнението на задачите по т.2. е описано в т.2.5. Основно внимание в тази 

точка е отделено на разработването на структурата на математическия модел, 
използван в изследването на ефективността на ТДСЕА в полет. 

Изпълнението на фаза C/т.3. и фаза D/т.4. е описано в глава 3 на работата. 
Фаза 3 съдържа основния обем от извършените работи за реализиране на 
изследването. 

Фаза E/т.5. представлява изследването за приложимост на ТДСЕА на 
транспортни самолети, само по себе си. Тя е описана в глава 4. 

Фаза F/т.6., представляваща анализ и обобщение на получените резултати е 
отразена в заключението на работата. 

 
2.2. Методи приложими за оценка на съвършенството на даден тип 

СЕА 
Сложността и взаимната обвързаност на съвременните системи на ЛА силно 

усложняват процесите на тяхното проектиране и интеграция в ЛА. За успешно 
решаване на тази задача е необходимо разбирането на всички изисквания към 
системата и тяхната правилна оценка [64, 65]. Определящ за резултата от 
оценяването е избора на критерий за качество (съвършенство) на системата. 
Такива критерии за една сложна система, без да са изчерпателни, могат да 
бъдат: 

− работоспособността при зададените външни условия; 
− маса и обем на монтираната във ВС система, други компановъчни 

характеристики; 
− енергопотребление на системата; 
− степен на автоматизация на работните процеси и управлението на 

системата, точност на поддържане на зададените характеристики; 
− надеждност на системата; 
− отказобезопасност; 
− трудоемкост на проектирането; 
− трудоемкост на производството; 
− експлоатационни разходи и др. 
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Очевидно е, че поради противоречивостта на повечето критерии един на 
друг, даването на обективна оценка на няколко конкуриращи се помежду си 
варианта на системата е изключително трудно. По тази причина често като 
водещи се избират една група показатели, по които се оценява съвършенството 
на системата, а останалите се отчитат до толкова, че да не преминават някакви 
определени за тях гранични значения. С оглед на решаваната в настоящата 
работа задача, акцент трябва да бъде поставен на показателите, 
характеризиращи екологичността на системата и най-вече на горивната 
ефективност. 

От гледна точка на СЕА задачата се разделя на две части – сравняване на 
базовите ГТСЕА и алтернативните ТДСЕА при изпълнение на „класическите” 
им функции на земята и сравняване на самолет с ГТСЕА и такъв с ТДСЕА в 
полет. 

Сравняването на ГТСЕА и ТДСЕА при работа на земята може да се извърши 
сравнително просто. Необходимо е да са известни техни характеристики и 
товарните графици на използването им преди и след полет. Тези данни 
съвпадат с тези, които се използват в методиките за оценка на екологичното 
въздействие на СЕА, разгледани в глава 1 (например [14, 27]). 

В полет влиянието на СЕА върху летателно-техническите характеристики 
(ЛТХ) на самолета ще е по-сложно. Поради спецификата на изпълняваните 
функции в полет, СЕА може да бъде разглеждан и като част от силовата 
установка на самолета, и като част от самолетните системи. От тази гледна 
точка за работата представляват интерес, както методи за използвани при 
избора и оптимизацията на характеристиките на основните двигатели на 
самолета, така и методи за оценка на ефективността на системите на самолета, 
от гледна точка на масата и икономичността им.  

2.2.1. Подходи при съгласуване и оптимизация на характеристиките на 
самолета и силовата му установка  

При работа на ТДСЕА в полет той частично или напълно ще разтоварва 
основните двигатели от допълнителните консуматори на механична енергия 
(хидравлични помпи и генератори) и сгъстен въздух. В следствие на това 
двигателите ще имат по-голяма разполагаема теглителна сила, ще бъде по-
различен и сумарният разход на гориво. Недостатък на използването на ТДСЕА 
на самолета ще бъде по-голямата маса на силовата установка (двигатели + 
СЕА). Всички тези фактори ще влияят на ЛТХ на самолета, като сумарното им 
влияние може да е както в положителна, така и в отрицателна посока. Задачата 
би могла да бъде решена по аналогия с класическата задача за избор на 
оптимални размери и вътрешни параметри на двигателите на самолета, която е 
изучена достатъчно дълбоко в литературата по проектиране и съгласуване на 
ЛА и силовата му установка [66, 67, 68]. Методиките прилагани за решаване на 
дадения клас задачи могат да се обобщят накратко по следния начин: 
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− Избор на параметър на съгласуване на самолета и параметър на съгласуване 
на двигателите. Дадените параметри трябва да са обобщаващи съответно за 
масовите и аеродинамичните характеристики на планера и на масовите, 
аеродинамичните и характеристиките на работния процес на двигателите. За 
предпочитане е параметрите на съгласуване да се изменят в тясни граници 
при промяна на размера на самолета. Най-често такъв параметър за самолета 
е натоварването на крилото. За двигателите най-често се използват челното 
сечение на силовата установка, отнесено към площта на крилото или 
тяговъоръжеността. 

− Избор на оптимизационни критерии. Най-често такива критерии са 
излетната маса, полезния товар и далечината или продължителността на 
полета. Далечината на полета от своя страна може да бъде условно или 
теоретично изразена, илиизразена чрез загубената далечина на отделните 
етапи на полета спрямо крейсерския. В зависимост от предназначението на 
проектирания самолет се избира един от тези параметри при задаване на 
конкретни стойности на останалите. Възможно е използването и на по-
сложни критерии, като производителност на самолета и др. 

− Определяне на налаганите ограничения върху параметрите на полета. В 
зависимост от предназначението на самолета и очакваните условия на 
експлоатация, за всеки етап на полета се дефинират изисквания, които се 
трансформират в ограничения на диапазона на изменение на параметрите на 
съгласуване. Типичен пример за такива изисквания са тези за дължина на 
засилването и градиент на начално изкачване при излитане на самолета. 
Дадените изисквания водят до налагане на ограничения и на параметъра на 
съгласуране на самолета и на този на двигателите. 

− Прилагане на методите на многокритериалната оптимизация на 
непрекъснати функции за решаване на поставената задача.  
Решаването на задачите за съгласуване на характеристиките на планера и 

двигателя е свързано с определени трудности: 

− На първо място се изисква използването на голям брой взаимовръзки между 
геометричните и аеродинамичните и масовите характеристики на 
елементите на самолета.  

−  Изисква се и разполагането с голям обем характеристики на силовата 
установка. Тези характеристики могат да са изчислени предварително или да 
се определят по време на процеса на оптимизация. И двата способа имат 
предимства и недостатъци. 

− За оценка на ефективността на съгласуването се използват критерии, като 
икономическа ефективност, ЛТХ на самолета и др. Взаимовръзките между 
тези критерии и параметрите на съгласуване допълнително усложняват 
задачата, като в процеса на оптимизация на параметрите на самолета се 
налага да се извършва и оптимизация на траекторията на полета. Последното 
е свързано с решаване на диференциалните уравнения на полета. 
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− Задачата се усложнява и от многобройните ограничения на режимите на 
полета и параметрите на самолета и силовата установка. 
Разглеждайки дадената постановка на задачата от гледна точка на 

интегрирането на ТДСЕА, като източник с по-голямо КПД в полет, може да се 
направи предварителният извод, че отчитането му в процеса на съгласуване на 
характеристиките на самолета и двигателя ще го усложни допълнително. От 
друга страна , поради относително малката мощност на СЕА в сравнение с тази 
на основните двигатели, може да се очакват сравнително големи 
неопределености на резултатите. Независимо от посочените недостатъци се 
предполага че проверките за спазване на ограниченията на етапите на полета, 
налагани при съгласуването на самолета и двигателя, трябва да присъстват и 
при решаването на задачата на настоящото изследване. 

2.2.2. Методи за оценяване на съвършенството на системите на самолета 
Вторият възможен подход за решаване на задачата за ефективността на 

използване на ТДСЕА в полет е като го разглеждаме като една от самолетните 
системи. Прилагането на този подход е възможно до колкото СЕА влияе на 
масата на ЛА, характеристиките на двигателя и разхода на гориво 
приблизително по същия начин както и самите системи, които то трябва да 
захранва. Описание на използваните за целта методи се съдържа в [3, 65, 69, 
70]. 

Факторите, чрез които една функционална система на самолета би оказвала 
влияние на неговите ЛТХ може да се сведат до следното: 

− „суха” маса на системата и маса на помощната закрепваща конструкция;  
−  маса на изразходваните при работа на системата работни вещества 

(хладилни агенти сгъстени газове и др.);  
−  заеман обем на системата в ЛА 
− потребявана механична енергия, взимана от вала на двигателите за 

задвижване на генератори, помпи и др.; 
− потребявана пневматична енергия (въздух взиман от компресорите на 

двигателите); 
− отделяна от системата топлина, нуждаеща се от специална организация 

на охлаждането (въздуховоди, радиатори и др.); 
− взиман въздух от свободния въздушен поток; 
− допълнително аеродинамично съпротивление на елементите на системата 

излизащи извън контурите на тялото (антени, дренажни мачти и др.). 
Всички тези фактори водят до влошаване на ЛТХ на самолета, което може 

да бъде обхванато от следните два крайни случая: 
1. При запазване на максималната излетна маса на ЛА и размера на 

двигателите, допълнителната маса на системата трябва да се компенсира с 
намаляване на масата на полезния товар и/или горивото. Консумацията на 
енергия от системата ще води до повишен моментен разход на гориво и/или 
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намалена разполагаема теглителна сила (т.е. намалена скорост на полета). 
Крайният ефект ще бъде намалена далечина на полета и/или полезен товар. 

2. При условие че трябва да се запазят основните ЛТХ – полезен товар, 
далечина и скорост на полета инсталирането на системата трябва да се 
компенсира с увеличаване на размерите на планера и силовата установка. В 
тегловно отношение това нарастване може да се опише със следния итеративен 
цикъл: 

− Нарастване на масата на горивото за компенсиране на 
енергопотреблението на системата; 

− Нарастване на масата конструкцията за пренасяне на системата и 
необходимото и гориво; 

− Нарастване на масата на силовата установка с цел компенсиране на 
енергопотреблението на системата и допълнителните маси на системата, 
горивото и планера; 

− Нарастване на масата на планера за компенсация на нарастването на 
силовата установка; 

− Нарастване на масата на горивото за осигуряване на същата далечина на 
полета 

− Нарастване на масата на планера за поемане на допълнителното гориво и 
т.н. 

Вторият случай очевидно се отнася за задачите за предварително 
проектиране на ЛА и е свързан със значителни трудности на реализацията, 
подобно на методиките разгледани в т.2.2.1. Значително опростяване на 
пресмятанията е възможно, ако се приеме че изследваната система се монтира 
на вече проектиран самолет, имащ достатъчни запаси по теглителна сила. 
Опростена методика разглеждаща този случай е дадена в [70]. В нея се 
разглежда единствено крейсерския участък на полета, като за пресмятането се 
използват осреднените аеродинамично качество на ЛА и специфичен разход на 
гориво на двигателите. Методиката позволява да се изрази приблизително 
масата на допълнителното гориво за компенсация на енергийните разходи на 
системата и като резултат получава загубената далечина на полета и преките 
разходи на излетна маса от инсталирането на съответната система. 
Изчислението може да се извърши, използвайки формулата на Бреге за 
далечина на полета, представена в удобна за конкретната задача форма, както е 
било постъпено в [43]:  

− crcr KV
gSFCL

cr

e
m
m .

..

0

1
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  (2.1) 

, където m0 и m1 са съответно началната и крайната маса на самолета при 
крейсерския сегмент на полета, L е далечината на крейсерския полет [km]; SFC 
е среден специфичен разход на гориво при крейсерски полет [kg/N.h]; g е 
земното ускорение [m/s2]; Vcr е средната скорост при крейсерски полет [km/h]; 
Kcr е средно аеродинамично качество на самолета. 
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Споменатата методика може значително по-лесно да се използва за проверка 
на ефективността на ТДСЕА. В същото време и на нея са присъщи някои 
недостатъци, като на първо място това е ориентировъчния характер на 
резултатите, свързан с използването на средни стойности на основните 
параметри на ЛА, използвани в нея. 

Основни изводи от т. 2.2. 
− Разгледани са методиките за съгласуване на характеристиките на 

самолета и двигателя, при предварителното им проектиране и методиките 
за оценка на съвършенството на самолетните системи. 

− Отчетена е голямата сложност на методиките, използвани за решаване и 
на двата типа задачи по време на началните етапи на проектиране на ЛА. 

− Като по-подходящи за решаване на задачата за определяне на 
ефективността от използване на ТДСЕА в полет са оценени методиките за 
оценка на съвършенството на самолетните системи при вече проектирани 
или навлезнали в експлоатация самолети. 

 
2.3. Анализ на методологията използвана в изследванията на NASA за 

приложимост на горивни клетки като спомагателни енергийни 
агрегати 

Вече разгледаните в глава 1 изследователски проекти финансирани от NASA 
за прилагане на СЕА на база SOFC съответно на близко-, далеко магистрален и 
регионален пътнически самолети [41, 42, 43], представляват интерес за 
настоящата работа, както от гледна точка на получените резултати, така и от 
гледна точка на методологията им. 

Първите два от трите проекта (за използване на SOFC на близко- и далеко 
магистрални самолети) са извършени с помощта на методологията Integrated 
Total Aircraft Power System (ITAPS) на United Technologies Corporation (UTC). 
Отчетите от тези изследвания са издадени в по два тома. В първия от тях са 
представени резултатите от съответното изследване, а вторият съдържа 
детайлното описание на системите на хипотетичните изследвани самолети. Тъй 
като във вторите томове се съдържа информация представляваща фирмена 
тайна на фирмите извършили изследванията, до тях няма свободен достъп. Това 
ограничава анализът на използваната методология да се извърши по косвените 
данни съдържащи се в първите томове на отчетите. 

Третия проект [43] за регионалния пътнически самолет е изпълнен от 
Honeywell Engines, Systems & Services с използване на собствена методология. 
Този отчет е значително по-голям по обем от публикуваните части на първите 
два и съдържа по-пълно описание на методиката за сравняване и оценка на 
различните варианти на СЕА. 

Като цяло цел и на трите изследвания е да се определи приложимостта на 
СЕА, базирани на SOFC на хипотетичен пътнически самолет от съответния 
клас, изграден с "по-електрическа" архитектура на системите, с технологии 
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отговарящи на очакванията за 2015г. За постигане на целта и в трите 
изследвания са решени следните пет задачи: 

1. Определяне на характеристиките на базовия самолет с ГТСЕА; 
2. Определяне на характеристиките на SOFC системата; 
3. Разработване на концепции за интегриране на SOFC със системите на 

самолета; 
4. Оценяване на различните варианти на интегриране на SOFC; 
5. Анализ на резултатите и идентификация на технологиите необходими да 

се реализират за постигане на ефективно използване на SOFC. 
Пример за график за разполагане на тези задачи във времето, взет от 

изследването за интегриране на SOFC на близко магистрален самолет [41] е 
даден на фиг.2.2. 

 
Фиг.2.2. Времева диаграма на изследването за интегриране на SOFC на близко 

магистрален самолет [41].  

2.3.1. Определяне на характеристиките на базовия самолет 
Първата задача - определяне на характеристиките на базовия самолет 

включва широк кръг подзадачи, които могат да се разделят на две подгрупи:  
− В първата група влизат определянето на основните летателни 

характеристики на самолета, характеристиките на двигателите и на 
ГТСЕА, и характеристиките на системите му (от гледна точка на 
потребна енергия при различни условия на полет. 

Тези характеристики по същество формират комплексен математически 
модел на базовия самолет. Достоверността и адекватността на този модел са 
ключови за достоверността на изследването като цяло. Отчетите от 
разглежданите изследвания описват изпълнението на дадената група подзадачи 
само на ниво концепции без описание на конкретни характеристики. Това може 
да се предположи, че е свързано преди всичко с конфиденциалността на 
съдържащата се в тях информация, отнасяща се за перспективни разработки с 
очаквано навлизане в експлоатация към 2015 г.. Така например в отчета [42] 
описанието на базовия самолет се свежда до следното: - Конструкция на Boeing 
777-200ER с хипотетични двигатели използващи разработките на NASA по 
проекта "Ultra Efficient Engine Technology" (UEET), "по-електрическа" 
архитектура на системите и перспективен ГТСЕА с използване на 
високотемпературни керамични материали. 
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− Втората група включва дефинирането на профил на полета и изчисляване 
на съответстващото му енергопотребление на системите и разход на 
гориво на самолета като цяло, на базата на което се извършва 
сравняването на базовия самолет и изследваните нови варианти.  

Далечината на полета се избира да съответства на най-вероятните полетни 
задачи, изпълнявани от дадения клас самолет. Профилът на полета се разделя 
на сегменти за които са характерни относително постоянни условия на полета. 
Параметрите на полета за всеки от сегментите, като скорост (число на Мах), 
вертикална скорост или височина на полета (полетно ниво), се определят в 
зависимост от характеристиките на изследвания базов самолет. Трябва да се 
подчертае, че варирането на броя, големината и параметрите на полетните 
сегменти, както и общата продължителност на полета оказва съществено 
влияние върху крайните резултати от сравняване на ефективността на 
различните варианти системи на самолета. Пример за такова разделяне по 
методиката ITAPS на UTC [41] е показан на фиг.2.3. В случая полета е 
дефиниран чрез 26 точки (Mission Points), като всяка от тях е определена чрез 
височина на полета, скорост и време от началото на полета. 

 
Фиг.2.3. Дефиниране на полетния профил в изследването [41].  

Освен самия полет се дефинират и предполетните и следполетните дейности 
изискващи захранване от СЕА. На тази база се определя наземен товарен 
график на СЕА, който служи за определяне на ефективността на системата на 
земя. Пример за такъв товарен график от [41] е даден на фиг.2.4. База за 
формиране на този график трябва да са предположенията за експлоатационните 
условия и начина на елсплоатация на самолета. Прави впечатление, че в 
показания товарен график е заложено СЕА да се използва и като източник на 
захранване при техническото обслужване на самолета между отделните 
летателни дни което от части би позволило по добре да се реализират 
предимствата на горивните клетки. 
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Фиг.2.4. Натоварване на СЕА на "по-електрическия" близко магистрален 

самолет при работа на земя [41].  

Следващата подзадача от втората подгрупа на задача 1 е изчисляването на 
товарен график на електрическата система на самолета, включващ основните 
характерни участъци на полета. За целта трябва да бъдат изчислени режимите 
на работа на всички основни самолетни системи, консуматори на 
електроенергия , за всяка от характерните точки от профила на полета. 
Примерен такъв график е показан на фиг.2.5. 

 
Фиг.2.5. Натоварване на електрическата система на "по-електрическия" близко 

магистрален самолет в полет [41].  

Последната подзадача е изчисляването на изразходваното гориво и 
отделените вредни емисии при изпълнение на полетната задача от базовия 
самолет. При изследванията извършени по методологията ITAPS на UTC [41, 
42] това е било осъществено чрез програмни средства, включени в нея. 
Методиките за определяне на разхода на гориво използвани в тези програмни 
средства не са описани в публикациите. Възможни са поне два подхода за 
изчислението:  

− По-опростения би бил да се използва методика, сходна с разгледаната в 
т.2.2.2. По такъв начин е постъпено в изследването [43]. Недостатък на 
дадения подход е, че би довел до по-голяма неопределеност на 
резултатите. 

− По-прецизен подход би бил пресмятането да се извърши с помощта на 
модел на динамиката на полета на самолета. Подходящ за целта би бил 
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модел на динамика на полета на самолета като материална точка със 
заложени в него височинно-скоростни характеристики на двигателите. 
Сложност в случая би било включването към модела на модул 
изчисляващ консумацията на мощност от системите на ВС и 
съответстващия разход на гориво за вземане на тази мощност от 
основните двигатели или от СЕА. 

Начина по който е зададен профила на полета (например фиг.2.3 за близко 
магистралния самолет [41]) и консумацията на енергия от системите (фиг.2.5.), 
при двете разглеждани изследвания по методиката ITAPS на UTC предполага, 
че е много вероятно tam да е била използвана и комбинация от двата подхода. 
Всеки полетен сегмент би могло да се пресметне с помощта модела на 
динамика на полета, като при изчисляване на разхода на гориво се добавя 
осреднен за целия сегмент разход на гориво за производството на енергия за 
системите на самолета. 

2.3.2. Определяне на характеристиките на SOFC системата 
Определянето на характеристиките на SOFC системата е описано подробно в 

[43]. Разделено е на три етапа: 

− Определяне на характеристиките на SOFC пакета, чрез модели отчитащи 
нивото на технологиите съвременни на изследването (2005 г.) и 
перспективните технологии (2015 г.). Моделирането е било извършено 
чрез модел на твърдооксидната клетка с нулева размерност, който е бил 
избран пред използването на значително по-сложен едноразмерен модел. 

− Определяне на характеристиките на останалите компоненти на SOFC 
системата (SOFC СЕА). Създадени са модели и са определени 
характеристиките на ключовите компоненти: компресор и турбина, 
топлообменници, реформер на горивото, система за пречистване на 
горивото от сяра. Моделирани са и допълнителни компоненти като 
DC/DC конвертори, генератори и др. 

− Създаване на модели на няколко различни архитектури на SOFC СЕА. 
Настройване на характеристиките им към изискванията на самолетните 
системи. За всяка от разгледаните вътрешни архитектури на СЕА са 
определени масата и обема на отделните компоненти и на системата като 
цяло, а също и специфичната мощност и енергийната плътност. 

2.3.3. Разработване на концепции за интегриране на SOFC със системите 
на самолета 

Разработването на концепциите за интегрирането на SOFC с останалите 
системи на самолета има за цел проверката и оценката на различни технически 
решения и определянето на оптимални архитектури за съответния клас 
самолети. Могат да се разграничат три направления на оптимизация при 
интегрирането на SOFC СЕА: 
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− Оптимизация на специфичната мощност и КПД на СЕА с цел 
минимизация на разхода на гориво на самолета. За целта е възможно 
както варирането на параметрите на работния процес на SOFC, така и 
използването на различни конфигурации на SOFC системата като цяло.  

Пример за вариране на параметрите на работния процес на SOFC е описан в 
[43],където са изследвани 2 варианта на системата с коедициент на използване 
на горивото от SOFC съответно 0.7 и 0.85. В първия случай пакета на ГК се 
получава с по-малка работна площ и е съответно по-лек (с 3-6% в зависимост от 
специфичната мощност на SOFC), докато във втория случай се постига 
покачване на КПД на SOFC с 2-3%. 

Пример за промяна на конфигурацията СЕА е даден в [42], където 
архитектурата "C" се отличава от архитектурата "B" по добавянето на 
технология за използване на остатъчната топлина от работния процес. Същност 
на дадената технология е остатъчната топлина да се използва за подгряване на 
постъпващото в ГК и основните двигатели гориво. 

− Оптимизация на разпределението на натоварването между СЕА и 
генераторите на основните двигатели по време на полет с цел 
минимизиране на масата на СЕА.  

Даденото разпределение е свързано пряко с архитектурата на електрическата 
система на самолета и изискванията на консуматорите на енергия. Подходящо 
разпределяне на товарите би довело и до по-постоянно натоварване на SOFC 
през всички етапи на полета, което решава проблема с лошите динамични 
свойства на SOFC. Разглежданото в [43] разпределение на натоварването между 
СЕА и генераторите на двигателите през различните етапи на полета е дадено 
на фиг.2.6.  

− Функционално интегриране на SOFC СЕА с други системи на самолета. 
Дадения подход може да доведе до значително намаляване на 
консумацията на енергия, поради използването на загубената енергия от 
работния процес на една система като захранване за друга. Били са 
разглеждани различни възможности за интеграция като някои от тях са 
разгледани по-долу 

Възможно е интегрирането на СЕА с кондициониращата система на 
самолета, като изхвърляния въздух от пътническата кабина се използва за 
захранване на ГК вместо захранване от външния въздух. Предполага се, че при 
самолета с "по-електрически" системи въздуха за вентилация на кабината ще се 
нагнетява от електрически компресори, захранвани от СЕА. Използването му в 
СЕА след изхвърляне от кабината води до рекуперация на енергията вложена в 
него. Дадената възможност е била изследвана и при трите класа самолети. 

Друга възможност е използването на излизащия от катода на SOFC въздух, 
който е обеднен на кислород за системата за предотвратяване на запалване в 
горивните резервоари, чрез запълване с инертен газ. Дадения тип система е 
една от възможностите за осигуряване на безопасност на горивните резервоари. 
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Фиг.2.6. Приет товарен график на хипотетичния регионален пътнически 

самолет разглеждан в [43].  
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2.3.4. Оценяване на характеристиките на самолета с различните варианти 
на интегриране на SOFC 

След разработването на концепциите за интегриране на СЕА, те са оценени 
и сравнени с базовия самолет и помежду си. Основен критерий за оценка, 
използван и в трите изследвания е влиянието, което масата и разхода на гориво 
на СЕА оказват върху общото изразходвано гориво за изпълнение на същата 
полетна задача като тази на базовия самолет. В изследването за регионалния 
самолет [43] при оценяването на полет на голяма за типа далечина (1500 nm) е 
поставено и ограничение за максимална полетна маса на самолета. 
Използваните методики за оценка на разхода на гориво на самолета с 
алтернативните конфигурации на SOFC СЕА са същите, както описаните в 
т.2.3.1. при определянето на характеристиките на базовия самолет.  

Допълнителни критерии за оценка са количеството отделени вредни газове 
за самолета като цяло и нивото на шум при работа на СЕА в сравнение с 
настоящите и очакваните бъдещи норми за шум. 

Тъй като в изследванията [41] и [42] е целено да се определи комбинирания 
ефект от използване на СЕА с ГК в полет и на земята, сравняването между 
отделните варианти на СЕА не е извършено за единичен полет, а за летателен 
ден. Това позволява да се даде осреднена оценка за използването на СЕА на 
земята, като се предполага че то е различно преди първия полет, между 
полетите и след  последния полет за деня. Сценария по който е направено това 
в изследване [41] е отразен на фиг.2.3. Било е предположено, че самолета ще 
изпълнява четири полета на ден, като се очаква, че преди първия полет за деня 
СЕА ще осигури първоначалното кондициониране на кабината на самолета, 
преди качването на пътниците, а след последния полет СЕА ще осигурява 
енергия за периодичното техническо обслужване на самолета. В изследването 
за регионален самолет [43] не е оценяван комбинираният ефект на системата на 
земя и в полет. За сметка на това са били разгледани различни варианти на 
средна продължителност на работа на СЕА на земя и полети на различна 
далечина, което позволява по-многостранна оценка на ефекта от прилагане на 
алтернативния СЕА. 

Като недостатък на оценките за ефективност на СЕА с ГК при работа на 
земя може да се посочи, че изследваните варианти са били сравнявани само с 
базовото ГТСЕА и не е била разгледана възможността за захранване с енергия 
на самолета от стационарни летищни системи с висока ефективност. Като 
следствие може да се предположи, че оценките за икономия на гориво от работа 
на СЕА с ГК на земята са "оптимистични". 

Допълнително в изследването за средно магистралния самолет [41] е 
включена и оценка на цената на пълния жизнен цикъл на самолета с новия тип 
СЕА. Такава оценка освен преките експлоатационни разходи, трябва да 
включва редица разходи зависещи от експлоатационните свойства и 
себестойността на изследваната система. Липсата на достоверни, опитно 
проверени данни за перспективни системи като SOFC, до голяма степен прави 
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тази оценка условна, поради което такава не е била правена в другите две 
разгледани изследвания. 

2.3.5. Идентификация на технологиите необходими да се реализират за 
постигане на ефективно използване на SOFC 

Последният етап на изследванията за приложимост на новия тип СЕА има за 
цел да определи технологиите (проблемните области), които трябва да бъдат 
допълнително проучвани и развивани за да бъде постигната осъществимост на 
идеята за СЕА на база на SOFC. Под внимание са били взети както критичните 
технологии на компонентите влизащи в SOFC системата и осигуряващи 
работния и процес, така и такива свързани със самолетните системи с които 
SOFC системата е интегрирана.  

Определени са целеви нива на определящи параметри, които трябва да бъдат 
достигнати по всяка от набелязаните проблемни технологии. Такива параметри 
могат да бъдат специфичните маса и обем на даден компонент, дълговечността 
му (ресурса), или параметри специфични за работния процес на дадения 
компонент като например съдържанието на сяра в пречистеното гориво за 
десулфуризатора на SOFC. 

В изследванията [41] и [42] също така са създадени пътни карти за 
реализация на набелязаните изследвания и зa създаване на опитни образци, 
които да демонстрират състоятелността на дадената технология. В тези пътни 
карти са набелязани сроковете в които трябва да бъдат изпълнени съответните 
задачи и "нивото на готовност на технологията", което трябва да бъде 
достигнато при всяка от тях. 

Основни изводи от т. 2.3. 
Особен интерес представлява анализа на изследванията за приложимост на 

SOFC като СЕА, направени по поръчка на NASA. В тях са използвани сходни 
методики, които включват следните елементи: 

− Определяне на характеристиките на базовия самолет и на неговите 
системи, двигатели и ГТСЕА, определяне на типична полетна задача за 
дадения тип самолет и определяне на консумацията на енергия от 
потребителите за всеки етап от полетната задача; 

− Проучване на различни варианти на SOFC СЕА, оразмеряване спрямо 
енергийните потребности на консуматорите и определяне на 
характеристиките на вариантите на SOFC СЕА чрез моделиране на 
отделните компоненти; 

− Разработване на варианти на интегриране на SOFC СЕА с останалите 
системи на самолета; 

− Оценяване на ефективността на предлаганите алтернативни СЕА по 
критерия минимално изразходвано гориво за изпълнение на полетната 
задача и при работа на земя; 
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− Набелязване на проблемни технологични области, свързани със 
създаването на SOFC СЕА и определяне на пътища за преодоляване на 
проблемите. 

За да може сходна системна методология да бъде приложена в настоящото 
изследване е необходимо да бъдат преработени или разработени наново 
методиките на отделните елементи на изследването, както и да бъдат 
синтезирани модели на изследвания обект и системата на ВС като цяло. 

 
2.4. Изследвания на автора свързани с темата, предшестващи 

настоящата работа 
В периода 2007 – 2008 г. автора извършва няколко числени изследвания, 

целящи предварителна проверка на идеята за използване на ТДСЕА и отработка 
на ключови елементи на методологията. Резултатите от тези изследвания са 
публикувани в три статии, дадени в Приложения 2 – 4. 

2.4.1. Изследване на общите въпроси свързани с приложимостта на 
ТДСЕА 

Основна цел на първото от тези изследвания е натрупване на информация за 
авиационните дизелови двигатели и определяне на възможната им ниша като 
СЕА. Резултатите са изнесени на научната конференция Transcom 2007 в гр. 
Жилина, Словакия (Публикации по дисертацията, поз.2). Изследването е 
изпълнено по методика, частично заимствана от изследванията за използване на 
PEMFC, като заместител на ГТСЕА и RAT [46]. Обекти на изследването са 
икономията на гориво на земя при използването на ТДСЕА вместо ГТСЕА и 
влиянието на ТДСЕА върху излетната маса на ВС. Изходните данни, свързани с 
консумацията на енергия от системите на ВС и ефективността на двигателите 
са взети отново от публикациите свързани с горивните клетки [35, 46]. Така 
избраният подход значително опростява задачата, но в същото време я 
ограничава единствено за ВС с „по-електрически” системи. Характеристиките 
на ТДСЕА са определени на базата на данните за серийните четиритактови 
авиационни дизелови двигатели Centurion  и двутактовия прототип на Zoche. В 
резултат на изследването са получени оценки за прираста на излетната маса и 
икономията на гориво за захранване на системите за близкомагистрален и 
регионален пътнически самолети, изпълняващи всеки от тях по два вида 
полетни задачи с различна далечина на полета. Основните изводи от 
изследването са следните: 

−  Недостатък на изследването е, че то не оценява влиянието на ТДСЕА 
върху летателните характеристики и цялостния разход на гориво на 
съответните видове самолети. Също така не са разглеждани възможности 
за по-пълно интегриране на ТДСЕА с другите системи на самолета. 

− Даденото изследване не дава окончателен отговор на поставения 
проблем, но показва, че са възможни значителни икономии на гориво от 
работа на СЕА на земята. Относно използването на ТДСЕА по време на 
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полет е направен предварителен извод, че вземането на енергия от 
ТДСЕА не би имало особено предимство пред вземането на енергия за 
системите от двигателите. 

− Показано е и че очакваният положителен ефект от ТДСЕА ще е по-голям 
при регионалните самолети в сравнение с по-големите близко 
магистрални самолети поради по-големия относителен дял на наземната 
работа на СЕА и по-ниските КПД на основните двигатели и ГТСЕА на 
първите. 

− Направен е извода, че изследванията трябва да се насочат към 
регионалните пътнически самолети, при отчитане на влиянието на масата 
и разхода на гориво на ТДСЕА върху икономичността на ВС като цяло.  

2.4.2. Изследване на ефектите от ТДСЕА върху ЛТХ на самолета при 
използване на ТДСЕА само на земя 

Продължението на първата публикация по темата е насочено към 
определянето на влиянието на по-голямата маса на ТДСЕА върху далечината на 
полета и икономичността на самолета. Резултатите му са докладвани на 
научната конференция „trans  &  MOTAUTO '07” и са публикувани в 
Международното научно-техническото списание "Машини, технологии, 
материали” (Публикации по дисертацията, поз.3). Усилията на този етап са 
концентрирани само върху регионалните самолети за които се очаква, че 
прилагането на ТДСЕА ще има по-значим ефект. В съответствие с изводите от 
предишния етап е предположено, че ТДСЕА ще се използва единствено като 
заместител на ГТСЕА на земята. Като прототип е използван регионален 
реактивен самолет Фокер F-70, който е от сравнително ново поколение и може 
да се приеме за типичен представител на този клас самолети. Характеристиките 
на ГТСЕА и ТДСЕА са взети от предходното изследване. Основните летателни 
характеристики на самолета са взети от базата данни на Eurocontrol – Base of 
Aircraft DAta (BADA) [65].  

Новост спрямо първото изследване е прилагането на методика за отчитане 
на влиянието върху полета на самолета на повишената маса на ТДСЕА. 
Въпросната методика представлява опростен вариант на тази описана в [43]. За 
критерий за оценка на ефективността на хипотетичния ТДСЕА е използван 
пълният разход на гориво за изпълнение на полета от самолет оборудван с 
такъв СЕА, отнесен към пълният разход на гориво на същия самолет с 
традиционен ГТСЕА. Изследването е проведено за полети с далечина от 200 до 
2000 km (максималната далечина на полета за изследвания тип самолет). 
Увеличеният разход на гориво от по-високата маса на ТДСЕА е съпоставен с 
икономията на гориво, която може да се получи от ТДСЕА на земята при 
работа за периоди от 10 и 20 минути на полет. 

Получените резултати показват незначително намаляване на максималната 
далечина на полета на самолета. При наземна работа на СЕА 20 минути на 
полет се постига минимална обща икономия на гориво в целия диапазон от 
далечини на полета, като за най кратките полети тя достига 0.5%. При 10-
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минутна работа на СЕА се наблюдава незначителна икономия на гориво при 
кратките полети и нарастване на общия разход на гориво с 0.125 % при 
полетите с голяма продължителност. Резултатите са преценени като 
окуражаващи за продължаването на изследванията. 

Методиката на разгледаното изследване е със силно опростен математически 
апарат, което е позволило бързото получаване на качествени оценки, 
необходими за продължаване на работата. Основният й недостатък е, че 
използва голям брой осреднени величини, като средното аеродинамични 
качество и средния специфичен разход на гориво при крейсерски полет, които 
трябва да бъдат определени коректно за да се получат достоверни резултати. 
Друг неин недостатък, който препятства използването и за определяне на 
ефекта от ТДСЕА като захранващ източник в полет е че тя не отчита 
специфичните режими на работа на двигателите през отделните етапи на полета 
и съответно различния КПД при производството на енергия за системите. 
Дадената методика не е в състояние да отчита и влиянието на основните 
експлоатационни фактори върху характеристиките на СЕА и на самолета като 
цяло. 

Опита натрупан на тези начални етапи на изследването за приложимост на 
ТДСЕА на транспортни самолети, както и анализа на изследванията за СЕА на 
база горивни клетки, позволяват да се формулират изискванията към 
методиката на последващите изследвания: 

1. Методиката трябва да е в състояние да даде количествена оценка на 
влиянието на ТДСЕА върху цялостния разход на гориво на самолета, 
както при работа на ТДСЕА на земя, така и в полет; 

2. Да позволява изследването на ефектите от ТДСЕА на самолети, както с 
по-електрически системии, така и на такива с конвенционални системи;  

3. Моделите на полета на самолета и работата на силовата установка да 
бъдат многорежимни, с цел получаване на приемлива точност при 
всякакви варианти на профила на полета. 

2.4.3. Изпълнени предварителни работи по моделиране на полета на 
транспортен самолет за целите на изследването. 

Последното от разгледаните тук предварителните изследвания на автора е 
насочено към отработването на подходящ модел на полета на самолета, 
отговарящ на третото от гореизложените изисквания. Резултатите му са 
докладвани на научната конференция „trans  &  MOTAUTO '08” (Публикации 
по дисертацията, поз.4). Задачата е била да се провери възможността за 
приспособяване на модела на полета и използване на базата данни с 
характеристики на самолети от системата BADA на Eurocontrol [59]. BADA 
представлява модел на полета на ВС, със съответната база данни, съдържаща 
необходимите за моделирането характеристики на най-разпространените 
самолети от гражданската авиация и авиацията с общо предназначение. BADA 
се поддържа и разработва от Eurocontrol Experimental Centre. Основното 
приложение на BADA е за траекторни симулации и прогнозиране в областта на 
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управлението на въздушното движение. Предполагало се е, че въпросният 
модел лесно ще бъде адаптиран за нуждите на изследванията за ефективност на 
системите на транспортните самолети. 

За проверка на възможностите и адекватността на модел на полета, базиран 
на модела на BADA е бил избран подхода да се моделира конкретен полет по 
данни от бордните средства за обективен контрол на конкретен самолет. 
Прототипният самолет Boeing 737-400, експлоатиран от българска 
авиокомпания е бил избран поради достъпността на данните за него. В резултат 
на изследването са направени следните изводи, поместени в публикацията от 
него: 

− Разработеният модел, на базата на BADA е приложим за моделиране на 
всички фази на полета на реактивните транспортни самолети. 

− Средните отклонения на параметрите на полета са под 3%, при 
симулиране на сложен полет. 

− Основните недостатъци на модела са в използваната методика за 
изчисляване на разхода на гориво и теглителната сила на двигателите. 

− За да се преодолее този недостатък, е необходимо да се разработи 
физически базиран опростен модел на силовата установка. 

Ключов елемент на даденото изследване е използването на информация от 
бордните средства за обективен контрол на самолета – цифровата система за 
запис на полетни параметри (Digital Flight Data Recorder - DFDR). 
Демонстрирана е възможността данните от DFDR успешно да се използват за 
идентификация, настройване и валидиране на математически модели на полета 
на самолета. 

Въпреки извода за приложимост на модела, при провеждането на 
изследването са възникнали някои въпроси свързани с достоверността на 
коефициентите на аеродинамично съпротивление и индуктивност съдържащи 
се в базата данни BADA. Дадените коефициенти са определящи за резултатите 
от моделирането и са изчислени от Eurocontrol Experimental Center на база на 
данните в полетната документация на самолетите, като не се базират на данни 
на производителя или някакъв вид експериментални данни. Това поставя 
задачата за верифициране или преизчисляване на дадените коефициенти за 
нуждите на по-нататъшните изследвания. 

Обобщение на т. 2.4. 
− Извършените от автора предварителни изследвания за приложимост на 

ТДСЕА на транспортни самолети, през 2007 и 2008 г. показват 
осъществимост и потенциал за постигане на ефективност на ТДСЕА. 

− Отработени са някои опростени методики за изследване на проблема. 
− Определени са перспективните направления за развитие на изследванията 

за приложимост на ТДСЕА на транспортни самолети. 
−  Формирани са изисквания към методика за по-задълбочена и точна 

оценка на ползата от ТДСЕА от гледна точка на горивна ефективност. 
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− Изследван е математически модел на полета на самолета, който да е в 
основата на една по-задълбочена методика. 

 
2.5. Разработване на обща методика на настоящото изследване 

На база на проучените методики за определяне на съвършенството на 
самолетните системи, разгледани в т.2.2., на анализа на изследванията за 
приложимост на горивни клетки (т.2.3) и предварителните проучвания на 
автора за ТДСЕА (2.4) са формирани следните изисквания към методиката на 
изследването: 

− Да бъде отчетено вличнието на ТДСЕА както на земята, така и в полет; 
− Да се моделират всички етапи на полета на самолета, с цел отчитане на 

влиянието на ТДСЕА на всеки от тях; 
− С цел постигане на добра достоверност на резултатите, изследването да 

бъде проведено за съществуващ самолет, чиито характеристики могат да 
бъдат получени от достоверни източници; 

− Да се използват математически модели, реализирани в съответните 
програмни среди, за които се предполага, че биха постигнали по-голяма 
достоверност от аналитичните модели, за които по принцип са 
своиствени по-голям брой допускания и приближения. 

2.5.1. Избор на средства и инструментариум на изследването 
Следвайки дадените изисквания са приети следните решения за реализиране 

на изследването: 
− Като основен критерий за оценка на съвършенството на самолета с 

ТДСЕА в сравнение с базовия е избрано изразходваното количество 
гориво за изпълнение на определени еталонни полети с еднакъв полезен 
товар. 

− Като допълнителен критерий се разглежда максималната далечина на 
полета при максимален полезен товар. 

− За базов самолет е приет Airbus A319, за който към момента на 
стартиране на изследването са били достъпни данни от полетните 
записващи устройства, получени от редовни полети. Даденият тип 
самолет попада по големина в горната граница на диапазона самолети, за 
който е предположено че ще бъдат приложими ТДСЕА според 
изследването описано в т.2.4.2 . 

− Характеристиките на базовия самолет, силовата му установка и системите 
му да се идентифицират по данните от полетни записи и информацията от 
експлоатационната документация, както и от свободно достъпни данни в 
интернет. Даденият процес е описан в т.3.1. за самолета и силовата 
установка и в т.3.4 за самолетните системи. 

− За нуждите на изследването е прието да бъде доразвит модела на полета, 
разгледан в т.2.4.3. Дадения модел трябва да служи за основа на пълния 
модел на полета, включващ и системите, силовата установка и ТДСЕА. 
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Структурата на пълния модел е описана в т.2.5.2. Реализиран е в 
програмна среда Matlab. 

− В процеса на моделиране и определяне на характеристиките на системите 
и ТДСЕА се избира най-подходящ вариант на интегриране на ТДСЕА към 
самолета. 

− Сравняването на базовия самолет с такъв с ТДСЕА на земя се извършва 
по сценарии, създадени на база анализа на изследванията емисии на 
ГТСЕА, описани в т. 1.2.2. Общата постановка на това сравняване е 
описана в т.2.5.3. 

− За получаване на достатъчно пълна оценка на ефективността на 
използването на ТДСЕА в полет, при разумен обем изчисления, базовият 
самолет и този с ТДСЕА се сравняват при няколко най-вероятни полетни 
сценария при вариране на параметрите на ТДСЕА. Постановката и 
резултатите от численото изследване са описани във втората част на глава 
4. 

2.5.2. Модел на полета на самолета, силовата установка и системите 
Централен въпрос за настоящата работа е синтезирането на пълния 

математически модел, чрез който да бъде извършено численото изследване на 
влиянието на ТДСЕА в полет. Моделът трябва да пресъздава всички етапи на 
полета от излитането до кацането, като отчита механизацията на крилото, 
колесника и височинно-скоростните характеристики на двигателите. 
Елементите на модела в най-обобщен вид са дадени на фиг. 2.7. 

Коефициенти
на съпротивл. на ЛА

Стандартна
атмосфера

Модел на
ДТРД

Характеристики
на ТДСЕА

Консумация на
системите

ЕТАПИ НА
ПОЛЕТА

Полетни сценарии Изразходвано гориво  
Фиг. 2.7. Обобщена схема на модела на динамика на полета на самолета като 

материална точка. 

Структурирането на модела е извършено отчитане на основните принципи за 
моделиране на сложни системи, описани в [71]. Най-удобно за целта е 
представянето му като агрегативна система. Блок-схема на системата е дадена 
на фигура 2.8. Като водещо съображение при разделяне на системата самолет-
силова установка-системи на агрегати не е физическата структура на системата, 
а възможността модела лесно да може да се превключва между моделиране на 
полета на базовия самолет и полета на самолета с ТДСЕА. Роля при 
разделянето на отделни агрегати имат и способите по които са получени 
характеристиките на отделните елементи. 
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Блоковете на фиг.2.8 начертани с непрекъсната линия представляват 
агрегатите на системата, пресъздаващи базовия самолет без ТДСЕА. В числото 
на тези агрегати не е включен блока пресъздаващ енерго-консумацията на 
системите. Това е така защото се предполага характеристиките на тези агрегати 
да са получени чрез статистическа обработка на данни от редовни полети на 
базовия самолет. При това осреднената стойност на тази консумация за 
съответните условия на полета ще присъства в неявен вид в модела. 

Начални условия

Система диференциални уравнения на дадения етап от полета

Условия на полетаКонфигурация на ЛА Режим на двигателите

Аеродинамични
сили, действащи

на ЛА

Модел на
двигателите

ТДСЕА
Да

Допълващ модел
на двигателите

Енергийна консумация
на системите

Разход на гориво
на ТДСЕА

Моментен разход на гориво

Не

Теглителна сила

Параметри на полета, изразходвано гориво
 

Фиг. 2.8. Представяне на полета на самолета и работата на системите му като 
агрегативна система. 

Допълването на системата с агрегатите, пресъздаващи работата на ТДСЕА 
ще включва агрегат отчитащ енергийната консумация на системите, чието 
захранване е прехвърлено към ТДСЕА и агрегат, който пресъздава собствено 
разхода на гориво на ТДСЕА. Освен тях е необходим и агрегат, който да отчита 
влиянието на намаленото натоварване върху характеристиките на двигателя 
(Допълващ модел на двигателя - ДМД). 

Първоначално структурата на модела е създадена с голям брой опростяващи 
допускания, чиято правомерност е проверена в процеса на синтезиране на 
моделите на съответните агрегати. Такива допускания на структурно ниво са 
тези, отнасящи се за включването на ДМД в системата. Прието е, че 
относителната величина на механичната и пневматичната мощност за 
системите, с която ТДСЕА разтоварва двигателите е такава, че влияе върху 
разхода им на гориво, но практически не се отразява на теглителната сила. 
Също така се допуска че това влияние е линейно. Направените допускания 
позволяват последователното включване на агрегата на ДМД след агрегата на 
модела на двигателя във веригата на разхода на гориво и получаване на 
относително проста структура на системата. 
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Структурната схема на модела е еднаква за всички етапи на полета на 
самолета (излитане, набор на височина, крейсерски полет и т.н., виж т.4.1.1 
Сценарии на полета). Разликата между отделните етапи на полета е в блока 
„Система диференциални уравнения на дадения етап на полета”. Детайлното 
описание на отделните агрегати (под-модели), влизащи в системата и на 
процеса на тяхното синтезиране е направено в глава 3. Методиката, по която е 
извършено численото изследване с помощта на настоящия пълен модел на 
полета е описана в глава 4. 

2.5.3. Структура на модела за сравняване на ТДСЕА и ГТСЕА при 
работа на земята 

Сравняването на ефективността на ТДСЕА и ГТСЕА на земята (фиг.2.9) е 
значително по-проста задача в сравнение с тази за определяне на влиянието на 
ТДСЕА върху ЛТХ на самолета в полет. Все пак тя има голяма важност, 
предвид на очакваните значително по-големи относителни икономии на гориво 
при използване на ТДСЕА в тези случаи. 

Товарен график на СЕА за различни варианти за
използване на земята

Характеристики
на ГТСЕА

Характеристики
на ТДСЕА

Сравняване на резултатите

Изразходвано гориво

Потребна мощност, общо
времетраене на съответния режим

 
Фиг. 2.9. Блоксхема на определяне на ефективността на ТДСЕА спрямо ГТСЕА 

при работа на земята. 

Изработването на най-вероятни варианти на товарни графици може да бъде 
извършено с помоща на статистическите данни за времетраенето на работата на 
СЕА, публикувани например в работата [26] и оценки на консумираните на 
различни режими на работа на системите мощности, получени от модела на 
агрегата „Енергийна консумация на системите”, влизащ в модела на полета 
(фиг.2.8). Допълнително трябва да бъдат синтезирани модели на ГТСЕА и 
ТДСЕА при работа на земя за различни натоварвания. Описанието на тези 
модели е дадено в последната част на глава 3. 

 
Обобщение на глава 2. 

Глава 2 е насочена към формирането на организационната структура и 
методологията на изследването. За целта в нея са извършени следните дейности 
и са взети следните решения: 
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− Създадена е структура на изследването на базата на принципите на 
системния инженеринг, която значително подпомага определянето на 
основните задачи, за постигане на целта на изследването, и тяхната 
последователност; 

− Извършен е анализ на методиките за решаване на сходни задачи, описани 
в литературата по проектиране на ЛА и на авиационни двигатели и 
системи; 

− Извършен е анализ на методиките, използвани в изследванията на NASA 
за приложимост на горивни клетки като спомагателни енергийни 
агрегати; 

− Направените анализи и предварителните изследвания на автора по 
темата, позволяват да се определи необходимият инструментариум за 
изпълнение на поставените задачи и критериите за оценка на 
съвършенството на ТДСЕА. 

− Решено е изследването да се извършва за съществуващ тип самолет с 
използване на статистически данни от полетни записи на редовни полети. 

− Разработена е структурна схема на модела на полета на самолета, за 
решаване на задачата за определяне на ефективността на ТДСЕА в полет. 

− Решаването на задачата по определяне на ефективността на ТДСЕА на 
земята е значително по-просто в сравнение с тази в полет, като може да се 
използва голяма част от инструментариума, необходим за решаване на 
последната. 
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Глава 3  2.7.2012 г. 76

Глава 3 
 

Синтез на модел на самолет за изследване на горивната ефективност при 
използване на ТДСЕА 

 
Глава 3 е представлява описание на синтеза на инструментариума на 

изследването. Основна част от главата представлява описание на синтеза на 
отделните под-модели, представляващи агрегатите на системата, обоснована в 
края на глава 2. Описани са модела на полета и модела на двигателитена 
самолета. При синтеза на тези модели е използвана информация от записи от 
средствата за обективен контрол на ВС. Дадената информация е 
интерпретирана с помощта на характеристики, известни от техническата 
документация на ВС. Агрегатите отчитащи влиянието на работата на СЕА 
върху разхода на гориво на ВС са моделирани предимно на базата на данни от 
документацията на ВС. Описан е и синтеза на допълващия модел на двигателя 
за определяне на разхода на гориво за компенсация на енергопотреблението на 
системите на самолета. Направени са оценки на адекватността и точността, 
както на отделните под-модели, така и на влиянието им върху системата като 
цяло, чрез което е постигната валидация на модела. 

Означенията в главата, свързани с аеродинамиката и динамиката на полета 
на самолета съответстват на стандарта ISO 1151-1 [72]. Означенията свързани с 
ГТД съответстват на приетите в документацията на програмния продукт 
GasTurb 11 [73] означения по стандарта SAE AS 755, който е признат и от ISO.  

В раздела отнасящ се за ТДСЕА, освен определянето на характеристиките 
му, са описани и проверките за възможността ТДСЕА да бъде поставен на 
мястото на ГТСЕА в самолета. В края на главата е извършено и определяне на 
характеристиките на ГТСЕА, които са необходими за оценката на горивната 
ефективност на ТДСЕА при работа на земята. 

 
3.1. Идентификация на основните аеродинамични характеристики на 

самолета и приведените характеристики на двигателите 
За нуждите на изследването, определянето на основните аеродинамични 

параметри на самолета, както и на характеристиките на двигателите е 
извършено с помощта на данни от записи на полети с бордните средства за 
обективен контрол на самолета (DFDR) и данни от интернет и други източници 
със свободен достъп. Полетните записи са от редовни полети на самолети от 
типа А319 на български авиокомпании. С цел извеждане на параметрите, които 
не са записани директно от DFDR, като теглителната сила на двигателите, 
геометричните характеристики на самолета и др. са използвани данни на 
производителите им, публикувани в интернет [15, 74] и в техническата и 
летателната документация на типа самолет [75, 76]. За интерпретиране на 
параметрите е използван и модел на стандартната атмосфера, взет от [59]. 
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3.1.1 Модел на стандартната атмосфера 
Моделът на стандартната атмосфера, заимстван от Eurocontrol BADA [59] е 

реализиран като функция isatmo.m в Matlab. Входни параметри на функцията са 
надморската височина и отклонението от стандартната температура. Изходни 
параметри са температурата, налягането,  плътността и скоростта на звука при 
съответните условия. 

За определяне на параметрите, първо се изчислява височината на 
тропопаузата: 

Tisatrop KTmh /.11000 Δ+=  (3.1.1), 

където ΔTisa е отклонението от стандартната температура, а KT = 0.0065 K/m е 
коефициент на намаляване на температурата във височина. Температурата на 
морското ниво е: 

isaisa TTT Δ+= 00  (3.1.2), 

където T0isa=288.15 K. До тропопаузата се приема линейно изменение на 
температурата: 

hKTT T .0 −=  (3.1.3), 

където h е текущата височина. Над тропопаузата се приема T = 216.65 K. 
Плътността на въздуха на морското ниво се определя по израза: 

0000 /. TT isaisaρρ =  (3.1.4), 

където ρ0isa = 1.225 kg/m3. В границите на тропосферата плътността се 
изчислява като: 

( )
1

.

00 /.
−

=
aRTK

g

TTρρ  (3.1.5), 
където Rа = 287.04 J/kg.K  е газова константа на въздуха, а g = 9.81 m/s2 – 
земното ускорение. Над тропопаузата плътността се изчислява по формулата: 

).(
.

.
trophh

tropTaR
g

etrop

−−

= ρρ  (3.1.6), 
където с индекс trop са означени параметрите изчислени за текущата височина 
на тропопаузата. 

Скоростта на звука се изчислява по общоприетата формула: 

TRa aa ..γ=  (3.1.7), 

където γа = 1.4 е показателя на адиабатата за въздуха. 
Атмосферното налягане в тропосферата се изчислява по формулата: 

( ) aRTK
g

TTPP isa

.

00 /.=  (3.1.8), 

където P0isa = 101325 Pa. Над тропопаузата се използва зависимостта: 
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).(
.

.
trophh

tropTaR
g

ePP trop

−−

=  (3.1.9). 

3.1.2. Подготовка на данните от бордните средства за обективен 
контрол за използване при идентификацията на модела на полета и 

двигателите 
Подготовката на данните от DFDR е описана в доклад на научната 

конференция „BulTrans’09” (Публикации по дисертацията, поз.5). Използвани 
са записи на 50 случайни полета. Оригиналният форматът на данните от DFDR 
на самолет A319 е по стандарт ARINC 717 [77]. Полетните записи са взети от 
авиокомпанията след декодиране с програма за експрес анализ на полетите. 
При това някои параметри са били закръглени, при което се е влошила 
точността им. Наличието на закръгляване е било определено чрез анализ на 
получените полетни записи и изискванията за точността им, съдържащи се в 
нормите за летателна годност [78]. Последващата обработка е била извършена в 
следните стъпки: 

− Отстраняване на ненужните за изследването параметри от масива 
полетни записи – Ненужните за решаваната задача полетни параметри, 
съдържащи се в полетните записи са отстранени с цел облекчаване на 
последващата обработка на информацията. Операцията е изпълнена чрез 
Matlab програмата A319FDRread.m. 

− Разделяне на параметрите на функционални групи: параметри на полета; 
на двигателите; маса на самолета; аналогови и дискретни параметри 
показващи конфигурацията на самолета. Подпрограмите, обработващи 
съответната група параметри са: A319FDRair.m, A319FDReng.m, 
A319FDRm.m и A319FDRconf.m. 

− Проверка на всеки параметър за невалидни стойности. 
− Привеждане на мерните единици към система СИ. 
− Интерполация на междинните стойности на параметрите записвани с 

честота по-ниска от основната (1 Hz). 
− Анализ на „грапавостта” на записаните стойности на всеки параметър и 

подлагане на изглаждане при необходимост (използвана е библиотечната 
функция smooth на Matlab, настроена по метода на подвижната средна 
стойност по 5 точки). 

− Определяне на точните моменти на събитията, записвани с дискретни 
параметри, като отлепяне и опиране на колесника при излитане и кацане, 
прибиране и пускане на колесника, както и прибиране и пускане на 
механизацията на крилото. 

− Изчисляване на параметри на околната среда и полета, които не са 
директно записани в DFDR. Основни такив параметри са температурата и 
налягането на заприщения въздушен поток, истинската въздушна 
скорост, числото М на полета и др. 

− Изчисляване на записаните параметри на двигателите, приведени към 
стандартни атмосферни условия. 
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Фиг. 3.1. Графично изобразяване на основните параметри на случаен полет от 

полетните записи. 

Привеждането на параметрите на двигателите е извършено в съответствие с 
теория на подобието на ГТД [6, 79], като е направено допускането, че 
коефициента на възстановяване на пълното налягане във входното устройство 
на двигателя е практически постоянен за всички условия на полета, което е 
справедливо за дозвукови полети. При това параметрите на заприщения поток в 
сечение ‘2’ (вход на компресора) могат да бъдат заменени със съответните 
параметри в сечение ‘0’ (несмутен поток), без това да окаже влияние на 
характера на зависимостите. Основните параметри на двигателите от полетните 
записи, които са приведени към стандартни условия са честотите на въртене на 
роторите за високо и ниско налягане (означени обобщено с N) и разхода на 
гориво Wf: 

0

0

0

0
_

0

0

..
t

isa

t

isa
fcorrf

t

isa
corr

p
p

T
T

WW

T
T

NN

=

=

 (3.1.10). 

където с индекс corr са означени приведените параметри, а индекс t (total) е 
за заприщените параметри. 

Обработените полетни записи са записани във формат, удобен за използване 
от другите подпрограми в Matlab. С цел контрол на получените данни, най-
важните параметри на всеки полетен запис са били изобразени графично. 
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Подпрограмата за изобразяване е Flight_plot.m. На фиг.3.1. е дадена примерна 
визуализация. 

3.1.3. Идентификация на коефициентите на съпротивление и 
характеристиките на двигателите по данни от бордните средства за 

обективен контрол 
По данните от DFDR и достъпните източници са идентифицирани следните 

характеристики на самолета: коефициент на пасивно съпротивление и 
коефициент на индуктивност в крейсерска конфигурация; приведени 
характеристики на двигателите по теглителна сила за целия нормален летателен 
диапазон от числа M; коефициенти на пасивно съпротивление и на 
индуктивност за всички основни положения на крилната механизация и при 
спуснат колесник. Процесът на идентификация е организиран в следните 
стъпки: 
− Стъпка 1 - Изчисляване на коефициентите на пасивно съпротивление и на 

индуктивност в крейсерска конфигурация в първо приближение, по 
данните от DFDR и данни за теглителната сила и честотата на въртене на 
вентилатора на двигателите в режими на изкачване и крейсерски за 
конкретна височина и число M; 

− Стъпка 2 - Идентификация на приведените дроселни характеристики на 
двигателите по данните от DFDR и получените коефициенти на пасивно 
съпротивление и на индуктивност.  

− Стъпка 3 - Преизчисляване на коефициентите на пасивно съпротивление на 
индуктивност в крейсерска конфигурация с по-голям масив точки от 
данните от DFDR, за по-широк диапазон числа M,с помощта на 
приведените дроселни характеристики на двигателя (второ приближение).  

− Стъпка 4 - Идентификация на коефициентите на съпротивление при 
спуснати механизация и колесник. Използван е подход аналогичен на 
този на стъпка 3. 

Задачата се отнася към задачите за обработка на данните от неорганизирани 
експерименти и съдържа голяма степен на неопределеност. Основен проблем е, 
че записаните показания на честотата на въртене на роторите на двигателите са 
закръглени с точност, която е с един порядък по-груба от тази необходима за 
задаване на режим на работа на двигателя. За решаване на проблема е 
използван итеративен подход с неколкократно последователно преминаване на 
стъпките, както е показано на структурната схема на фиг.3.2. 

Друга особеност на неорганизираните експерименти е необходимостта от 
отсяване от общия масив получени данни само на тези точки, които 
съответстват на режимите на полета, представляващи интерес за изследването 
[80]. Отсяването на необходимите масиви от точки е част и от четирите 
описани стъпки на идентификация на параметрите, като на фиг.3.2. е 
изобразено само в блока на стъпка 1. Принципно са използвани два типа 
критерии за отсяване на данните: 
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− Критерии, характерисиращи режима на полет/работа на двигателите. 
Отсяват се (избират се) точките от масива данни, за които съответният 
параметър не се различава с повече от някакво зададено число ε от 
желаната стойност; 

− Критерии за стационарност на процесите в дадената точка от полета. 
Проверява се изменението и/или флуктоациите на оценявания параметър 
в дадена симетрична околност от i на брой съседни точки на 
проверяваната точка от полета, да не надвишават зададена величина ζ. 

Стъпка 3Стъпка 1

DFDR

Параметри
на двигателя
на режими
Max cruise
и Max climb

FL350,M=0.8

Отсяване на
точки  с
M=0.8 и
стацио-

нарност на
параметрите

Изчисля-
ване на

Cx0 и А в
първо
прибл.

Стъпка 2

Идентификац
ия на

приведена
дроселна

характеристи
ка на

двигателя
FN_corr=

f(N1corr, M)

Изчисля
- ване

на Cx0 и
А във
второ
прибл.Критерии за

отсяване

Съвпадаемост
на Cx0 и A в
първо и второ
приближение

Умерена съвпадаемост

Лоша съвпадаемост

Добра
край

промяна на критериите
за отсяване на данните

от DFDR  
Фиг. 3.2. Общ алгоритъм на изчисляване на коефициента на съпротивление и 

дроселните характеристикина двигателите по данните от DFDR. 

С цел получаване на по-големи масиви от използваеми данни при 
пресмятането е работено с приведени параметри на двигателите. Използването 
на приведени параметри позволява характеристиките на двигателя, дадени от 
производителя му за определена височина да се разпространят за целия 
височинен диапазон на полета. Съгласно теорията на подобието на ГТД [6, 79] 
за дадено число M на полета, без значение на другите параметри на полета, при 
еднаква приведена честота на въртене на един от роторите на двигателя, всички 
останали приведени параметри на двигателя също ще бъдат еднакви. За 
нуждите на настоящата задача е използвано привеждане към стандартни 
условия съответно на честотата на въртене и на теглителната сила. 

Използването на приведени параметри позволява известните данни за 
максималните режими при изкачване и крейсерски полет [74, 76] на полетно 
ниво FL350 (10668 m), при M=0.8 да могат да се приложат за всички височини 
на крейсерския полет. 

Отчитайки горното, параметри, характеризиращи режима на полет и режима 
на двигателя в стъпка 1 са числото M на полета и приведената честота на 
въртене на вентилаторите на двигателите N1corr. В стъпки 2, 3 и 4 такъв 
критерий е само числото М. 

Като параметри за проверка на стационарността на полетния режим са 
използвани за двигателите честотата на въртене на вентилатора и разхода на 
гориво. За самолета за такъв параметър е приет ъгълът на атака α. 
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Варирайки с числата ε, i и ζ на критериите за режим и стационарност, се 
променя множеството от точки, които се използват за интерполацията на 
търсените зависимости при отделните стъпки от изчислението. При по-големи 
стойности на тези числа ще се получават по-голяма съвкупност от точки, при 
което ще се намаляват случайните грешки при интерполацията, но ще се 
увеличава дисперсията и обратно. Провеждайки неколкократно стъпките от 
фиг.3.2 могат да се подберат такива стойности на ε, i и ζ, които да позволят 
добро съвпадане на резултатите от стъпки 1 и 3,  което се приема като 
свидетелство за тяхната коректност и адекватност. 

3.1.3.1. Изчисляване на коефициентите на пасивно и индуктивно 
съпротивление в крейсерска конфигурация в първо приближение 

(стъпка 1) 
Изчисленията са извършени в програмата A319_drageval_final.m. 

Изпробвани са няколко алгоритъма на изчисление, като най-добри резултати са 
показани от тук описания. 

За удобство на пресмятанията от данните от DFDR са изведени 
допълнителни параметри. Основни такива параметри са надлъжното и 
нормалното претоварвания в траекторна координатна система, съответно: 

αα sin.cos. tzDFDRtxDFDRtxa nnn +=  (3.1.11) 
αα sin.cos. txDFDRtzDFDRtza nnn −=  (3.1.12) 

, където с индекс DFDR са отбелязани параметрите взети директно от 
полетните записи, ntx и ntz са съответно надлъжното и нормалното 
претоварвания в свързаната координатна система на ЛА; α е ъгълът на атака, 
който е изразен като разлика на ъгъла на тангаж Θ и ъгъла на наклон на 
траекторията γ: 

γα −Θ= DFDR  (3.1.13) 
Ъгълът на наклон на траекторията се получава от записаните вертикална wo и 
пътна V скорости: 

DFDR

oDFDR

V
w

arcsin=γ  (3.1.14) 

Структурната схема на изчисляване на коефициента на съпротивление е 
показана на фиг.3.3. Идеята на изчислението е да се изчислят коефициентите на 
подемна сила Cza и съпротивление Cxa за всички точки от анализираните 
полетни записи, които отговарят на критериите за установен полет с число на 
Мах 0.8 и честота на въртене на двигателите отговаряща на максимален 
крейсерски или максимален при изкачване режими на работа:  

SV
ngmF

C
DFDRDFDR

txaDFDRx
xa ..
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α −
=  (3.1.15) 
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=  (3.1.16) 
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Приведената теглителна сила Fxc на тези режими е известна от данни на 
производителя на двигателите. От нея се изчислява теглителната сила Fx за 
всяка конкретна точка:  

PaPFF DFDRtxcx .101325/. 0.=   (3.1.17) 

Fx на режими Max cruise и
Max climb, M=0.8, FL 350

привеждане
към

срандартни
условия M=0.8

N1
филтър

изчис-
ляване
на Cz и
Cx на
всяка
точка

отсяно
множес-
тво точки
от полета

интер-
полация

Cx =
Cx0+

A.Cz^2

Cx0,
A

Площ на крилото

N1 на режими Max cruise и
Max climb, M=0.8, FL 350

Fxcorr при
N1corr_max cr.
& max cl.

N1corr_
max cr.

& max cl.

Обрабитени
данни от

DFDR

критерии за
режим и

стационар-
ност

Данни за двигателите

 
Фиг. 3.3. Изчисляване на коефициента на съпротивление в първо приближение. 

За да се опрости модела на идентификация е пренебрегнато вълновото 
съпротивление, като част от пасивното, в целия скоростен диапазон на 
самолета. Проведените експерименти за идентификация на съпротивлението, 
при различни числа М показват приемливост на това допускане. 

С получения масив за Cza и Cxa е извършена апроксимация на полярата на 
ЛА, като е прието, че тя отговаря на зависимостта: 

0
2 .0. xazazaxa CCCAC ++=   (3.1.18) 

, където A е коефициент на индуктивност. Получените коефициенти на 
детерминация R2 са от порядъка на 0.5, което и обуславя необходимостта от 
извършване на няколко итерации.  

3.1.3.2. Идентификация на приведените дроселни характеристики по 
теглителна сила на двигателите (стъпка 2) 

Приведените дроселни характеристики на двигателите са зависимостите на 
приведената теглителна сила от честотата на въртене на вентилатора на 
двигателя, за различни числа М на полета. Идентификацията е извършена в 
подпрограмата A319_thr_eval_final.m, след което те са апроксимирани в удобна 
за употреба форма в подпрограмата A319_thr_interp.m. 

Изчисленията се извършват първоначално след определянето на Cza и Cxa в 
първо приближение. При последващите итерации на алгоритъма от фиг.3.2 се 
използват данните от първата или третата стъпка. Използван е преработения за 
решение на обратната задача математически апарат от т.3.1.3.1 (формули 3.1.14 
- 3.1.17). Алгоритъмът на идентификацията е показан на фиг.3.4. 

В съответствие с теория на подобието на ГТД, характеристиките са 
определени за няколко числа М от 0 до 0.78, което обхваща основна част от 
скоростния диапазон на самолета. Това налага получените данни за 
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теглителната сила, преди да бъдат интерполирани да се филтрират по число М. 
Над М=0.78 се използва екстраполация.  

Обрабитени данни
от
DFDR

Mach

h, dTisa

параметри на
полета

параметри на
двигателя

Конфигурация на ЛА

Коефициенти от стъпка 1 или 3: Cx, A

Изчисляване на
Fx за всяка точка

привеждан
е към

стандартни
условия

филтра
ция по
Mach

интер-
полация
Fxcorr=
f(N1corr,

M)

Стандартна
атмосфера

критерии
за

стационар-
ност

 
Фиг. 3.4. Изчисляване на приведената дроселна характеристика на двигателите 

по данните от полетни записи (DFDR) за дадено число М. 

 
Фиг. 3.5. Изчисляване на приведените характеристики на двигателите по 

данните от полетни записи (DFDR). 

Получените съвкупности от точки и интерполираните приведени дроселни 
характеристики за целия диапазон от числа М на полета са илюстрирани на 
фиг. 3.5. На графиката се вижда силната неравномерност на опитните данни, за 
различни числа М, и при различни честоти на въртене.Това се обяснява с 
преобладаването на крейсерските режими в полетните записи. Режимите на 
набор на височина и снижение на малък газ са по-кратки като сумарно 
времетраене. Междинните режими по същество са преходни и в условията на 
неорганизиран експеримент, при редовна експлоатация на ВС за тях могат да се 
съберат само ограничено количество данни. Този недостатък е преодолян като 
данните от DFDR са апроксимирани по метода на най-малките квадрати, с 
полиноми от трета и четвърта степен, като на коефициентите им са били 
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наложени взаимообвързващи ги ограничения. Недостигът на данни от DFDR за 
М=0 е преодолян чрез използване на информация от наземни изпитания на 
двигателя, съдържащи се в [15]. Окончателният вид на приведените дроселни 
характеристики е получен след неколкократно повтаряне на цикъла от фиг.3.2. 

3.1.3.3. Изчисляване на коефициентите на пасивно и индуктивно 
съпротивление в крейсерска конфигурация във второ приближение 

(стъпка 3) 
Изчисляването на Cza и Cxa във второ приближение е изпълнени в 

подпрограма A319_drageval_verif.m. като изходни данни, освен тези от DFDR 
се използват и приведените дроселни характеристики на двигателите, получени 
в стъпка 2. Това значително разширява обемът на използваната статистика. 
Отново се използва математическият апарат от т.3.1.3.1. алгоритъмът на 
пресмятането е показан на фиг. 3.6. 

Fxcorr=
f(N1corr,M)

конфигурация на
механизацията и
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критерии
за

стационар-
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интер-
полация

Cx =
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A.Cz^2

Cx0,
A

Площ на крилото

Отсяване
на точки  с
търсената
конфигу-
рация

Обрабитени
данни от

DFDR

 
Фиг. 3.6. Изчисляване на коефициента на съпротивление при различни 

конфигурации на механизацията на крилото и колесника. 

На последната итерация от последователно преминаване на стъпки 1, 2 и 3 
са получени следните резултати: 

− При стъпка 1 са получени Cza0 = 0.019 и A = 0.0446. Получените 
доверителни интервали са съответно ±0.0007 за Cza0 и ±0.0043 за A. 
Поляра на ЛА, съответстваща на тези коефициенти и данните по които тя 
е интерполирана са показани на фиг.3.7.  

− При стъпка 2 са получени Cza0 = 0.0188 и A = 0.0435, което съответства на 
относителна разлика спрямо стъпка 1 от съответно 1.1% и 2.5%. На база 
на това при по-нататъшните изчисления са приети коефициентите от 
стъпка 1. 

Допълнителна оценка на адекватността на резултатите е направена чрез 
аналитичната формула за изчисляване на коефициента на индуктивност [80]: 

0395.0...0447.0
.

.1
2 ==

eb
SA

π
 (3.1.19) 

, където S е площ на крилото (122.6 m2 за A319), а b е неговата разпереност 
(34.1 m2), e - коефициент отчитащ аеродинамичното съвършенство на крилото, 
за съвременни реактивни пътнически самолети се приема, че е в границите 0.75 
... 0.85. При тези приемания оценката за А е в диапазона 0.0447 ... 0.0395, който 
обхваща получените в стъпка 1 и стъпка 2 стойности. 
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Фиг. 3.7. Изчисляване на коефициента на съпротивление при различни 

конфигурации на механизацията на крилото и колесника. 

3.1.3.4. Изчисляване на коефициентите на пасивно и индуктивно 
съпротивление при спуснати механизация и колесник (стъпка 4) 

Изчисленията са изпълнени в подпрограмата A319_drageval_flaps.m. 
Алгоритъмът на изчисление е аналогичен на алгоритъма от стъпка 3 (фиг.3.5). 
Изчисленията са извършени последователно за всички фиксирани положения 
на механизацията на крилото, като са били отсяти съответстващите точки от 
опитните данни. Параметрите на отсяване на входните точки от данните от 
DFDR са подбирани опитно за всяка конфигурация на ЛА, така че да се получи 
съвкупност, максимално удобна за интерполация. Коефициентът на 
съпротивление на колесника е изчислен, като са сравнени резултатите за 
коефициента на съпротивление със и без спуснат колесник при позиция "2" на 
механизацията (предкрилки 22°, задкрилки 15°). Това осигурява достатъчна 
статистика т.к. това е стандартното положение на механизацията при снижение 
за кацане, при което параметрите на полета са достатъчно устойчиви. 

Получените резултати за коефициентите на пасивно съпротивление и 
индуктивност при различните конфигурации на механизацията и колесника са 
дадени в таблица 3.1. Получените коефициенти са използвани за създаване на 
Matlab функция A319cD.m, даваща Cxa0 и A в зависимост от конфигурацията на 
самолета. 
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Таблица 3. 1. Коефициенти на пасивно съпротивление и индуктивност при 
различните конфигурации на механизацията и колесника, получени от данните 
от DFDR. 
Конфигурация на 
механизацията 

прибрана 1 1+F 2 3 4 колесник

Отклонение на 
предкрилките 

0° 18° 18° 22° 22° 27° - 

Отклонение на 
задкрилките 

0° 0° 10° 15° 20° 40° - 

Cx0 0.019 0.02188 0.03133 0.03696 0.04104 0.0654 0.02 

A 0.0446 0.04261 0.043 0.045 0.044 0.0435 - 

 
3. 2. Модел на двигателите 

Моделът на двигателите има за основна задача да пресмята разхода на 
гориво при зададена теглителна сила и условия на полета. Другата важна задача 
е определянето и ограничаването на максималната и минималната теглителна 
сила за тези условия Работата по него е отразена в доклад на научната 
конференция „BulTrans’10” (Публикации по дисертацията, поз.6). Моделът е 
реализиран в Matlab функцията eng_model.m. Структурната й схема е показана 
на фиг.3.8.  
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Фиг. 3.8. Структурна схема на модела на двигателя. 

Основна входна величина на алгоритъма е потребната теглителна сила, 
което е най-удобно от гледна точка на интегриране с модела на полета на 
самолета. Връзката между теглителната сила и разхода на гориво при дадени 
условия се осъществява в приведени параметри на две стъпки: 

− Първоначално се преминава от приведена теглителна сила към приведена 
честота на въртене на вентилатора с помощта на характеристиките 
получени в т.3.1.3.2.  

− Втората стъпка е определяне на приведения моментен разход на гориво в 
зависимост от приведената честота на въртене за съответното число М на 
полета. За целта от данните от DFDR са апроксимирани съответните 
зависимости (фиг.3.9). Използван е аналогичен подход на този при 
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апроксимацията на данните за теглителната сила. Разликата е в това, че 
разходът на гориво на двигателите е параметър, директно записван от 
DFDR. Апроксимацията е извършена в подпрограмата 
A319_ENGeval_FF.m. 

 
Фиг. 3.9. Приведени зависимости на разхода на гориво от честотата на въртене 

на вентилатора. 

В модела зависимостите на приведената теглителна сила и съответно на 
приведения разход на гориво от приведената честота на въртене на вентилатора 
на двигателя са представени като полиноми за числа на Мах от 0 до 0.8. 
Изчисляването на параметрите се извършва като се изчислят стойностите на 
всичките полиноми за дадената честота на въртене и след това се направи 
интерполация за даденото число М на полета. 

В случай, че потребната теглителна сила надвишава максималната 
разполагаема или е под тази на режим малък газ, тя трябва да бъде ограничена. 
Ограничаването на теглителната сила е извършено чрез ограничаване на 
честотата на въртене на вентилатора N1, която в алгоритъма на модела на 
двигателя се използва като основен параметър, показващ режима на работа. За 
да бъде върната на модела на полета фактическата теглителна сила тя се 
интерполира от N1 в последната стъпка на алгоритъма. 

Ограниченията на максималните режими на двигателите са взети от 
летателната документация [76] и са изразени, като таблици на търсене на 
максималната честота на въртене от пълните температура и налягане за 
случаите на прибрана и пусната механизация на крилото. Получената 
максимална честота на въртене се привежда към стандартни условия, след 



В. Сербезов, Дизелов двигател със свръхпълнене като спомагателен енергиен агрегат на транспортни самолети 

Глава 3  2.7.2012 г. 89

което се сравнява с приведената честота на въртене, съответстваща на 
потребната теглителна сила. Избира се по-ниската от двете. 

Минималната теглителна сила на двигателите съответства на режимът им 
'малък газ'. Основното изискване към този режим е осигуряване на устойчива 
работа на двигателя, което на практика най-често се осъществява чрез 
ограничаване на минималната честота на газогенератора (N2). При 
съвременните двигатели с цифрова електронна система за управление законът 
на управление на режим 'малък газ' е значително по-сложен, като 
удовлетворява и редица изисквания за профила на снижение и др. Т.к. законът 
за управление не е известен, от гледна точка на опростяване на модела е прието 
той да бъде изразен, като функция на честотата на въртене на вентилатора N1. 
Честотата N1 на режим 'малък газ' е получена по експериментален път от 
полетните записи. Изчисленията са извършени във файла 
A319_ENGeval_idle.m. Приемливо съответствие е получено при представяне на 
минималната честота на въртене във функция от височината. Височинният 
диапазон е разделен на три части с гранични височини 4500 и 7000 m. За всеки 
интервал е използвана отделна полиномна интерполация, като за средния и 
долния е приложена и пропорционална корекция с числото М. Отчетено е и 
повишаването на честотата на въртене на полетен 'малък газ' при пускане на 
механизацията на крилото. Точките от полетните записи, съответстващи на 
режим малък газ и кривите, с които те са апроксимирани за различни числа М и 
височини на полета са показани на фиг. 3.10. 

Поради ниската точност на данните от DFDR настройването на модела на 
двигателя при работа на малък газ е извършено чрез сравнение на резултатите 
му при работа в състава на общия модел на полета (виж т.3.3) с данните за 
режима на снижение от летателната документация на самолета. Сравнението е 
направено за снижение от няколко различни височини, с две различни маси на 
самолета (табл.3.2.1.). При анализа на получените резултати се отчита голямото 
закръгление на данните от летателната документация. Въпреки сравнително 
големите стойности на относителните грешки (до 20% спрямо данните от 
полетната документация), те са в посока на преувеличаване на ефективността 
на двигателите. Това позволява моделът да се използва за сравняване на 
горивната ефективност на самолета с и без ТДСЕА, като би довело до по-
консервативна оценка на ефективността на ТДСЕА. 

Обща проверка за адекватност на модела на двигателя е извършена както 
самостоятелно, така и интегрално с целия модел на полета. Самостоятелната 
проверка е извършена с помощта на данните от DFDR. Сравнени са честотата 
на въртене и разхода на гориво за точките от полетните записи, със същите 
получени от модела, когато на входа му се подава потребната теглителна сила. 
Резултатите от сравнението са дадени в табл.3.2.2. и показват добро 
съответствие. 
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Фиг. 3.10. Зависимост на приведената честота на въртене на вентилатора от 

височината на полета и числото М, по данните от полетни записи. 

Таблица 3.2.1. Сравнение на резултатите от модела за снижение при режим на 
двигателите малък газ с данните от A319 FCOM [76]. 
 m=45t   desc. FL330->FL100 Резултати на модела Относ. грешка, % 

FL t, min 
fuel, 
kg 

dist, 
NM t, min 

fuel, 
kg 

dist, 
NM t, min

fuel, 
kg 

dist, 
NM t fuel dist 

330 12.1 125 71 7.3 78 49 7.642 73.352 51.486 4.689 -5.959 5.073
220 9.1 105 49 4.3 58 27 4.424 51.43 27.772 2.877 -11.328 2.858
120 5.6 57 27 0.8 10 5 0.794 8.906 4.637 -0.761 -10.938 -7.258
100 4.8 47 22               

 m=65t                  
330 15.6 161 92 9.6 104 64 9.587 91.977 64.546 -0.141 -11.561 0.854
220 11.6 134 63 5.6 77 35 5.565 64.383 34.94 -0.621 -16.386 -0.171
120 6.9 71 33 0.9 14 5 0.998 11.203 5.827 10.858 -19.978 16.546
100 6 57 28               

Таблица 3.2.2. Проверка за адекватност на модела на двигателя с данните от 
DFDR. 
 Разход на гориво Честота на въртене на 

вентилатора 
Най-голяма получена грешка, % 2.81 - 3.78 1.785 - 1.23 
Средна грешка, % 0.71 - 0.52 0.84 - 0.279 

 



В. Сербезов, Дизелов двигател със свръхпълнене като спомагателен енергиен агрегат на транспортни самолети 

Глава 3  2.7.2012 г. 91

3.3. Модел на динамиката на полета на самолета, като материална точка 
Моделът на динамика на полета е създаден след преработка на модела 

описан в т.2.4.3, като са използвани зависимостите, описани в [59, 82, 83].  
Полетът на самолета е пресъздаден чрез следните режими: 1. Засилване по 

ПИК; 2. Набиране на височина или снижение със зададен режим на двигателите 
и постоянна приборна скорост или число на Мах; 3. Набиране на височина или 
снижение със зададени режим на двигателите и ускорение; 4. Установен 
хоризонтален полет; 5. Снижение със зададен ъгъл на наклон на траекторията и 
поддържане на зададена приборна скорост чрез двигателите. Режимите на 
полета са подбрани така, че да съответстват на техниките на пилотиране на 
самолета на отделните етапи на полета. 

При моделирането са направени следните опростявания: 
− Не се отчита влиянието на отклонението на органите за управление на ЛА 

и на центровката върху коефициента на пасивно съпротивление. 
− Промяната на конфигурацията на ЛА (пускане/ прибиране на 

механизацията на крилото и на колесника) става мигновено. 
− Въпреки, че е реализирано в модела, за нуждите на настоящото 

изследване не е разглеждано маневрирането на самолета в хоризонтална 
равнина. 

За всичките режими на полет се използва една базова система 
диференциални уравнения: 

x

rrx

FSFC
dt
dm

V
dt
dL

V
dt
dh

m
FgmXF

dt
dV

.

sin1.

sin.

)sin..(

2

−=

−=

=

−−−
=

γ

γ

γ

 (3.3.1), 

където V е истинската скорост на полета, m/s; t е времето в s; Fx е теглителната 
сила на двигателите, N; X е аеродинамичното съпротивление, N; m е масата на 
ЛА, kg; g е земното ускорение; γ е ъгълът на наклон на траекторията; Frr е 
съпротивлението от търкаляне на колелата при движение по земята и за всички 
случаи освен засилването е 0, N; h е геометричната височина на полета, а L е 
изминатият път; SFC е специфичният разход на гориво на двигателите. 
Съпротивлението X се изчислява на база на коефициента Cxa, получен по 
формула (3.1.18). Различията в режимите на полета се състоят в изчисляването 
на Cza, sinγ и Fx. 

За режима на засилване по ПИК са приети следните параметри: Cza = 0.2; 
sinγ = 0. Съпротивлението от търкаляне се изчислява по формулата: 

)
2

..(01.0
2

SVCgmF zrr
ρ−=  (3.3.2) 
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За режим '2' необходимите параметри се изчисляват чрез числено решаване 
на системата: 

Vdt
dV

dV
dh

Vdt
dh

mgSVC

gmSVCF
dt
dVm

za

xax

1..1.sin

sin1
2

0

sin..
2

2
2

2

==

−−=

−−=

γ

γρ

γρ

 (3.3.3) 

Неизвестни в системата са sinγ, Cza и dV/dt. Производната dh/dV се изчислява, 
като се изхожда от това, че полетът е с постоянна приборна скорост или 
постоянно число на Мах и че истинската скорост е функция на тези величини и 
височината на полета. Изчисляването на dh/dV се осъществява от под-
функцията dHdV 

При режим '3' ускорението dV/dt се задава директно на база на 
статистическите данни от DFDR. sinγ и Cza се получават от решаването на 
първите две уравнения на системата (3.3.3). 

Теглителната сила Fx при първите три режима на полета се изчислява от 
модела на двигателя като може да бъде минималната, максималната или част от 
максималната за дадените условия на полета. 

При последните два режима на полета ъгълът на наклон на траекторията е 
известен. Това позволява коефициентът Cza да се изчисли от второто уравнение 
на система (3.3.3). Потребната теглителна сила се получава от първото 
уравнение на същата система, като ускорението dV/dt се изразява чрез третото. 

С помощта на дадените полетни режими са конструирани и реализирани 
като функции в Matlab шест полетни етапа, обхващащи целия полет. Етапите са 
описани в табл.3.3.1. В таблицата са посочени само имената на “базовите” 
функции. При изследването за ефективност на ТДСЕА са използвани други 
версии на тези функции, които са приспособени да отчитат влиянието на 
ТДСЕА върху разхода на гориво. Имената на тези функции са променени с 
добавяне на още символи. 

На етапите засилване, начало на изкачване и подход за кацане ЛA следва 
определени скоростни профили, чиито характерни скорости се задават като 
функции на скоростта на сваляне Vs1g. Тази скорост зависи от различни 
фактори, като конфигурацията на ЛА, масата и височината на полета и в 
практиката се определя чрез номограми, дадени в летателната документация 
[76] (A319 FCOM 3.01.20). За нуждите на модела на полета е създадена Matlab 
функция A319Vs1g.m, която апроксимира Vs1g от номограмите в FCOM. 

За оценка на адекватността на синтезирания модел на динамиката на полета 
на ЛА, работещ съвместно с модела на двигателите е извършено симулиране на 
един от записите на полет от DFDR. Резултатите са изобразени графично на 
фиг.3.11.  



В. Сербезов, Дизелов двигател със свръхпълнене като спомагателен енергиен агрегат на транспортни самолети 

Глава 3  2.7.2012 г. 93

Таблица 3.3.1. Етапи на полета съставящи общия модел на полета. 
Етап на 
полета 

Описание Режими Име на базовата 
функция в 

Matlab 
Засилване Засилване по ПИК до достигане на скорост 

на отлепване  V2. 
1 calc1_to.m 

Начало на 
изкачване 

Набиране на безопасна височина , 
прибиране на колесника и механизацията, 
ускоряване до приборна скорост 250 възела 

2,3 calc2_icl.m 

Крейсерски 
набор на 
височина 

Изкачване с 250 възела до FL100, 
ускоряване, изкачване с 300 възела, 
изкачване с М=0.78 

2,3 calc4_cl.m 

Крейсерски 
полет 

Установен хоризонтален полет със 
зададено число М 

4 calc5_Hcr.m 

Снижение Снижение със скоростен профил обратен 
на този при изкачване  

5 calc6_ds.m 

Подход за 
кацане 

Забавяне, начално пускане на 
механизацията, прихващане на глисадата, 
пускане на механизацията и колесника, 
поддържане на скоростта на подхождане 
чрез двигателите 

5,2,3 calc7_ap.m 

 
Фиг. 3.11. Резултати получени от моделирането на полета, нанесени върху 

данните от DFDR. 
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Като основен критерий за адекватност на модела е използвана промяната на 
масата на самолета по време на полета, т.е. изразходваното количество гориво 
(фиг.3.12). Данните за масата на ЛА и изразходваното количество гориво са 
дадени в табл.3.3.2. 

Таблица 3.3.2. Етапи на полета съставящи общия модел на полета. 
Излетна маса, kg 62415.0
Изразходвано гориво (разлика на масата при излитане и кацане от 
DFDR) 

6185.9

Изразходвано гориво (интегриран разход на гориво от DFDR), kg 6137.7
Изразходвано гориво (резултати от моделирането), kg 5974.6
Разлика на резултатите от моделирането, % -3.42
Разлика спрямо интегрирания разход на гориво от DFDR, % -2.66

 
Фиг. 3.12. Промяна на масата на самолета по време на полета: DFDR – маса 

изчислена от бордните средства и записана в DFDR; calculated – маса изчислена 
от модела; Integrated DFDR fuelflow – маса получена чрез интегриране на 

моментния разход на гориво на двигателите, записан в DFDR. 

Анализът на резултатите показва много добро съвпадане на опитните данни 
и модела на етапите на набор на височина и хоризонтален полет. При снижение 
моделът дава леко занижен разход на гориво. Сумарната грешката на 
количеството изразходвано гориво за целия полет спрямо интегрираните 
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показания на моментния разход на гориво на двигателите, записан в DFDR е -
2.66 %.  

Достойнство на разработения модел на полета е неговата универсалност, 
която е потвърдена в частност при решаване на задачи свързани с оптимизация 
на траекторията на полета [84]. 

 
3.4. Определяне на енергопотреблението на самолетните системи 

За целите на изследването са отчетени системите, чието захранване може да 
бъде предадено на ССУ. За самолет с "класическа" архитектура на системите, 
като A319, това са пневматичната и електрическата система. Възможността за 
захранване на хидравличните системи на самолета от ССУ не се разглежда в 
настоящата работа. Основни източници на данни при моделирането на 
дадените системи са съответните раздели от ръководството за техническа 
експлоатация на самолета [85, 86, 87]. 

3.4.1. Пневматична енергия за системата за кондициониране на въздуха в 
самолета 

Пневматичната система на самолета служи за стартиране на двигателите и за 
захранване на системата за кондициониране и противообледенителната система 
на крилото. Противообледенителната система изисква значителна пневматична 
мощност, но се използва сравнително рядко. Предполага се при нужда от 
използването й, пневматичната система на самолета с ТДССУ да работи от 
основните двигатели. 

Основен консуматор на пневматична енергия в полет е кондициониращата 
система на самолета. Потребяваната от нея мощност е функция на дебита и 
налягането на захранващия източник. Дебитът на системата се регламентира от 
необходимостта на хората на борда от пресен въздух [3]. Ако системата се 
захранва от основните двигатели налягането на изхода от тях зависи от режима 
им и трябва да се отчете при моделирането им (виж т.3.5.). Ако източникът е 
приводен компресор на ССУ налягането му може да се оптимизира, така че да 
удовлетворява минималните изисквания на кондициониращата система. 

3.4.1.1. Определяне на необходимия дебит на сгъстен въздух за системата за 
кондициониране на самолета. 

В съответствие с [86] масовият дебит на въздух Wbl [kg/s] през системата за 
кондициониране се определя като отношение на обемния дебит при морското 
ниво към специфичния обем на въздуха в кабината на самолета: 

cab

cabst
bl TR

PQf
W

.
..

=  (3.4.1) 

, където f е коефициента на режима на работа на системата (flow factor), 
стойностите му могат да бъдат 0.8, 1 или 1.2 (нисък, нормален и висок режим 
на работа на системата); Qst = 0.928 m3/s е обемният дебит на въздух през 
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системата, на морското ниво при стандартни условия; Pcab [Pa] и Tcab [K] са 
съответно налягането и температурата в кабината на самолета; R = 287 J/kgK е 
газовата константа на въздуха. 

Кабинната температура се приема постоянна за всички режими на полет и е 
296 K (23°C). Кабинното налягане се изчислява съгласно модела на 
стандартната атмосфера от т. нар. "кабинна височина". Кабинната височина в 
херметичната кабина на самолета е функция на височината на полета и се 
определя от подсистемата за контрол на налягането. За изследвания самолет 
А319 максимално допустимата кабинна височина е 8000 ft (2438 m) при 
полетно ниво 390 (11887 m). За нуждите на настоящото изследване е приета 
проста пропорционална зависимост на кабинната височина от височината на 
полета: 

00
0

0 ).( hhh
hh
hhh

MAX

cabMAX
cab +−

−
−=  (3.4.2) 

където hcab е текущата кабинна височина; h е височината на полета, индекс MAX  
е за съответните максимални височини; h0 в случай на изкачване и крейсерски 
полет е височината на летището на отлитане, а при снижение - на летището на 
кацане. Даденият метод за изчисляване на дебита на въздуха от 
кондициониращата система е реализиран в Matlab функцията sys21air.m. 

3.4.1.2. Определяне на характеристиките на приводен компресор за ТДСЕА 
Приводният компресор за ТДССУ е моделиран чрез програмата GasTurb11 

[73]. Използван е под-модула на програмата за моделиране на приводни 
компресори на ГТСЕА. Програмата позволява да се симулира способа на 
регулиране на компресора, чрез управляем направляващ апарат на входа му и 
да се намира работната точка върху характеристиката му, съответстваща на 
избраните външни условия. 

Характеристиката на приводния компресор е избрана от библиотеката с 
компресорни характеристики Map Collection 2 [88], представляваща част от 
пакета на GasTurb 11. Избрана е и е премащабирана характеристика на 
центробежен компресор със степен на повишаване на налягането 6 и разход на 
въздух 1 kg/s на изчислителен режим (име на файла Rad1kg.*), които са близки 
до параметрите на приводния компресор и не изискват голямо премащабиране. 

За изчислителен режим на компресора е избран полет на максимална 
височина 39000 ft (11887 m), с число M=0.75. Изборът на по-ниско число М в 
сравнение с типичното М=0.78, води до по нисък скоростен напор на входа на 
компресора и следоваделно до по-голяма необходима мощност за свиване на 
въздуха до зададеното налягане. Това гарантира, че компресорът не е 
недооразмерен. Последващите изчисления са извършени за височини и числа М 
обхващащи полетния диапазон на самолета. Изчисленията са записани във 
формата на GasTurb 11 във файл LoadComp.C1S. Началните условия и 
резултатите от изчисленията са дадени в табл.3.4.1. 

При пресмятанията са направени следните допускания: 
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− Разходът на въздух на компресора е равен на необходимия разход на 
кондициониращата система (т.3.4.1.1);  

− Съгласно данните от техническата документация на самолета [85], 
налягането на изхода на компресора е избрано 180 Pa. При приетите 
условия на полета, това отговаря на степен на повишаване на налягането 
6.492. Това налягане се приема че е достатъчно за преодоляване на 
пневматичните загуби в пневматичната и кондициониращата система и 
поддържане на необходимата кабинна височина;  

− Предполага се, че ТДССУ има променливотоков синхронен генератор, 
изискващ работа на ТДССУ (и на компресора) с постоянна честота на 
въртене в целия работен диапазон.  

Получените данни са използвани за създаване на в Matlab на функция 
LoadComp.m, която интерполира данните от табл.3.4.1. 

Таблица 3.4.1. Резултати от изчисленията на приводния компресор на ТДССУ в 
GasTurb11. 

* Input *   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Altitude m  0  5000  7000  9449  10668  11887
Mach Number   0 0.2 0.4 0.5 0.58 0.7 0.75 0.8 0.75 0.8 0.75 0.8
Load Comp Inlet Temp K 288.2 290.5 263.8 268.4 259.0 266.4 252.2 255.8 243.4 246.8 241.0 244.4
Load Comp Inlet Press kPa 98.28 101.06 58.51 62.16 50.02 55.25 40.49 42.5 33.59 35.25 27.72 29.1
L. C. Guide Vane Angle  [°] -42 -42.8 -29.5 -31.5 -25.5 -28.5 -18 -20 -11.5 -13.5 0 -3
L. C. d(Eff)/d(Angle[°]І)   0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
* Output *                     
L. C. Corrected Flow kg/s 1.144 1.113 1.630 1.543 1.783 1.644 2.066 1.977 2.349 2.254 2.751 2.618
L. C. Mass Flow kg/s 1.110 1.105 0.984 0.981 0.929 0.932 0.883 0.880 0.847 0.847 0.823 0.816
L. C. Pressure Ratio   2.574 2.504 3.699 3.491 4.069 3.733 4.766 4.542 5.483 5.239 6.492 6.146
L. C. isentr Efficiency   0.598 0.590 0.700 0.687 0.724 0.708 0.760 0.753 0.776 0.773 0.790 0.792
L. C. Exit Pressure kPa 252.9 253.0 216.4 217.0 203.6 206.2 193.0 193.0 184.2 184.7 180.0 178.9
L. C. Exit Temperature K 436.5 437.0 433.7 435.2 434.5 437.4 438.0 438.6 438.9 439.1 455.4 453.2
L. C. Rel. Corr. Speed   0.956 0.953 0.999 0.991 1.009 0.995 1.022 1.015 1.041 1.033 1.046 1.039
L. C. Total Power Requ. kW 166.5 163.8 168.8 165.2 164.6 161.1 165.5 162.5 167.2 164.5 178.2 172.2

3.4.2. Консумация на електроенергия. 
Базовият самолет разполага с 2 двигателни генератора с мощност 90 kVA и 

генератор на СЕА със същата мощност [87]. Структурата и алгоритмите на 
работа на електрическата система имат значителна сложност с цел осигуряване 
на нужното ниво на безопасност в съответствие с важността на съответните 
потребители на енергия. При нормални условия на полета захранването на 
цялата система минава през две основни променливотокови разпределителни 
шини за всеки от двигателните генератори. Генераторът на СЕА може да бъде 
включен вместо един от двата двигателни генератора.  

Консумацията на електроенергия може да бъде отчетена чрез задаване на 
товарен график на системата. Пример за такъв товарен график за регионален 
самолет от изследването [43] е даден на фиг.2.6. Затруднението идва от това, че 
за да бъде създаден такъв график на конкретния тип самолет е необходимо 
детайлно познаване на електропотреблението на практически всички самолетни 
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системи, в зависимост от режима на полета. Също така натоварването на 
системата може да варира в значителни граници, например в зависимост от 
начина на използване на кухненските печки, които при A319 имат обща 
мощност 50 kVA. 

Все пак, анализирайки товарния график на фиг.2.6, се вижда, че е възможно 
относително равномерно натоварване на всеки генератор, с вариации в рамките 
на 20 %. Отчитайки горното, в настоящото изследване е приет опростен подход 
за отчитане на консумацията на електроенергия. Приема се, че в полет 
генераторът на ТДСЕА е свързан с едната от основните шини и е постоянно 
натоварен с номиналното си натоварване 90 kVA. 

При наземно захранване от ГТСЕА или ТДСЕА, в съответствие с [27] са 
приети два режима на натоварване: 

− режим на предполетна подготовка с 67% натоварване на генератора (60 
KVA); 

− режим на стартиране на двигателите с пълно натоварване на генератора 
(90 KVA). 

 
3.5. Определяне на разхода на гориво от двигателя за компенсация на 

енергопотреблението на системите на самолета 
Настоящата задача е ключова за достоверността на изследването, т.к. 

определянето на ефективността на ТДССУ се извършва чрез сравняване на 
разхода му на гориво с допълнителния разход на гориво на двигателите за 
произвеждане на същата мощност. Задачата е решена чрез създаване на 
допълващи числени модели (ДМД) на основния модел на двигателя (ОМД), 
включени на изхода му и коригиращи изчисления разход на гориво в 
зависимост от енергопотреблението на системите разгледани в т.3.4. Общата 
схема на интегриране на ДМД в модела на полета е дадена на фиг.2.8 (виж 
т.2.5.2). Синтезът на ДМД е разгледан в доклад на научната конференция 
„BulTrans’11” (Приложение 7). 

Основно изискване към ДМД е всережимност и обхващане на целия 
височинно скоростен диапазон на самолета. Т.е. режими на работа от малък газ 
до излетен, височини на полета от 0 до 39000ft и числа М от 0 до 0.8. В същото 
време моделът трябва да е реализиран като достатъчно проста функция на 
Matlab. Предлаганите в литературата (например в [3]) методики за изчисляване 
на горивото за захранване на системите, изискват доста дълбоко познаване на 
характеристиките на двигателя на дадения режим на изчисление. Такива данни 
не би могло да се осигурят от описания в т.3.2. статистически модел на 
двигателя, на който е базиран ОМД. Даденото затруднение е преодоляно, като е 
създаден модел на двигателя в програмния продукт GasTurb11 и чрез числен 
експеримент са генерирани таблици за търсене на база на които са създадени 
ДМД. Стъпките на синтезиране на ДМД са дадени на фиг.3. 13. 
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Синтез на модел на двигателя в GasTurb11

Генериране на таблици на търсене

Интегриране и верификация на ДМД в общия модел на полета

Избор на параметрите
на търсене и на

гъстотата на мрежата
на таблиците

Генериране на точките
от таблиците в

GasTurb11

Създаване на функции
за определяне на

допълнителния разход
на гориво в Matlab

Интегриране на ДМД
функциите във

подпрограмите на
модела на полета

Моделиране на
различни режими на

консумация на енергия

Сравняване на данните
от модела с данните от

летателната
документация

Настройване на
параметрите на
двигателя в

изчислителен режим

Настройване на
параметрите на
двигателя в не

изчислителен режим

Оценка на
достоверността чрез
сравняване с данни за

различни режими

 
Фиг. 3. 13. Последователност на синтезиране на ДМД.  

3.5.1. Моделиране на двигателя с помощта на програмен продукт 
GasTurb11. 

Описание на начина на работа и възможностите на GasTurb11 е дадено в 
[73]. Информацията за идентификация на модела е взета от публично достъпни 
източници [15,89]. Идентификацията на модела е извършена чрез 
неколкократни, последователни пресмятания в изчислителен и неизчислителен 
режим на работа на двигателя. Поради недостъпност на информацията, 
пресмятанията на неизчислителен режим са извършени с типовите 
характеристики на компресор и турбина, заложени в GasTurb11. В този случай 
процеса на настройване на модела в неизчислителен режим се свежда до 
определяне на положението на изчислителната работната точка върху тези 
характеристики, което е извършено на итеративен принцип. Окончателният 
вариант на модела се съдържа във файла CFM56-5B2al5.CYG. Параметрите на 
мащабиране и избор на работна точка върху характеристиките на компресорите 
и турбините на двигателя са записани във файл cfm56-5b2alt2.SCL. Резултати от 
моделирането, с чиято помощ може да се направи заключение за адекватността 
му, са дадени в табл.3.5.1 и табл.3.5.2. 
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Таблица 3.5.1. Резултати от моделиране на двигателя в GasTurb11. 
Thrust, kN By-pass 

ratio  
Ov. Pressure 

ratio 
Airflow 

kg/s 
Fuel Flow 

kg/s 
Remarks 

142.35 5.5628 33.64 439.5 1.4568 
133.45 5.6622 31.813 427.95 1.3221 
120.11 5.7755 29.04 407.37 1.1491 
104.53 5.9512 25.7 379.02 0.9868 
94.7 6.0649 23.7 360.79 0.8847 

Standard atmosphere 
sea level conditions 

4.53    0.0915 IDLE at Sea Level
28.56  35.42   
25.98    0.4885 
25.04  32.19   

Flight conditions, 
Flight Level 350, 

M=0.8 

Таблица 3.5.2. Грешки от моделирането на двигателя в GasTurb11, спрямо 
данните от [15] и [89]. 

Thrust, kN BPR error OPR error Airflow 
error 

Fuel Flow 
error 

Remarks 

142.35 3 % 2,6 % 0,1 % -1,5 % 
133.45 2,9 % 4,4 % 0 % -1,3 % 
120.11 1,3 % 4,9 % 0,1 % -1,9 % 
104.53 0,9 % 4,3 % -1 % -0,7 % 
94.7 1 % 4,9 % -1,9 % -2,3 % 

Standard atmosphere, 
sea level conditions 

4.53    -5.7 % IDLE at Sea Level
28.56  0,1 %   
25.98    1,2 % 
25.04  -1,3 %   

Flight conditions, 
Flight Level 350, 

M=0.8 

3.5.2. Приети допускания при изграждане на ДМД 
- Подобие на работните режими 

Използването на теорията за подобие на ГТД [6, 90] позволява значително 
опростяване на ДМД. В ДМД е използвано привеждане към стандартни 
атмосферни условия освен на разхода на гориво на двигателя (формула 3.1.10), 
също и на параметрите, характеризиращи отнемането на мощност от двигателя: 
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 (3.5.1) 

където Px е механичната мощност, вземана от вала на двигателя в W, а Wbl е 
разхода на въздух, вземан от компресора в kg/s. 

- Избор на програми за регулиране на двигателя. 
Програмата за регулиране на двигателя определя степента на влияние на 

взимането на енергия от двигателя, върху разхода на гориво. Съвременните 
ДТРД използват сложни програми за регулиране, но за нуждите на числения 
експеримент са избрани прости програми, с един регулируем параметър, 
сведени до следните три случая: 
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− на излетен режим и на режим на изкачване се поддържа максимално 
допустимата честота на въртене на вентилатора, независимо от промените 
на натоварването от системите на самолета;  

− на крейсерски режим се поддържа постоянна теглителна сила;  
− на режим на малък газ се поддържа постоянна честотата на 

газогенератора.  
В GasTurb11 дадените програми за регулиране се реализират чрез задаване 

на ограничение на съответния параметър приработа на програмния продукт в 
"неизчислителен" режим (Off-design mode). 

- Овеждане на въздух от компресора. 
Системата за отбор на въздух от двигателя е описана в [85]. Основна 

сложност при моделирането й е пресъздаването на логиката за регулиране на 
въздуха от различните стъпала на компресора. С цел опростяване при 
изграждането на ДМД е прието, че независимо от външните условия, на режим 
малък газ въздухът се взима от изхода на компресора. На всички останали 
режими въздухът се взима от междинното стъпало, чиято позиция се дефинира 
чрез относителната енталпия на отвеждания въздух, спрямо общата в 
компресора. Относителната енталпия на отнемания въздух е определена в хода 
на настройване на ДМД. 

- Линейност на модела 
Приема се, че отнеманите от двигателя количества механична и пневматична 

енергия няма да водят до съществено изменение на положението на работната 
му точка и съответно ще влияят на параметрите му по линеен закон. 
Предположението е проверено чрез числен експеримент в GasTurb11, като води 
до незначителна погрешност (фиг.3.14.). 
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Фиг. 3.14. Зависимост на прираста на приведения разход на гориво от 

приведената мощност, отвеждана от вала на двигателя при различни числа М, с 
и без отвеждане на въздух от компресора.  
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Даденото допускане позволява ДМД да се базират на частните производни 
на приведения разход на гориво съответно от Wblc и Pxc, изчислени за 
сравнително малък брой точки от работния диаопазон на двигателя. 
Изчисленията са извършени по формулите:  
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 (3.5.2) 

където с индекс 0 се отнася за режим на двигателя без отвеждане на енергия, а 1 
за режим с отвеждане съответно на пневматична или механична енергия. 

- Избор на входен параметър на ДМД, характеризиращ режима на 
двигателя. 

От гледна точка на точност на ДМД би било най-добре за входен за модела 
да се използва регулируемият параметър на приетата програма за регулиране на 
дадения режим на двигателя. Наличието на три режима с различни програми за 
регулиране силно затруднява тази възможност. Друга пречка е 
несъответствието на изчислената от ОМД честота на въртене на вентилатора, на 
тази от типовата му характеристика в GasTurb11. Това прави невъзможно 
използването й като входен параметър. Оставащата възможност е да се 
използва разхода на гориво на двигателя. Направените числени експерименти 
показват, че това практически не влияе на точността на ДМД, като в същото 
време съществено опростява структурата им. 

3.5.3. Изграждане на ДМД в Matlab.  
В Matlab са създадени две функции dWf_pwx.m и dWf_bl.m, представляващи 

ДМД отчитащи съответно отвеждането на механична мощност за генератора и 
въздух. Обобщеният алгоритъм на двете функции е показан на фиг.3.15. ДМД 
за механична мощност е по-прост и определя ∂Wfc/∂Pxc на база на режима на 
двигателя и разхода на гориво. За определяне на ∂Wfc/∂Wblc е необходимо да се 
отчита и числото M на полета. 
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Фиг. 3.15. Обобщен алгоритъм на ДМД в Matlab. 
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При интеграцията на ДМД в общия модел на полета се взима под внимание 
това, че ОМД е статистически модел, включващ в себе си разхода на гориво за 
покриване на енергопотреблението на самолетните системи при нормални 
условия на експлоатация. Следователно за да се отчете разтоварването на 
двигателите в полет от ТДСЕА, трябва на входа на ДМД да се подава 
енергопотреблението на съответните системи с отрицателен знак. При това 
ДМД ще изкарва намалението на потребяваното от двигателите гориво. 

3.5.4. Оценка на достоверността на ДМД 
Достоверността на ДМД за отбор на въздух следва от достоверността на 

модела в GasTurb 11. Извеждането на ДМД за отбор на въздух е направено с 
повече допускания и се нуждае от допълнителна оценка. Тя е направена чрез 
включването на този ДМД в общия модел на полета и извършване на числени 
експерименти за основните режими на полета при различни режими на работа 
на кондициониращата система, за които има данни в летателната документация 
[76]. Резултатите са представени в табл.3.5.3. и показват приемлива 
погрешност. Грешките надхвърлящи 10% са в посока на по-голяма ефективност 
на двигателя т.е. биха намалили оценката за ефективност на ТДССУ. 

Таблица 3.5.3. Сравнение на промяната на изразходваното гориво при различни 
режими на кондициониращата система, получена от модела и дадената в [76]. 
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60 000 Climb to 310 9449 1328.02 1323.11 4.91 -0.369 -0.4 -7.64
60 000  390 11887 1739.05 1731.43 7.62 -0.438 -0.4 9.56
70 000 Climb to 310 9449 1692.87 1686.44 6.43 -0.380 -0.4 -5.09
70 000  370 11278 2155.37 2146.04 9.33 -0.433 -0.4 8.18
60 000 CRUISE 310 9449 5140.40 5116.90 23.50 -0.457 -0.5 -8.57
60 000  390 11887 4203.40 4180.50 22.90 -0.545 -0.5 8.96
70 000 CRUISE 310 9449 5409.70 5386.10 23.60 -0.436 -0.5 -12.75
70 000  370 11278 4703.40 4680.00 23.40 -0.498 -0.5 -0.50
65 000 Descent 390 11887 158.0977 155.133 2.9649 -1.88 -2 -6.23
65 000  310 9449 144.6055 142.004 2.6016 -1.80 -2 -10.04
45 000  310 9449 116.3125 114.262 2.0508 -1.76 -2 -11.84

 
3.6. Оценка на характеристиките и моделиране на ТДСЕА 

Предполага се, че ТДСЕА ще се разположи на мястото на съществуващото 
ГТСЕА, без съществени конструктивни промени в самолета, а прирастът на 
маса на СЕА няма да окаже съществено влияние на центровката. Настоящето 
предположение е проверено в т.3.6.2. 

Важно предположение е, че за работния процес на ТДСЕА ще се използва 
въздух от изпускания от кабината на самолета. Това решение е възможно 
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поради сравнително ниския разход на въздух на дизеловите двигатели в 
сравнение с газотурбинните и би позволило частично възстановяване на 
енергията за свиване на въздуха за вентилация на салона. В следствие на това се 
очаква повишаване на височинността и икономичността на ТД СЕА. Такова 
решение е разглеждано в изследванията за СЕА с горивни клетки [41, 42, 43]. 
Възможността му за ТДСЕА е потвърдена при моделирането на двигателя на 
ТДСЕА в т.3.6.3. Съпоставка на инсталацията на ГТСЕА и ТДСЕА от гледна 
точка на комуникациите със самолетните системи е дадена на фиг.3.16. 
Дадените на фигурата стойности на параметрите са получени при моделирането 
на съответния тип СЕА (т.3.6.3 за ТДСЕА и 3.7 за ГТСЕА) и на самолетните 
системи (т.3.4). 

Въпрос изискващ отделно внимание при интеграцията на ТДСЕА са по-
големите загуби на налягане при постоянно подаване на въздух от СЕА, през 
дългия въздухопровод, към кондициониращата система, в сравнение с 
подаването на въздух от двигателите. В настоящата работа е предположено, че 
това ще се компенсира от охлаждането на въздуха във въздухопровода, което от 
своя страна ще позволи по-малки загуби при хладилния цикъл в системата за 
кондициониране. 

AC - 90 kVA

Пневм.с-ма
~0.8 kg/s

Въздухозаборник на СЕА
ГТД ~1.2 kg/s

Приводен компресор ~0.8 kg/s
Охлаждане ~0.5 kg/s

СЕА
~1.7 kg/s

Изх.у-во

ГТСЕА - работа до
височини ~ 6000 m

AC - 90 kVA
Пневм.с-ма

~0.8 kg/s

Въздухозаборник на СЕА
Приводен компресор

 <1.2 kg/s
 ~0.8 kg/s

ОхлажданеИзход на кабинния въздух
~0.3 kg/s

СЕА
~1.7 kg/s

Изх.у-во

ТДСЕА
 12000 m

въздух за
двигателя
~0.5 kg/s

Кабинна
височина
2500 m

Изход на кабинния въздух
~0.8 kg/s

 
Фиг.3.16. Съпоставка на инсталацията на ГТСЕА и ТДСЕА в самолета 

3.6.1. Условия на работа и необходима мощност на ТДСЕА  
Принципна схема на компановката на ТДСЕА е показана на фиг.3.17. 

Основните консуматори на мощност в ТДСЕА са приводния компресор за 
подаване на въздух в пневматичната система и синхронния променливотоков 
генератор. Консуматорите са свързани към двигателя през повишаваща 
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предавателна кутия. Предварителните оценки са, че честотата на въртене на 
двигателя трябва да бъде повишена 2 - 3 пъти за задвижване на генератора (до 
6000 - 10000 min-1) и 4 - 5 пъти за задвижване на приводния компресор (до 
12000 - 20000 min-1). 

ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

Изходно устройство
Приводен
компресор
~0.8 kg/s

СЕА

Турбо
компресор

Ра
зд
ав
ат
ел
на

ку
ти
я

AC -
90 kVA

Пневм.с-ма ~0.8 kg/s 

Въздух за двигателя
~0.5 kg/s, 73.7kPa, 296K

Радиатори

Охлаждане ~1.2 kg/s,
19.8kPa, 230K

Генератор

Междинен охладител

Височина на полета
12000 m
M = 0.75

Кабинна височина
~2500 m

 
Фиг.3.17. Принципна схема на ТДСЕА 

Освен тези агрегати и двигателя в системата на СЕА влизат и 
турбокомпресора и съответните топлообменници от системата за охлаждане - 
воден и маслен радиатор и охладител на въздуха след компресора. 
Характеристиките на тази група агрегати трябва да се отчита при интеграцията 
на СЕА в самолета. 

В съответствие с оценките, извършени в т. 3.4., на максималната крейсерска 
височина на полета (39000 ft) ТДСЕА трябва да осигурява до 180 kW мощност 
за приводния компресор на въздушната система и 90 kW за генератора. При 10 
% резерв това прави 300 kW мощност на вала на двигателя. С намаляване на 
височината на полета потребната мощност на СЕА остава приблизително 
постоянна (виж табл.3.4.1). 

При избрания начин на инсталация, на максимална крейсерска височина на 
полета ТДСЕА ще се захранва с въздух с налягане 73.7 kPa (съответстващо на 
2500 m кабинна височина) и температура 296 K. При тези условия работният 
процес на ТДСЕА ще се благоприятства и от ниското противоналягане на 
изходящите газове от турбината на турбокомпресора (19.68 kPa)  

При работа на земята с работеща система за кондициониране температурата 
на входа на двигателя отново ще е близка до комфортната за пътниците 296 K. 
Подаването на въздух със стабилизирана температура ще се отрази 
благоприятно на работата на ТДСЕА при работа в горещ климат. 

3.6.2. Оценка на масата на ТДСЕА и влиянието му върху центровката на 
самолета 

За определяне на масата на ТДСЕА, освен на самия двигател, трябва да се 
отчетат и масите на електрическия генератор, на товарния компресор и на 
свързващата ги трансмисия. В сравнение с ГТСЕА трябва да се отчита и 
допълнителната маса на закрепващата конструкция и свързващите елементи 
(въздухопроводи и др.). 
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Оценката на масата на двигателя (включително турбокомпресора и 
системата за охлаждане) на ТДСЕА е направена на база на данните от табл.1.13. 
От нея се вижда, че специфичната мощност на съвременните АД, на базата на 
които би могло да се създаде ТДСЕА е в пределите 0.668 - 1.78 kW/kg. 
Съответно при необходима мощност 300 kW масата на тези двигатели би била в 
пределите 450 - 170 kg. 

Оценката на масите на останалите елементи на ТДСЕА е оценена на база на 
данни от литературни източници [7,91,92]. Формулите за изчисление са дадени 
в табл. 3.6.1. Избрани са консервативни стойности на масовите показатели на 
компонентите, завишаващи масата на СЕА, това компенсира неотчитането в 
това изследване на допълнителната маса на закрепващата конструкция и други 
непредвидени маси. 

Таблица 3.6.1. Оценка на масата на допълнителните агрегати на ТД СЕА 
Компонент, литературен 
източник 

Спец. маса Параметри на 
компонента 

Формула за 
изчисление 

Оценка 
на масата 

Генератор [7] msp = 0.33 
kg/kW 

P = 90 kVA, 
η = 0.9 

m = P / η . msp  33.33 kg 

Приводен (служебен) 
компресор [91] 

msp = 0.06 
kg/kW 

P = 180 kW m = P . msp 10.8 kg 

Мултиплицираща 
предавка [92] 

msp = 0.02 
kg/Nm 

P = 300 kW 
n = 2800 1/min

m = 60.P / (2.π.n) . msp 20.5 kg 

Общо    65 kg 

Като окончателна оценка на масата на ТДСЕА при консервативна стойност 
на специфичната мощност на двигателя 0.8 kW/kg се получава: 

mTDAPU = PD / PDsp + maux = 300 kW / 0.8 kW/kg + 65 kg = 440 kg  (3.6.1) 
,където PD е мощността на вала на двигателя, PDsp е специфичната мощност на 
двигателя, а maux е масата на останалите агрегати на СЕА.  

Разполагането на ТДСЕА на мястото на ГТСЕА би довело до промяна на 
центровката на самолета. Ако тази промяна е над определени граници това би 
повлияло неблагоприятно върху характеристиките на устойчивост и 
управляемост на ЛА. Особено силно е това влияние на етапите на излитане и 
кацане. Извършената проверка за влиянието на по-тежкото ТДСЕА върху 
центровката на прототипния самолет Airbus A319 е за празен, оборудван 
самолет, при което влиянието на допълнителната маса ще е максимално. 
Използвани са данните от техническата и летателната документация на типа 
самолет [75, 76]. Основните геометрични характеристики, необходими за 
изчисляване на центровката са дадени на фиг.3.18.  

Центровката на самолета се измерва в проценти от средната аеродинамична 
хорда (MAC). Поставянето на по-голям товар в задната част на самолета би 
довел до изместване на центровката назад. В съответствие с раздела за 
експлоатационни ограничения A319 FCOM 3.01.20, p.1 [76], пределно задната 
центровка за кацане е 39 % MAC. При излитане с маса под 45000 kg пределно 
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задната центровка при излитане се ограничава допълнително от 39 % до 29.5% 
MAC при маса 35000 kg (фиг.3.19).   

APU

2540mm

Ref. line

17250 mm

4193 mm
MAC

C.G.

C.G. Arm
34529 mm

C.G., % MAC

 
Фиг.3.18. Определяне на центровката на самолета 

 
Фиг.3.19. Ограничения на центровката на самолет A319 [76] 

Рамото на СЕА е определено на база на данните в техническата 
документация за влияние на демонтажа на щатните ГТСЕА върху центровката: 

xСЕА = MmassAPU / mGTAPU = 6991.43 kg.m / 202.48 kg = 34.529 m (3.6.2) 
,където МmassAPU е масовия момент на СЕА спрямо референтната линия на 
самолета, намираща се на 2.54 m пред носа на самолета,  mGTAPU е масата на 
базовия ГТ СЕА. 

За разглеждания случай масата на базовия самолет (оборудван, празен) е 
40500 kg, а положението на центъра на тежестта е 25 % MAC. Рамото на 
центъра на тежестта на самолета се пресмята по формулата: 
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xЦТ = xMAC + CG(%MAC).MAC = 17.25 m + 0.25 . 4.193 m = 18.298 m
 (3.6.3) 

,където xЦТ е разстоянието до центъра на тежестта от референтната линия на 
самолета, a xMAC е разстоянието до началото на MAC от референтната линия на 
самолета. 

Новото положение на центъра на тежестта при поставяне на ТДСЕА се 
пресмята по формулата: 

26.27100.

).(.

)(% 0

0

=
−

−+
−+

=
MAC

x
mmm

mmxmx

MACCG
MAC

ГТССУТДССУ

ГТССУТДССУССУЦТ

 %MAC (3.6.4) 

Може да се направи извода, че поставянето на ТДСЕА няма да доведе до 
силно изменение на центровката на самолета. Влиянието му би могло да се 
компенсира чрез съответни експлоатационни процедури за разпределяне на 
товарите в самолета и не изисква специални конструктивни мерки. 

3.6.3. Моделиране на работния процес на дизеловия двигател 
С цел цялостна оценка на параметрите на авиационните дизелови двигатели 

е извършено моделиране на работния им процес с помощта на специализиран 
програмен продукт. От гледна точка на съчетаване на достатъчна дълбочина на 
моделирането и простота на използването са подходящи програмни продукти, 
използващи 0- и 1- мерно представяне на процесите в двигателя. Най-
разпространени такива продукти са програмите BOOST (AVL) и WAVE 
(Ricardo). Съществуват и редица други разработки, в това число и в катедра 
"ДАТТ" на ТУ-София [93]. След анализ на достъпността и удобството на 
използването, за нуждите на настоящото изследване е избран интернет 
базирания програмен продукт "Дизел-РК", разработен и поддържан от катедра 
"Бутални двигатели" на МГТУ "Н.Э.Бауман" [94, 95]. 

Моделирани са двутактов и четиритактов дизелови двигатели със 
свръхпълнене, работещи при условията определени в т.3.6.1. Схемата и 
изходните параметри на двигателите са избрани на база на данните от табл.1.13. 
и изискването за мощност на ТДСЕА (табл. 3.6.2.). Изчислителните условията 
на работа на двигателя отговарят на следните параметри: 

− Крейсерски полет на височина 39000 ft (11887 m); 
− Захранване с отработен кондициониран въздух от салона на самолета с 

налягане 73.7 kPa (кабинна височина 2500 m) и температура 296 K; 
− Работа с постоянна честота на въртене на всички режими; 
− Температурата на охлаждащия външен въздух е приета 250 K; 
− В съответствие с т. 3.6.1., необходимата мощност на двигателя е 300 kW.  
И за двата двигателя е извършено второ изчисление при условия, 

съответстващи на работа на земя: 
−  Захранване с отработен кондициониран въздух от салона на самолета с 

налягане 101.3 kPa и температура 296 K; 
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− Температура на охлаждащия въздух 288 K.  

Таблица 3.6.2. Изходни параметри на моделираните двигатели 
 2 тактов двигател 4 тактов двигател 
Файл в Diesel-RK 2t_opp3 4tV8 
Схема срещупол. бутала (Юнкерс) V-образен 
Схема на свръх пълнене турбокомпресор, механичен 

компресор, междинен 
охладител 

турбокомпресор, 
междинен 
охладител 

Брой цилиндри 3 8 
Целева литрова мощност, kW/L 50 60 
Диаметър на цилиндъра, mm 108 93 
Ход на буталото, mm 2x109 95 
Работен обем, L 5.991 5.163 
Честота на въртене на коляновия вал, 
1/min 

2500 3800 

Степен на сгъстяване 17 19 

За нуждите на моделирането в Diesel-RK са въведени характеристиките на 
горивото за ГТД (керосин), с което трябва да работи ТДСЕА. Данните за 
керосина са взети от [96, 97]. Основните разлики са в по-високото съдържание 
на водород в керосина (условна химична формула C12H23) в сравнение с 
дизеловото гориво. От това следват по-висока топлина на изгаряне, по-нисък 
вискозитет и по-голяма изпаряемост. 

Задаването на режимите на двигателя е осъществено чрез едновременна 
промяна на въздушното отношение и на степента на повишаване на налягането 
в компресора. Даденият способ на регулиране на дизеловите двигатели със 
свръхпълнене стана възможен с навлизането на електронните системи за 
управление и се прилага все по-широко в днешно време [98]. Основното му 
предимство е намаляването на разхода на гориво при работа на двигателя на 
режими с частично натоварване. 

При изчисленията е извършена едномерна оптимизация на разхода на гориво 
по степен на повишаване на налягането в агрегатите за свръхпълнене. За 
двутактовия двигател е оптимизирано и разпределението на степента на 
повишаване на налягането между турбокомпресора и механичния компресор. 
Получените резултати са дадени съответно в табл. 3.6.3. за работа в полет 
и3.6.4. за работа на земята  

Получените резултати потвърждават възможността за захранване на 
двигателя на ТДСЕА с отработен въздух от кабината на самолета. Разходът на 
въздух през двигателя във всичките случаи не надвишава 0.5 kg/s, дебитът на 
въздуха от кабината на самолета на крейсерски режим е над 0.8 kg/s.  

Изчислението на двигателите на номинален режим на крейсерска височина и 
на земята, при избрания способ на регулиране, показва сравнително слабо 
влияние на външните параметри върху мощността и специфичния разход на 
гориво на двигателя.  
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Изчисленията на режими на частично натоварване имат за цел да покажат 
тенденцията в измемението на параметрите на двигателя. Поради изискавнията 
на синхронния генератор на ТДСЕА (т.3.4.), честотата на въртене на вала на 
двигателя при тези режими остава равна на номиналната. При това, за да се 
постигне сравнително запазване на специфичния разход на гориво на нива 
близки до номиналните е необходима допълнителна оптимизация на някои 
параметри, като ъгъла на изпреварване на впръскването. Реализирането на 
практика на тази оптимизация е възможно с използването на електронна 
система за регулиране на впръскването. При работа на земя се моделира и 
режима на работа само на генератора на ТДСЕА с цел ставнение с ГТСЕА. 

Таблица 3.6.3. Резултати от моделирането при работа на номинален режим 
(ном.) и режим на частично натоварване (частич.) в полет. 
 2 тактов 4 тактов 
Режим ном. частич. ном. частич. 
Мощност на вала, kW 301.60 220.95 302.58 204.04 
Специфичен разход на гориво, kg/kWh 0.20554 0.2129 0.21245 0.21545 
Разход на въздух, kg/s 0.49459 0.36556 0.48658 0.34982 
Степен на повиш. на налягането в компресорите 4 3 4 3 
Литрова мощност, kW/L 50.34 - 58.6 - 
Емисии NOx, g/kWh (Zeldovich) 2.5257 1.2086 6.3452 5.9064 

Таблица 3.6.4. Резултати от моделирането при работа на номинален режим и 
режим на частично натоварване на земята. 
 2 тактов 4 тактов 
Режим ном. частич. генер. ном. частич. 
Мощност на вала, kW 303.88 218.62 92.121 301.73 90 
Специфичен разход на гориво, kg/kWh 0.20417 0.20716 0.24154 0.21375 0.255 
Разход на въздух, kg/s 0.47313 0.37109 0.24856 0.49322 0.24439 
Степен на повишаване на налягането в 
компресорите 

3.06 2.55 1.61 3.1 1.5 

Емисии NOx, g/kWh (Zeldovich) 2.1490 1.1633 0.54810 4.8338 3.4706 

Интерес представлява и проверката на възможността за работата на ТДСЕА 
в авариен режим, на максимална крейсерска височина, при разхерметизация на 
кабината на самолета. В този случай налягането на входа в турбокомпресора се 
очаква да падне до 0.197 kPa. Основните изисквания към този режим са ТДСЕА 
да запази работоспособността си и да осигурява електрическа мощност равна 
поне на мощността на аварийния ветрогенератор (Ram Air Turbine - виж A319 
AMM 24-24-00 [87]) - 5 kVA. Проблем при изчисляването на този режим 
представлява силното му различие от изчислителния, което води до по-големи 
грешки и лоша сходимост на решението от програмния продукт. Такова 
моделиране е направено за четиритактовия двигател, резултатите са показани в 
табл.3.6.5. Резултатите удовлетворяват поставените към режима изисквания. 

Прави впечатление значителната степен на повишаване на налягането в 
компресорите, необходима за постигане на желаните специфични параметри. 
Може да се направи извода, че съвършенството на агрегатите за свръхпълнене, 
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както и оптимизирането на параметрите на системата за свръхпълнене и 
параметрите на двигателя ще играят определяща роля за получаване на 
ефективен ТДСЕА. 

Таблица 3.6.5. Основни параметри получени при изчисляване с "Дизел-РК" при 
работа на 4-тактовия двигател на авариен режим на височина 11887 m. 

Пълно налягане на входа на компресора, kPa 0.197 
Температура на входа на компресора, K 230 
Мощност на вала, kW 69.5 
Специфичен разход на гориво, kg/kWh 0.35 
Разход на въздух, kg/s 0.175 
Коеф. на повишаване на налягането в компресора 5 

Важен извод е, че поради сравнително малката промяна на външните 
условия и натоварването на ТДСЕА при нормалните условия на експлоатация 
специфичният разход на гориво остава практически постоянен. Това позволява, 
за нуждите на числените експерименти да се приеме, че специфичният разход 
на гориво на ТДСЕА е константа. Даденото допускане значително опростява 
общия математически модел на полета на самолета. Горивото, изразходвано от 
ТДСЕА за всички условия на полета се получава, като приетият специфичен 
разход на гориво на ТДСЕА се умножи по сумата от мощностите, консумирани 
от електрическата и кондициониращата система. В съответствие с това 
приемане подпрограмите на общия модел на полета на самолета (виж 
табл.3.3.1)  са доработени с възможността да изчисляват съответния етап от 
полета както с, така и без използване на ТДСЕА. 
 

3.7. Моделиране на характеристиките на ГТСЕА 
Оценката на характеристиките на ГТСЕА е извършено чрез моделиране в 

програмен продукт Gasturb11. Данните за изчислението се съдържат във файл 
GTAPU.C1S. Разгледан е най-масовият вариант на едно-вален ГТСЕА с отделен 
служебен компресор за пневматичната система и синхронен трифазен 
генератор с постоянна честота на въртене. Избрани са сравнително високи 
стойности на параметрите на работния процес за този тип двигатели, които 
надвишават параметрите на ГТСЕА, разгледани в табл.1.1. Характеристиките 
на ГТСЕА са пресметнати в няколко работни точки, съответстващи на 
режимите на сравняване на ТДСЕА и ГТСЕА при работа на земята (виж глава 
4). Изходните и изчислените параметри на ГТСЕА са дадени в табл.3.7.1. 

Голямото повишаване на специфичния разход на гориво при намаляване на 
мощността на ГТСЕА е характерно за едно-валните газотурбинни двигатели 
работещи на постоянна честота на въртене. 

Емисиите на NOx са изчислени от пресмятания в Gasturb11 параметър на 
интензивност на формиране на азотните окиси SNOx [73]. Даденият параметър 
е свързан линейно с индекса на емисии на NOx – EI, който се измерва в g/kg 
гориво. В първо приближение тази връзка се приема: 

SNOxEI .32≈  (3.7.1). 
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Окончателно количеството емисии NOx в g/kWh се получава, като индекса на 
емисиите се умножи по специфичния разход на гориво. 

Таблица 3.7.1. Параметри на ГТСЕА, получени при моделиране в Gasturb11 

 

Режим при 
стартиране на 
двигателите 

Режим при 
предполетна 
подготовка 

Работа само на 
генератора 

Компресор 1 стъпален, центробежен 
Височина на летището, m 0 
M 0 
Коефициент на възстановяване на 
налягането във входното устройство 0.98 
Честота на въртене на вала 40000 
Мощност на вала, kW 260 230 90 45
Приведен разход на въздух, kg/s 2.15 2.151 2.154 2.155
Температура пред турбината, K 1065 1029 871 819
Степен на повишаване на налягането 10 9.84 9.13 8.88
КПД на компресора 0.82 0.8196 0.8156 0.8133
КПД на турбината 0.86 0.86 0.8653 0.8653
Разход на гориво, kg/h 93.2 86.04 54.9 45.14
Специфичен разход на гориво, kg/(kW*h) 0.358 0.374 0.61 1.0026
Емисии NOx, g/kWh 2.727 2.789 4.133 6.556
 

Обобщение на глава 3. 
Подмоделите и общият модел за изследване на ефективност на ТДСЕА са 

реализирани в програмна среда Matlab. За синтезирането им са били използвани 
също и специализирани програмни продукти за моделиране на работния процес 
на газотурбинни двигатели (GasTurb 11) и на бутални двигатели (Diesel-RK). 
− Разработена и реализирана е методика за идентификация на основните 

характеристики на самолетa и двигателите, по данни от бордовите средства 
за обективен контрол, получени при изпълнение на редовни полети; 

− Синтезирани са математически модели на двигателите на самолета, 
динамиката на полета на самолета като материална точка, енерго-
потреблението на кондициониращата система на самолета и допълващ модел 
на двигателя за определяне на разхода на гориво за компенсация на 
енергопотреблението на системите на самолета.; 

− Оценката на достоверността на общия модел показва, че неточностите му са 
в посока на завишаване на ефективността на двигателите, което води до 
консервативна оценка за ефективността на ТДСЕА; 

− Обоснован е начина на интеграция на ТДСЕА към самолета. Показано е, че 
масата на ТДСЕА ще влияние незначително върху центровката на самолета; 

− Моделирани са характеристиките на двутактов и четиритактов двигатели за 
ТДСЕА. Изчисленията показват, че специфичния разход на гориво на 
ТДСЕА на номинален режим може да се приеме за постоянен в целия 
експлоатационен диапазон на полета; 

− Моделирани са характеристиките на ГТСЕА. 
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Глава 4 
 

Числено изследване на горивната ефективност на ТДСЕА 
 

В глава 4 са описани извършените числени експерименти за сравняване на 
горивната ефективност на самолет, оборудван с ТДСЕА и такъв с 
конвенционален ГТСЕА. За да се избегнат неопределеностите и неточностите 
на оценките, които неминуемо съпътстват моделирането на ТДСЕА, извършено 
в глава 3 е избран подход на параметрично изследване. Това позволява 
резултатите от изследването да не са свързани с конкретен тип двигател и им 
придава по-голяма универсалност. За управляващи параметри на изследването 
са избрани специфичния разход на гориво и специфичната мощност на 
дизеловия двигател на ТДСЕА. Основен критерий е получената икономия на 
гориво. Изследваната област на тези параметри обхваща стойностите им за 
съществуващите двигатели, разгледани в т.1.4 на глава 1. Сравнението е 
разделено на две части. Първата обхваща сравнение на изразходваното гориво и 
емисиите на азотни окиси при използване на СЕА на земята. Втората част 
обхваща определяне на характеристиките на горивна ефективност при 
използване на самолета в полет.  

Сравняването на ефективността на ТДСЕА и ГТСЕА на земята е извършено 
за няколко най-характерни режима на работа на СЕА, определени на база на 
данните от литературата [14, 26, 27] и моделирането, извършено в глава 3. 
Изследването е извършено за двете крайни стойности на изследваното 
пространство на номинален специфичен разход на гориво на ТДСЕА. 
Специфичната мощност в този случай не оказва влияние на резултатите. За да 
се обхване достатъчно широка област от варианти на използване на СЕА, са 
разгледани 3 случая на използването му. Като допълнителен критерий за оценка 
на ТДСЕА са въведени емисиите на азотни окиси. Получените резултати 
потвърждават очаквания значителен положителен ефект от използване на 
ТДСЕА на земята. 

Сравнението на характеристиките на самолета с и без ТДСЕА в полет е 
извършено с помощта на описания в глава 3 модел на полета, за три 
представителни сценария на полети. Дадена е обосновка и описание на 
полетните сценарии. Описана е методиката на численото изследване, 
включваща алгоритмите на моделиране на всеки полетен сценарий и 
обработката на получените резултати. Резултатите от параметричния анализ 
(критериалното пространство) са представени както в табличен, така и в 
графичен вид. Изследването на ефективността на ТДСЕА в полет също както и 
това на земя, потвърждава възможността за получаване на значими икономии 
на гориво. 

В края на главата резултатите от изследването на земя и в полет са 
обединени в сумарна оценка на ефективността на ТДСЕА. Оценени са 
вариантите на експлоатация на самолета, при които ТДСЕА би имал най-
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значителен ефект. Направена е съпоставка на получените резултати за 
горивната ефективност на ТДСЕА с резултатите от аналогичните изследвания 
за приложимост на СЕА на база горивни клетки [41, 43]. 

 
4.1. Сравнение на горивната ефективност на ТДСЕА и ГТСЕА при работа 

на земята 
Задачата за сравняване на ефективността на ТДСЕА и ГТСЕА на земя е 

поставена първоначално в т.2.5.3. Цел на даденото изчисление е да се сравнят 
ТДСЕА и ГТСЕА от гледна точка на горивна ефективност, при най-често 
срещаните варианти на използване на земя. База за определяне на тези варианти 
са изследванията за емисии на СЕА в районите на летищата [14, 26, 27]. 

Направено е и сравнение на отделените азотни окиси, като един от 
основните замърсители. Трябва да се има предвид, че методиките за 
изчислението им и в програмите GasTurb11 и Дизел-РК са приблизителни. 
Останалите видове вредни емисии – неизгорели въглеводороди, въглероден 
окис и твърди частици не са обект на изследването, поради това че 
привеждането на резултатите от използваните методики за ГТД и дизелов ДВГ 
към общи критерии е оценено, че ще доведе до твърде голяма допълнителна 
неопределеност. 

Не е правена и съпоставка на ТДСЕА със стационарните летищни източници 
на електроенергия и кондициониран въздух. Предполага се, че ТДСЕА и 
стационарните източници ще имат близка енергийна ефективност, при което 
решаващи за предимството на едните над другите ще са редица 
експлоатационни и икономически фактори, които не са обект на изследването. 
Може да се спомене, че особено за по-малките летища, не използването на 
стационарни източници би имало ред непреки положителни следствия, като 
намаляване на операциите по обслужване на самолета на стоянка, намаляване 
на автомобилния трафик по летищния перон и др. 

4.1.1. Приети допускания и сценарии на използване на СЕА на земята 
Сравнението е извършено за крайните стойности на интервала на 

специфичен разход на гориво на номинален режим на ТДСЕА: SFCnominal = 0.2 и 
0.23 kg/kWh. Поради линейния характер на използваните зависимости, 
резултатите за икономия на гориво лесно могат да бъдат интерполирани за 
всяка друга стойност на SFC. 

Работата на СЕА на земята се пресъздава чрез три режима, съответстващи на 
описаните в [27] за средни реактивни самолети (виж глава 1, фиг.1.5 и 1.6). 
Добавен е режим на предполетна подготовка без използване на наземно 
захранване и без кондициониране на кабината, който също така сеизползва за 
подгряване на СЕА, преди стартирането на двигателите. Режимите са описани в 
табл. 4.1.1. 
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Таблица 4.1.1. Разгледани варианти на наземно използване на СЕА 
 1. Стартиране 

на 
двигателите 

2. Предполетна 
подготовка с 
кондициониране на 
кабината 

3. Подгряване или 
предполетна 
подготовка без 
кондициониране 

Времетраене 3 min до 20 min 5 min или 20 min 
Пневматична мощност, % 100 % 100 % 0 % 
Пневматична мощност, kW 170 170 0 
Електрическа мощност, % 100 % 67 % 100 % 
Електрическа мощност, kW 90 60 90 
Сумарна мощност, kW 260 230 90 

Специфичният разход на гориво за ГТСЕА за всеки от тези режими е взет от 
3.7 (табл.3.7.1.). За ТДСЕА промяната на специфичния разход на гориво спрямо 
номиналния режим е приета, че е пропорционална на тази при двутактовия 
двигател, моделиран в т.3.6.3. (табл.3.6.4.). Обобщените данни са дадени в 
табл.4.2.2. Относителното изменение на разхода на гориво на понижените 
режими спрямо номиналния, за двутактовия двигател е дадено на отделен ред в 
табл.4.1.2. 

При сравняването на специфичните емисии на азотни окиси са разгледани 
ГТСЕА и моделираните в Diesel-RK 2-тактов и 4-тактов двигатели. 
Стойностите на специфичните им емисиите са дадени в табл.4.1.3. 

Таблица 4.1.2. Приет специфичен разход на гориво на сравняваните СЕА 
Режим номинален 

(стартиране) 
Кондициониране 

(230 kW) 
Подгряване (90 

kW) 
ГТСЕА 0.358 kg/kWh 0.374 kg/kWh 0.61 kg/kWh 
2-тактов двигател 0.204 kg/kWh 0.207 kg/kWh 0.242 kg/kWh 
относ. изменение на SFC за ТДСЕА 1 1.015 1.186 
ТДСЕА 0.2 kg/kWh 0.203 kg/kWh 0.237 kg/kWh 
ТДСЕА 0.23 kg/kWh 0.233 kg/kWh 0.273 kg/kWh 

Таблица 4.1.3. Приети емисии на NOx на сравняваните СЕА, g/kWh 
Режим номинален 

(стартиране) 
Кондициониране 

(230 kW) 
Подгряване (90 

kW) 
ГТСЕА 2.727 2.789 4.133 
ТДСЕА, 2-тактов двигател 2.1490 1.1633 0.54810 
ТДСЕА, 4-тактов двигател 4.8338 3.4706 3.4706 

Разгледани са три варианта на използване на СЕА преди полет, които 
обхващат болшинството случаи на реалната експлоатация на СЕА, както на 
големи така и на по-малки и не оборудвани летища: 

− Случай 1: Престой на самолета на стоянка с осигурено електрозахранване 
и кондициониране – СЕА се използва само за стартиране и работи 5 min в 
режим на подгряване и до 3 min на номинален режим; 

− Случай 2: Престой на самолета на стоянка без стационарна система за 
кондициониране – СЕА работи 20 min на режим 2 с мощност 230 kW и до 
3 min на режим за стартиране на двигателите; 
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− Случай 3: Автономен престой на самолета без наземни източници на 
енергия и без нужда от кондициониране на кабината – СЕА работи 20 min 
на режим 3 с мощност 90 kW и до 3 min на режим за стартиране на 
двигателите. 

4.1.2. Резултати от сравнението на ТДСЕА и ГТСЕА при работа на земя 
Изчисляването на изразходваното гориво за всеки вариант на използване на 

съответното СЕА се изчислява по формулата: 
mF = SFCAPU . PAPU . t / 60  (4.1.1) 

, където mF е масата на изразходваното гориво в kg, SFCAPU - специфичен 
разход на гориво на СЕА в kg/kWh, PAPU е мощността на СЕА в kW, а t - 
времето на работа в min. По аналогичен начин е изчислено и количеството 
отделени азотни окиси. Резултатите от изчисленията за разхода на гориво са 
дадени в табл. 4.1.4. Резултатите за емисиите азотни окиси – в табл. 4.1.5. 

Таблица 4.1.4. Сравнение на разхода на гориво на СЕА при работа на земя. 
 Случай 1 Случай 2 Случай 3 
Изразходвано гориво ГТСЕА, kg 9.23 33.33 22.95 
Изразходвано гориво ТДСЕА, kg 
(SFCnominal=0.2 kg/kWh) 4.38 18.16 9.71 
Икономия на гориво, kg -4.85 -15.16 -13.24 
Икономия на гориво, % -52.6 -45.5 -57.7 
Изразходвано гориво ТДСЕА, kg 
(ТДСЕА SFCnominal=0.23 kg/kWh) 5.04 20.85 11.18 
Икономия на гориво, kg -4.19 -12.47 -11.77 
Икономия на гориво, % -45.4 -37.4 -51.3 

Таблица 4.1.5. Сравнение на емисиите на NOx на СЕА при работа на земя. 
 Случай 1 Случай 2 Случай 3 
Емисии NOx - ГТСЕА, g 66.45 249.27 159.44 
Емисии NOx 2-тактов ТДСЕА, g 
(SFCnominal=0.204 kg/kWh) 32.05 117.12 44.38 
Изменение на емисиите, g -34.40 -132.15 -115.06 
Изменение на емисиите, % -51.8 -53.0 -72.2 
Емисии NOx 4-тактов ТДСЕА, g 
(без система за EGR) 88.8689 328.9187 166.9574 
Изменение на емисиите, g 22.42 79.64 7.52 
Изменение на емисиите, % 33.7 31.9 4.7 

4.1.3. Анализ на резултатите от сравнението на ТДСЕА и ГТСЕА при 
работа на земя 

Получените резултати потвърждават очакванията за значителен ефект върху 
разхода на гориво, при използване на ТДСЕА. Дори при максимално 
ограничено използване на СЕА само за стартиране на двигателите (случай 1), 
икономията на гориво ще надхвърля 4 kg на полет. За самолети летящи по 
линии с малка далечина и голяма честота (до 6 – 8 полета дневно), използването 
на ТДСЕА би довело до икономии от над 25 – 32 kg гориво дневно.  
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Слабото изменение на специфичния разход на гориво на ТДСЕА при 
изменение на натоварването му, в сравнение с това при ГТСЕА, води до почти 
еднаква икономия на гориво в случаите 2 и 3 (средно 14 и 12 kg на полет, 
съответно за ТДСЕА със специфичен разход на гориво на номинален режим 
SFCnominal = 0.2 и 0.23 kg/kWh). Може да се направи извода, че икономията на 
гориво при ТДСЕА ще зависи преди всичко от времето на работата, а не от 
натоварването на СЕА. 

При анализа на емисиите азотни окиси трябва да се вземат под внимание 
следните обстоятелства: 

− Поради особеностите на използвания в Diesel-RK метод за изчисляване на 
емисиите NOx [95], вероятно нивата на емисиите от 2-тактовия двигател 
на по-ниски режими са занижени, което се дължи на голямото количество 
остатъчни газове в цилиндрите. В следствие на това оценката за 
намаляване на емисиите NOx при ТДСЕА с 2-тактов двигател може да е 
леко завишена, особено в случай 3. 

− Модела на 4-тактовия двигател не включва система за рециркулация на 
изгорелите газове (EGR). В следствие на това изчислените нивата на 
емисиите NOx на ТДСЕА с 4-тактов дизел се получават по-високи от тези 
на ГТСЕА. Може да се предположи, че при използване на EGR система, 
аналогична на използваните при съвременните автомобилни двигатели, 
намалението на емисиите NOx ще е съпоставимо с това при 2-тактовия 
двигател. 

 
4.2. Оценка на икономията на гориво при самолет с ТДСЕА в полет 

Задачата е определяне на разхода на гориво на самолета в полет. За целта е 
проведено параметрично изследване с управляващи параметри специфичния 
разход на гориво и специфичната мощност на двигателя на ТДСЕА (без да се 
включва масата на служебния компресор, генератора и предавателната кутия). 
Изследваната област от стойности на тези параметри е избрана, така че да 
отговаря на стойностите им, определени за съществуващи двигатели 
(т.1.4.глава 1). Специфичната мощност (power/mass) се изменя в интервала 0.8 - 
1.2 kW/kg, а специфичния разход на гориво (SFC), съответно 0.23 - 0.2 kg/kWh.  

Икономията на гориво при самолета с ТДСЕА е определена като разлика на 
изразходваното гориво за съответния полет на самолета носещ и използващ 
ТДСЕА и този на самолета с ГТСЕА, който получава цялата енергия за 
захранване на системите си от основните двигатели. Използван е и 
допълнителен критерий за горивна ефективност на самолета - километровия 
разход на гориво wfkm [kg/km]. В случая на полет на максимална далечина тя 
също се използва като критерий за ефективност. 

Поради силното влияние на различни експлоатационни фактори, като 
далечината на полета и полезния товар върху разхода на гориво изследването е 
проведено за няколко полетни сценарии. Изчисленията за всеки сценарий са 
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извършени за базовия самолет с ГТСЕА и за самолета с ТДСЕА с цялата област 
на управляващите параметри на изследването - специфичния разход на гориво 
и специфичната маса на двигателя на ТДСЕА. 

4.2.1. Сценарии на полета 
С цел обхващане на достатъчно широк диапазон от варианти на използване 

на самолета са симулирани 3 полетни сценария. Сценариите се изграждат от 
отделни етапите на полета, които са описани в глава 3, т.3.3 (табл.3.3.1.). И 
трите сценария отчитат горивото за аеронавигационен запас. Етапите на полета 
и означенията на масата на самолета в началото и края на всеки етап са дадени 
на фиг.4.1. Параметрите на всеки от етапите са избрани в съответствие с 
летателната документация на самолета [76] и са дадени в табл.4.2.1. за основния 
полет и табл.4.2.2. за полета до запасно летище. 

1. Take off
Излитане

3. Climb
Набор на височина

4 (Initial) . Cruise - Flight level
Крейсерски полет - (начална)
височина

4
Крайна крейсерска височина

.a. Final cruise flight level

5
Снижение
. Descend 

1R. Climb to alternate cruise,2R. Initial Climb/
Нач.изкачване/Изкачване до височина за
прелитане до запасно летище

3
Прелитане до запасно летище

R. Alternate cruise

4
Снижение към запасно летище

R. Descend to alternate airport

5
Изчакване
R. Holding

6
Заход за кацане
R.Approach

Trip Fuel
Гориво за полета

Reserve Fuel
Запасно гориво

2 Initial . Climb
Нач.набор на височина

6
Заход за кацане

. landing approach

m
(m )

0
TO

m1

m3 m4

m5

m  (m )6 L mZF

 
Фиг. 4.1. Профил и елементи на полета 

Таблица 4.2.1. Основни параметри за изчисляване на горивото за полета  
Етап на полета Височина на полета, m Скоростен профил 

1 0 0 -> V2 

2 - V2 -> Vcas=250 kts 

3  -> 11278 Vcas=250 kts / Vcas=300 kts / M=0.78 

3а 11278->11887 M=0.78 

4 11278 M=0.78 

4а 11887 M=0.78 

5 11278 (11887)->853 M=0. 78/ Vcas=300 kts / Vcas=250 kts 

6 853 ->0 Vcas=250 kts -> Vapp 
Легенда: V2 – безопасна скорост при излитане – изчислява се съгласно [76]; Vcas 
– калибрирана въздушна скорост във възли (kts); Vapp – крайна скорост при 
подход за кацане – изчислява се съгласно [76]. 
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Таблица 4.2.2. Основни параметри за изчисляване на горивото за полет до 
запасно летище 
Етап на полета Височина на 

полета, m 
Скоростен профил  Време, min Разстояние, 

km 

1R 305 -> 6960 Vapp -> Vcas=250kts - - 

2R  Vcas=250kts-> Vcas=270kts - - 

3R 6960 Vcas=270 kts - 370.4 

4R 6960 -> 457 Vcas=270kts-> Vcas=250kts - - 

5R 457 Vcas=202 kts 30 - 

6R 457 -> 0 Vcas=250 kts -> Vapp - - 

Симулираните сценарии са: 
1. Полет с максимална излетна маса (75.5 t) на максимална далечина с 

максимален запас гориво (24210 L за базовия самолет А319, приема се плътност 
на горивото 0.8 kg/L). Предполага се, че самолетът с ТД СЕА ще има същата 
максимална излетна маса както базовия, но за сметка на по-голямата си маса 
празен ще носи по-малък горивен запас. Очаква се по-добрата икономичност 
при използване на ТД СЕА да компенсира това. Единствено този сценарий 
включва крейсерски полет със стъпално увеличаване на височината (етап 4.а.). 

2.a. Полет на средна далечина (2500 km) с 80% товар (14.4 t). Този сценарий 
е избран като показателен за полети по редовни линии със средна 
продължителност. Дистанцията 2500 км е определена като дистанция, 
обхващаща болшинството европейски маршрути. Предполага се че той би 
отразявал най-близко резултатите от използване на ТД СЕА на практика. 

2.b. Полет на средна далечина (2500 km) с максимален полезен товар (18 t). 
Полетът с максимален полезен товар е разгледан като граничен случай, 
допълващ полетен сценарий 2.a. Сценарият позволява да се направят изводи за 
зависимостта между ефективността от използване на ТД СЕА и натоварването 
на самолета. 

4.2.2. Методика на получаване и обработка на резултатите от 
моделирането на полета  

Резултатите са получени чрез последователно проиграване на съответния 
полетен сценарий за базовия самолет и самолет с ТДСЕА за всички съчетания 
на специфична мощност и специфичен разход на гориво на ТДСЕА, влизащи в 
изследваната област. 

При моделирането на полетите етапите им не са изчислени в последователен 
ред. Това се прави с цел да се изчисли горивото необходимо за полета, което 
предварително е неизвестно. Дадения алгоритъм съответства и на методиката за 
подготовка на полета, която се използва на практика. Използвани са различни 
алгоритми за пресмятане в зависимост от дадените и неизвестните величини за 
конкретния полетен сценарий и при определяне на резервното гориво. 
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4.2.2.1. Изчисляване на масата на запасното гориво 
Програмният код на изчислението се съдържа във файловете 

Flight_max_RangeReserve.m за сценарий 1. и Flight_2500kmReserve.m за 
сценарии 2.a и 2.b. Изходен параметър за изчислението е масата на самолета 
натоварен без гориво mZF. За сценарий 1. mZFbase за базовия самолет се определя 
като разлика на максималната излетна маса mTOmax (75500 kg [76]) и 
максималната маса на горивото mfmax: 

mZFbase = mTOmax - mfmax  (4.2.1) 
Максималната маса на горивото mfmax е определена като се приема, че 

максималния полезен обем на резервоарите 24210 L [76] е запълнен с гориво с 
плътност 0.8 kg/L. Окончателно за mZFbase се получава 75500 kg - 24210 L . 0.8 
kg/L = 56132 kg 

За сценарий 2.b mZFbase е равна на максимално допустимата mZFmax = 58500 
kg [76], а за 2.a на масата на самолета оборудван, празен mOE плюс 80% от 
максималния полезен товар: 

mZFbase = mOE + 0.8(mZFmax - mOE )  (4.2.2) 
За да са равни масите на полезния товар на самолета без и с ТДСЕА mZF_TD 

се определя като към mZFbase се добави допълнителната маса на ДТСЕА: 
mZF_TD = mZFbase - mGTAPU + mTDAPU  (4.2.3) 

, където mGTAPU = 220 kg е масата на базовото ГТСЕА, а mTDAPU тази на ТДСЕА. 
Масата mTDAPU се изчислява по формула 3.6.1, като в случая масата maux на 
останалите агрегати на ТДСЕА без двигателя и системите му е приета 73.(3) kg.  

Изчисляването на масата на самолета при кацане в летището на 
местоназначение m6 (mL) и съответно масата на запасното гориво mfR, които са 
начални за полета до запасно летище, при дадена mZF, която е крайна за полета, 
се извършва чрез пресмятане в обратен ред на етапите на полета от момента на 
кацане на запасното летище до момента на прекратяване на снижение и начало 
на изкачване за прелитане до него. Етапите на установен хоризонтален полет 
3R и 5R се изчисляват аналогично на цялостния полет чрез интегриране от края 
към началото на етапа. Останалите етапи включват сложни елементи като 
ускоряване и забавяне, прибиране и пускане на колесника и механизацията на 
крилото. По тази причина обратното им интегриране е невъзможно и 
решението се извършва чрез задаване на началната маса в първо приближение и 
последващи итерации. 

4.2.2.2. Изчисляване на сценарий 1 
Програмният код на изчислението се съдържа във файл Flight_max_range.m. 

В дадения случай са известни началната и крайната маса на самолета (масата на 
горивото за полета), а се търси полетната дистанция. Изчислението протича в 
следния ред: 

- Изчисляват се етапи 1,2,3 и 4 в съответствие с табл. 4.1.1.. Етап 4 завършва 
при достигане на полетна маса 62 t за преминаване от ешелон на полета 370 
(11278 m) към ешелон 390 (11887 m) [2]. 
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- С цел определяне на масата на самолета, при която трябва да започне 
снижение, в обратен ред, чрез задаване на началната маса в първо приближение 
и последващи итерации, се изчисляват етапите 5 и 6 на снижение и заход за 
кацане. 

- Изчислява се етап 4а. 
Дистанцията на полета се получава като сума на дистанциите на всички 

етапи без етап 1. 

4.2.2.3. Изчисляване на сценарий 2 
Програмният код на изчислението се съдържа във файл Flight_2500km.m. В 

дадения случай са известни крайната маса и дистанцията на полета, а се търси 
масата на горивото за полета. Задачата се решава по метода задаване на 
началната маса в първо приближение и последващи итерации: 

- Методът се прилага първо за крайните етапи на полета -5 и 6.  
- Методът се прилага групово за етапи от 1 до 4. Следва да се отбележи, че 

сценарий 2 не съдържа етап 4а. Етап 4 завършва при достигане (сумарно от 
всички етапи без етап 1) на дистанцията на полета. 

4.2.3. Резултати от числените експерименти 
4.2.3.1. Сценарий 1 – полет на максимална далечина 

Резултатите от изчисленията на сценарий 1 са дадени в табл. 4.1.3 за базовия 
самолет и табл. 4.2.4.- 4.2.9. за ТДСЕА. Допълнително е изследван и случая на 
полет на самолета с изключен ТДСЕА (APU OFF). Основният параметър, който 
представлява интерес при дадения сценарий е относителната промяна на 
максималната далечина на полета при използване на ТДСЕА (табл. 4.2.5.) тя е 
визуализирана на фиг.4.2. 

Таблица 4.1.3. Резултати от изчисление на сценарий 1 за базовия самолет 
Резервно гориво mfR, kg 3318.5 
Гориво за полета mf, kg 16049.5 
Дистанция Lflt, km 5247.4 
Километров разход на гориво wfkm, kg/km 3.059 

Таблица 4.2.4. Промяна на масата на необходимото резервно гориво при 
използване на ТДСЕА за сценарий 1, kg 
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh 
Маса на 
ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33

0.200   -8.9 -6.9 -4.7 -3.0 -3.3 3.0
0.210   -4.9 -3.3 -1.8 0.7 0.3 6.5
0.220   -1.2 0.3 2.5 4.2 3.9 10.2
0.230   2.4 3.9 5.4 7.3 7.5 13.6

APU OFF  0.1 1.7 4.0 5.7   
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Таблица 4.2.5. Относителна промяна на резервното гориво при използване на 
ТДСЕА, % 
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh 
Маса на 
ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33

0.200   -0.2678 -0.2085 -0.1403 -0.0902 -0.0994 0.0893
0.210   -0.1465 -0.0997 -0.0543 0.0208 0.0088 0.1973
0.220   -0.0367 0.0085 0.0767 0.1274 0.1183 0.3081
0.230   0.0716 0.1172 0.1625 0.2211 0.2274 0.4105

APU OFF  0.0035 0.0502 0.1197 0.1709   
Според получените резултати поставянето на ТДСЕА би влияло 

пренебрежимо на количеството необходимо резервно гориво (табл.4.2.4.). 
Основно влияние върху икономията на гориво би оказвал специфичния разход 
на гориво на ТДСЕА, а не масата му. 

Последната графа на таблицата показва резултати получени, ако самолетът с 
ТДСЕА не го използва при прелитането до резервното летище. Резервното 
гориво в този случай приблизително съответства на същото при работа на 
ТДСЕА със специфичен разход на гориво 0.225 kg/kWh. Това означава, че при 
прелитане до резервно летище използването на ТДСЕА ще е изгодно само ако 
специфичният му разход на гориво е под тази стойност.  

Таблица 4.2.6. Промяна на далечината на полета на самолета с ТДСЕА в 
сравнение с базовия самолет - сценарий 1, km 
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh 
Маса на 
ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33

0.200   37.48 26.05 11.38 -8.80 -37.91 -88.97
0.210   30.31 19.05 4.69 -15.78 -44.82 -95.80
0.220   23.25 12.01 -2.62 -22.75 -51.78 -102.72
0.230   16.02 4.92 -9.41 -29.61 -58.78 -109.57

APU OFF  -15.89 -27.17 -41.67 -61.61   

Таблица 4.2.7. Относителна промяна на далечината на полета на самолета с 
ТДСЕА в сравнение с базовия самолет – сценарий 1, %  
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh 
Маса на 
ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33

0.200   0.71 0.50 0.22 -0.17 -0.72 -1.70
0.210   0.58 0.36 0.09 -0.30 -0.85 -1.83
0.220   0.44 0.23 -0.05 -0.43 -0.99 -1.96
0.230   0.31 0.09 -0.18 -0.56 -1.12 -2.09

APU OFF  -0.30 -0.52 -0.79 -1.17  



В. Сербезов, Дизелов двигател със свръх пълнене като спомагателен енергиен агрегат на транспортни самолети 

Глава 4  27.5.2012 г. 123

Таблица 4.2.8. Километров разход на гориво – сценарий 1, kg/km 
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh 
Маса на 
ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33

0.200   3.0308 3.0319 3.0332 3.0350 3.0376 3.0422
0.210   3.0342 3.0353 3.0365 3.0383 3.0410 3.0456
0.220   3.0375 3.0387 3.0399 3.0417 3.0443 3.0490
0.230   3.0410 3.0421 3.0433 3.0451 3.0477 3.0524

APU OFF  3.0600 3.0612 3.0624 3.0642 

Таблица 4.2.9. Относителна промяна на километровия разход на гориво – 
сценарий 1, % 
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh 
Маса на 
ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33

0.200   -0.9069 -0.8702 -0.8298 -0.7702 -0.6846 -0.5336
0.210   -0.7971 -0.7610 -0.7212 -0.6610 -0.5753 -0.4244
0.220   -0.6869 -0.6505 -0.6101 -0.5506 -0.4649 -0.3138
0.230   -0.5727 -0.5388 -0.4991 -0.4392 -0.3535 -0.2026

APU OFF  0.0478 0.0866 0.1265 0.1856 

 
Фиг. 4.2. Изолинии на относителната промяна на максималната далечина на 

полета – сценарий 1, %.  
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Максималната далечина на полета при сценарий 1 нараства с 0.7% в най-
благоприятния случай на съчетание на параметрите на ТДСЕА и намалява с 2% 
в най-неблагоприятния. Определяща за тази промяна е специфичната маса на 
ТДСЕА (фиг.4.2). За разлика от полета до резервно летище, при основния полет 
работата на ТДСЕА със специфичен разход на гориво в целия изследван 
диапазон е по-ефективна от взимането на енергия от основните двигатели. 
Разликата в резултатите между основния и “резервния” полет се обяснява с по-
малката височина на последния, което води до относително повишаване на 
ефективността на основните двигатели. 

Важно е да се отбележи, че въпреки намаляването на далечината на полета 
при сравнително по-тежките и неикономични ТДСЕА, километровият разход на 
гориво остава, макар и незначително по-нисък от този на базовия самолет в 
цялата изследвана параметрична област.  

Може да се заключи, че най-вероятно използването на ТДСЕА ще има 
неутрален или лек положителен ефект върху максималната далечина на полета. 

4.2.3.2 Сценарий 2 – полет на 2500 km с 80% и с пълно натоварване 
Резултатите за базовия самолет са дадени в табл. 4.2.10 и табл. 4.2.17, 

съответно за сценарии 2a и 2b. За ТДСЕА са съответно табл. 4.2.11.- 4.2.16. за 
сценарии 2a и табл. 4.2.18.- 4.2.21 за сценарии 2b. 

- Сценарий 2а – полет на 2500 km с 80% натоварване 
Таблица 4.2.10. Резултати от изчисление на сценарий 2а (80% натоварване) за 
базовия самолет 
Дистанция Lflt, km 2500 
Полезен товар, kg 14400 
Резервно гориво mfR, kg 3259.8 
Полетно гориво mf, kg 7481.7 
Километров разход на гориво wfkm, kg/km 2.992 

Таблица 4.2.11. . Промяна на масата на необходимото резервно гориво при 
използване на ТДСЕА за сценарий 2а, kg 
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33
0.200   -5.8323 -4.5364 -2.7378 -0.2234 -0.1169 5.2686
0.210   -2.2681 -0.8982 0.8101 3.3367 3.9314 8.8860
0.220   1.3823 2.6990 4.3293 6.9338 7.5613 12.4585
0.230   4.8604 6.2712 7.983610.4077 11.0845 16.1909
Относно влиянието на ТДСЕА върху резервното гориво за полета може да се 

направят изводи аналогични на тези за сценарий 1. Разликата в стойностите се 
дължи на различната маса на самолета без гориво. 
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Таблица 4.2.12. Относителна промяна на резервното гориво - сценарий 2а, % 
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33
0.200   -0.1789 -0.1392 -0.0840 -0.0069 -0.0036 0.1616
0.210   -0.0696 -0.0276 0.0248 0.1024 0.1206 0.2726
0.220   0.0424 0.0828 0.1328 0.2127 0.2320 0.3822
0.230   0.1491 0.1924 0.2449 0.3193 0.3400 0.4967

Таблица 4.2.13. Промяна на полетното гориво - сценарий 2а, kg  
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33
0.200   -67.85 -64.96 -60.41 -54.78 -46.44 -31.74
0.210   -57.68 -54.75 -50.44 -45.43 -37.81 -22.07
0.220   -48.39 -45.93 -42.84 -37.02 -28.48 -14.37
0.230   -39.50 -37.52 -32.50 -27.49 -19.83 -4.97

Таблица 4.2.14. . Относителна промяна на полетното гориво - сценарий 2а, %  
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33
0.200   -0.9068 -0.8683 -0.8074 -0.7322 -0.6207 -0.4242
0.210   -0.7710 -0.7318 -0.6741 -0.6072 -0.5054 -0.2950
0.220   -0.6468 -0.6139 -0.5726 -0.4948 -0.3807 -0.1921
0.230   -0.5280 -0.5015 -0.4344 -0.3675 -0.2651 -0.0665

Таблица 4.2.15. Километров разход на гориво - сценарий 2а, kg/km  
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33
0.200   2.9655 2.9667 2.9685 2.9708 2.9741 2.9800
0.210   2.9696 2.9708 2.9725 2.9745 2.9776 2.9839
0.220   2.9733 2.9743 2.9755 2.9779 2.9813 2.9869
0.230   2.9769 2.9777 2.9797 2.9817 2.9847 2.9907

Таблица 4.2.16. Относителна промяна на километровия разход на гориво - 
сценарий 2а, %  
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, 
kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33

0.200   -0.8989 -0.8604 -0.7995 -0.7242 -0.6128 -0.4163
0.210   -0.7631 -0.7239 -0.6662 -0.5992 -0.4974 -0.2870
0.220   -0.6388 -0.6060 -0.5646 -0.4868 -0.3727 -0.1841
0.230   -0.5200 -0.4935 -0.4264 -0.3595 -0.2571 -0.0585
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- Сценарий 2b – полет на 2500 km с пълно натоварване 
Таблица 4.2.17. Резултати от изчисление на сценарий 2b за базовия самолет 
Полезен товар, kg 18000 
Резервно гориво mfR, kg 3423 
Полетно гориво mf, kg 7897 
Километров разход на гориво wfkm, kg/km 3.159 

Таблица 4.2.19. . Промяна на масата на необходимото резервно гориво при 
използване на ТДСЕА за сценарий 2b, kg 
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33
0.200   -8.1006 -6.5010 -4.7065 -1.9094 3.0288 5.5063
0.210   -4.2617 -3.1870 -0.7568 1.8845 6.7368 9.6775
0.220   -0.6934 0.6807 2.6392 5.2766 10.2231 13.3936
0.230   2.8955 4.3271 6.2405 9.0171 13.9104 17.0071

Таблица 4.2.20. Относителна промяна на резервното гориво - сценарий 2b, % 
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33
0.200   -0.2367 -0.1899 -0.1375 -0.0558 0.0885 0.1609
0.210   -0.1245 -0.0931 -0.0221 0.0551 0.1968 0.2827
0.220   -0.0203 0.0199 0.0771 0.1542 0.2987 0.3913
0.230   0.0846 0.1264 0.1823 0.2634 0.4064 0.4969

Таблица 4.2.21. Промяна на полетното гориво - сценарий 2b, kg  
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh 
Маса на 
ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33

0.200   -77.70 -74.81 -69.55 -62.97 -53.21 -38.70
0.210   -69.15 -65.91 -60.22 -53.81 -44.27 -29.77
0.220   -60.12 -56.70 -51.30 -45.43 -35.52 -20.50
0.230   -50.98 -48.09 -42.09 -36.01 -26.42 -11.68

Таблица 4.2.22. . Относителна промяна на полетното гориво - сценарий 2b, %  
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh 
Маса на 
ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33

0.200   -0.98392-0.94727-0.88069-0.79734 -0.67378 -0.49002
0.210   -0.87569-0.83459-0.76257-0.68145 -0.5606 -0.37699
0.220   -0.76128-0.71805-0.64959-0.57524 -0.44975 -0.25961
0.230   -0.64553-0.60893 -0.533-0.45598 -0.3346 -0.14792
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Таблица 4.2.23. Километров разход на гориво - сценарий 2b, kg/km  
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33
0.200   3.1277 3.1289 3.1310 3.1336 3.1375 3.1433
0.210   3.1312 3.1325 3.1347 3.1373 3.1411 3.1469
0.220   3.1348 3.1361 3.1383 3.1406 3.1446 3.1506
0.230   3.1384 3.1396 3.1420 3.1444 3.1482 3.1541

Таблица 4.3.24. Относителна промяна на километровия разход на гориво, %  
Специфична мощност, kW/kg 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 

SFC, kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 260.83 287.62 323.33 373.33 448.33 573.33
0.200   -0.9760 -0.9393 -0.8728 -0.7894 -0.6658 -0.4821
0.210   -0.8678 -0.8267 -0.7546 -0.6735 -0.5526 -0.3690
0.220   -0.7533 -0.7101 -0.6416 -0.5673 -0.4418 -0.2516
0.230   -0.6376 -0.6010 -0.5250 -0.4480 -0.3266 -0.1399

 
Фиг. 4.3. Изолинии на промяната на полетното гориво при сценарий 2a -- 

пунктирана линия; и сценарий 2b – непрекъсната линия.  

Резултатите за относителната промяна на пътния разход на гориво за двата 
под-сценария на сценарий 2 са показани на фиг.4.3. Може да се направи извод, 
че с нарастване на затоварването на самолета нараства и ефекта от използване 
на по-ефективен метод за захранване с енергия на системите му. При напълно 
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постижимите със съвременните технологии специфичен разход на гориво от 
0.21 - 0.22 kg/kWh и специфична мощност над 0.8 kW/kg, използването на 
ТДСЕА би подобрило разхода на гориво на съвременен тясно фюзелажен 
пътнически реактивен самолет с 0.5 до 0.75 %. Напълно постижимо е и  
намаляване на разхода с над 1%, което е съпоставимо с ефекта от прилагане на 
аеродинамични средства, като уинглетите например. Предполага се че бъдеща 
оптимизация на ТДСЕА и системите консуматори на самолета ще доведе до по-
висока ефективност. 

4.2.4. Оценка на чувствителност и устойчивост на резултатите 
Използваният в работата математически модел на самолета е съставен от 

няколко под модела. Адекватността на отделните под модели е показана в 
съответните подточки на глава 3, но определянето на сумарното им влияние 
върху точността на пълния модел е затруднително поради неопределено 
големия им брой степени на свобода. За да се опрости задачата е прието 
проверката да се извърши, като се въздейства в еднаква посока върху най-
чувствителните звена в системата. Най-голямо влияние върху резултатите от 
числените експерименти имат моделът на енергийна консумация на системите 
на самолета (т.3.4) и моделът на разход на гориво за покриване на тези нужди 
от основните двигатели (т.3.5). 

За част от изчислителните точки на основния сценарий 2а е извършен е 
числен експеримент, при който разхода на гориво за покриване на енерго 
потреблението от двигателите, който се изчислява от допълнителния модел на 
двигателя (ДМД) е намален с 5%, а потребната мощност на ТДСЕА е увеличена 
също с 5%. За изчисленията е избрана областта от ниски специфични мощности 
на ТДСЕА при които влиянието на допълнителната му маса е по-силно 
изразено от влиянието на специфичния му разход на гориво. Резултатите са 
дадени в табл.4.2.25 и са визуализирани на фиг.4.4.  
Таблица 4.2.25. Изследване на чувствителността на резултатите на 
параметричното изследване към промяна на входните данни за енерго-
потреблението на системите и допълнителния разход на гориво на двигателя, %  

 
относителна промяна на километровия разход на 

гориво за сценарий 2а 

 

с корекция на изхода 
на ДМД и 

енергопотреблението
разлика спрямо не 

коригирания сценарий 2а
Специфична мощност, kW/kg 1 0.8 0.6 1 0.8 0.6 
SFC, kg/kWh Маса на ТДСЕА,kg 373.33 448.33 573.33 373.33 448.33 573.33

0.200   -0.4778 -0.3768 -0.1659 0.25434 0.24392 0.25831
0.210   -0.3581 -0.2524 -0.0579 0.24906 0.25297 0.23713
0.220   -0.2400 -0.1290 0.0712 0.25481 0.25165 0.26332
0.230   -0.1200 -0.0056 0.1889 0.24748 0.25945 0.25539
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Въздействието в неблагоприятна посока върху двете величини води до 
промяна с приблизително 0.25% на относителната икономия на гориво от 
ТДСЕА. Въпреки че линията на нулева икономия вече преминава през областта 
от разглеждани комбинации на специфичния разход на гориво и маса на 
ТДСЕА, може да се каже че това не променя сериозно получената в основните 
експерименти картина. Може да се направи извода, че независимо от 
неопределеностите на използваните в изследването модели, резултатите му 
оценяват адекватно ефективността на ТДСЕА в полет. 

 
Фиг. 4.4. Сравнение на резултатите за промяната на полетното гориво при 
сценарий 2.а – С непрекъсната линия – основни резултати; С пунктир - при 
променени изходи на моделите за енергопотребление с 5% в неблагоприятна 

посока (към завишаване на консумацията).  
 

4.3. Обобщени резултати от изследването 
Обобщена съпоставка на разхода на гориво на самолета с и без ТДСЕА е 

направена за комбинациите на полетния сценарий 2а, с трите случая на наземно 
използване на СЕА, при разглежданите в т.4.1 стойности на специфичния 
разход на гориво на номинален режим на ТДСЕА SFCnominal = 0.2 и 0.23 kg/kWh 
и специфична мощност на двигателя на ТДСЕА PDsp = 1.6 и 0.8 kW/kg. 
Получените обобщени резултати са дадени в табл.4.3.1. 

Получените резултати показват, че е напълно реалистично да се очаква от 
0.5 до 1 % икономия на гориво при използване при тясно фюзелажните 
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пътнически реактивни самолети на ТДСЕА. Съпоставимите икономии на 
гориво от използването на СЕА на база горивни клетки са оценени на 4.7 – 6.7% 
според [41] или до 3 % според [43]. При това трябва да се подчертае, че 
оценките за СЕА с горивни клетки са направени при редица допускания за 
бъдещето развитие на тяхната технология. За разлика от тях за настоящото 
изследване на ТДСЕА  са използвани стойности на основните им параметри, 
които отговарят на съществуващите технологии при дизеловите двигатели. 

От гледна точка на други възможни методи за повишаване на горивната 
ефективност на самолета, може да се посочи, че по данни от интернет 
въвеждането на оптимизирани “уинглети” при сега разработваните версии на 
A320 и Boeing 737 се очаква да доведат до 1.5 – 3.5 % намаляване на разхода на 
гориво, което отново е съпоставимо с резултатите на ТДСЕА. 

Таблица 4.3.1. Обобщени резултати за икономиите на гориво при използване на 
ТДСЕА 
Вариант на наземно използване на СЕА Случай 1 Случай 

2 
Случай 

3 
Изразходвано гориво за базовия самолет с 
ГТСЕА, kg 7490.9 7515.0 7504.7
Общо изразходвано гориво ТДСЕА, kg 
(SFCnominal=0.2 kg/kWh, PDsp =1.6 kW/kg) 7418.2 7432.0 7423.6
Икономия на гориво, kg 72.7 83.0 81.1
Икономия на гориво, % 0.9705 1.1046 1.0805
Общо изразходвано гориво ТДСЕА, kg 
(SFCnominal=0.23 kg/kWh, PDsp =1.6 kW/kg) 7451.9 7442.2 7447.2
Икономия на гориво, kg 39.0 72.8 57.4
Икономия на гориво, % 0.5209 0.9691 0.7651
Общо изразходвано гориво ТДСЕА, kg 
(SFCnominal=0.2 kg/kWh, PDsp =0.8 kW/kg) 7439.6 7453.4 7445.0
Икономия на гориво, kg 51.3 61.6 59.7
Икономия на гориво, % 0.6847 0.8198 0.7953
Общо изразходвано гориво ТДСЕА, kg 
(SFCnominal=0.23 kg/kWh, PDsp =0.8 kW/kg) 7466.9 7482.7 7473.1
Икономия на гориво, kg 24.0 32.3 31.6
Икономия на гориво, % 0.3207 0.4299 0.4212

 
Основни изводи от глава 4. 

На база на получените в главата резултати за горивната ефективност на 
самолета с ТДСЕА могат да се направят следните изводи: 

− Използването на ТДСЕА на земята би довело до двойно намаляване на 
разхода на гориво при използване на СЕА; 
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− Освен икономия на гориво, моделирането на ТДСЕА и ГТСЕА показват и 
значително намаляване на емисиите на азотни окиси, отделени от ТДСЕА 
в района на летището; 

− Може да се очакват и съществени не пряки ползи от използването на 
ТДСЕА, като опростяване на предполетната подготовка на самолета, 
намаляване на броя на наземното обслужващо оборудване и т.н.; 

− Въпреки че сравнението на ТДСЕА и ГТСЕА не е направено за новото 
поколение ГТСЕА с понижена честота на въртене на дроселирани 
режими (т.1.1), може да се очаква, че прилагането на подобен способ на 
регулиране при ТДСЕА ще позволи запазване на разликата в горивната 
ефективност между двата типа СЕА; 

− Проведеното параметрично изследване показва, че ТДСЕА не би оказвало 
съществено негативно влияние върху летателно-техническите 
характеристики на самолета, а даже при умерено високи собствени 
характерстики би осигурявало околу 0.5 % икономия на гориво; 

− Сумарната икономия на гориво, от използването на ТДСЕА на земята и в 
полет, при полети на средни дистанции може да достига до над 1 %. При 
полети на по-къси разстояния тази икономия ще е още по-значителна, 
поради нарастването на относителния дял на работа на ТДСЕА на земята. 

− Получените резултати за сумарна икономия на гориво от ТДСЕА са 
напълно съпоставими с тези при други алтернативни СЕА като горивните 
клетки, а също с аеродинамичните и конструктивните мерки за 
подобряване на горивната ефективност на самолета. 
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Заключение 
Основни изводи 

Извършеното изследване потвърждава принципната възможност за 
ефективно използване от гледна точка на икономия на гориво и намаляване на 
емисиите на дизелови двигатели със свръхпълнене, като СЕА на тясно 
фюзелажни/ средномагистрални пътнически реактивни самолети. В сравнение 
със съвременните ГТСЕА използването на ТДСЕА би довело до следните 
предимства: 

− При работа на земя като автономен източник на енергия би имало 
приблизително двойно по-нисък разход на гориво. Това би дало икономия от 
над 25 – 32 kg гориво дневно на самолет (при 6 – 8 полета на ден). Даденото 
предимство ще е особено осезателно за авиокомпании обслужващи къси 
маршрути с голяма честота на полетите.  

− Изчисленията показват изначително по-ниски емисии на азотни окиси от 
ТДСЕА с двутактов двигател, в сравнение с ГТСЕА. Съществува и 
възможността за допълнително намаляване на всички видове вредни емисии 
с помощта на средствата използвани при съвременните автомобилни 
двигатели; 

− При използване на ТДСЕА в полет, като допълнителен източник на енергия, 
облекчаващ основните двигатели, при достигнатите в днешно време 
параметри на дизеловите двигатели,  могат да се очакват икономия на 
гориво в пределите на 0.5 – 1 % и до 0.5% увеличаване на далечината на 
полета.  

− Сумарната икономия на гориво, от използването на ТДСЕА на земята и в 
полет, при полети на средни дистанции може да достига до над 1 %. При 
полети на по-къси разстояния тази икономия ще е още по-значителна, 
поради наразтването на относителния дял на работа на ТДСЕА на земята. 

− Получените резултати за сумарна икономия на гориво от ТДСЕА са напълно 
съпоставими с тези при други алтернативни СЕА като горивните клетки, а 
също с аеродинамичните и конструктивните мерки за подобряване на 
енергийната ефективност на самолета. 
За самолети с вместимост 120 – 150 места включеното в работата проучване 

показва, че по настоящем не съществуват авиационни дизелови двигатели с 
мощност подходяща за техните СЕА. Даденото обстоятелство до някъде 
намалява вероятността за прилагане на ТДСЕА на този клас самолети. За 
регионални реактивни пътнически самолети с вместимост 80 – 100 места 
изброените предимства биха били по-значителни. За тях съществуват и 
сертифицирани авиационни дизелови двигатели с подходяща мощност, за които 
се очаква, че лесно могат да се адаптират за ТДСЕА. Окончателни изводи за 
целесъобразността от въвеждане на ТДСЕА могат да се направят на база на по-
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широки технико-икономически изследвания, като настоящата работа се явява 
като основа за тях.  

Перспективи за продължаване на изследванията 
Важно условие за продължаване на изследванията е популяризирането на 

идеята за ТДСЕА в средите на авиационната наука и индустрия, както и 
привличането на повече участници в тези изследвания. В настоящата работа са 
загатнати широк кръг въпроси изискващи по-нататъшно задълбочено 
проучване. 

Изследвания, които директно биха продължили извършената работа и не 
изискват съществени доработки на създадените изчислителни средства са: 

− Изследване на характеристиките и ефективността на ТДСЕА в целия 
експлоатационен диапазон на самолета, както и в случаи на екстремални 
външни условия; 

− Изследване на ефективността на ТДСЕА за по-широка област от търговски 
натоварвания и далечини на полета на самолета. 
В по-глобален план развитието на идеята за ТДСЕА би изисквало 

изследвания като: 

− Разпространяване на изследванията и върху други класове самолети, 
включително регионални реактивни и турбовитлови самолети с капацитет 50 
– 120 пътника; 

− Оптимизация на схемата и параметрите на двигателя на ТДСЕА; 

− Съгласуване и оптимизация на характеристиките на двигателя с тези на 
генератора и служебния компресор на ТДСЕА; 

− Оптимизация на функционалните връзки на ТДСЕА и самолетните системи; 

− Изследвания на интеграцията на ТДСЕА в конструкцията на планера на 
самолета; 

− Разпространяване на изследванията и върху други класове самолети; 

− Изследване на влиянието на ТДСЕА върху летателните характеристики на 
самолета; 

− Изследване на ТДСЕА от гледна точка безопасност на полетите и др. 
Научно-приложни приноси 

1. Разработена е методика за идентификация на основните характеристики 
на транспортен самолет и двигателите му, по данни от бордовите средства за 
обективен контрол, получени при изпълнение на редовни полети. 

2. Синтезиран е математически модел на динамика на полета на самолета 
като материална точка, който може да се използва за решаване на широк кръг 
задачи свързани с подобряване на екологичността на транспортните самолети.  
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3. Синтезиран е комбиниран модел на ДТРД, за изследване на влиянието на 
захранването на самолетните системи върху общата горивна ефективност. 
Моделът позволява пресъздаване и изследване на свойствата на ДТРД по 
непълни изходни данни за него. 

4. Предложена е и е обоснована схема за интегриране на ТДСЕА със 
системите на самолета, при която едновременно се намалява енергията 
потребявана от кондициониращата система на самолета, и се осъществява 
частичната й регенерация. 

5. Извършена е оценка на масово-габаритните и икономичностните 
характеристики на предложеното ТДСЕА за съвременното ниво на 
технологията на дизеловите двигатели със свръх пълнене. 

6. Разработена е методика за изследване на влиянието на самолетните 
системи върху енергийната ефективност на транспортен самолет. Методиката е 
приложима за целия експлоатационен диапазон, при вариране на голям брой 
външни условия. 

7. Получени са количествени оценки за ефекта върху разхода на гориво и 
далечината на полета, при поставяне на ТДСЕА на съвременен реактивен 
пътнически самолет с вместимост 120 - 150 човека. 
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