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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
ВЪВЕДЕНИЕ
Актуалност на проблема
Важността на проблема за осигуряване на висока енергийна
ефективност
на корабоплаването е предизвикана от дефицита и
непрекъснато увеличаващите се цени на енергоносителите в световен
мащаб. Това е комплекс от задачи имащи отношение, както към
проектирането и постройката на нови кораби, така и към управляващите
решения в процеса на експлоатацията. При решаването на тези задачи
могат да възникнат противоречия между методите и критериите за
оптималност на проектирането и експлоатацията. Едно е да говорим за
енергийна оптималност, друго е да разработваме стратегия за бъдеща
предполагаема експлоатация на новопостроени кораби, а трето е да се
осигурят най-добрите от енергийна гледна точка условия на един
предстоящ конкретен рейс.
Като насочваме вниманието си към третия аспект, който е актуален за
най-масовата група кораби, намиращи се в експлоатация, не можем да не
отчетем важността на проблемите за управление на корабите, гарантираща
постигането на най-висока енергийна ефективност. Приемането на
решения, насочени към повишаването на енергийната ефективност на
кораба в процеса на експлоатация е една сложна задача, решавана в
условията на неопределености и случайни изменения на множество от
фактори. От гледна точка на теорията това е задача за оптимално
стохастическо управление. При решаването на тази задача, наречена от нас
„Обща енергийна ефективност“ различаваме три големи групи фактори:
1. Параметри на състоянието на корабната енергетична уредба,
обслужващите механизми и системата „винт-корпус“.
2. Смущаващи фактори, причинени от въздействието на външните
условия върху всички елементи на системата „двигател-винт, корпус,
механизми и системи“.
3. Управляващи въздействия върху режимите на работа:
3.1. На главния двигател: позиция на горивната рейка, позиция на
регулатора на оборотите, позиция на товарния индикатор, индекс на
горивните помпи, честота на въртене, въртящ момент, индикаторно и
ефективно налягане и т.н.
3.2. На спомагателните механизми и системи: органите за
управление в зависимост от принципа на действие.
3.3. На гребния винт: дълбочина на потапяне, обороти.
3.4. На корпуса: газене, диферент.
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Стохастическият смисъл на задачата се дължи на недостатъчното
познаване на състоянието на обекта, на неопределеността на измерванията
и на случайния характер на изменение на външните условия.
Сложността на управлението се увеличава и от приетата йерархия на
ограниченията при неговото реализиране, а именно:
- Безопасност на екипажа и товара, оценявани по факторите,
влияещи върху рисковете, отнасящи се към осигуряването на мореходните
качества;
- Надеждност на кораба, оценявана по степента на безопасност на
корабната енергетична уредба и обслужващите механизми и системи
(избраният режим от гледна точка на енергийната ефективниост не трябва
да увеличава рисковете за откази на главните двигатели и на цялата
енергетична уредба);
- Икономичност, свързана с изискванията за минимизация на
разхода на гориво за рейс със зададена продължителност и с
хидродинамично оптимална работа на пропулсивния комплекс.
Всички твърдения и опити за излизане на задачата за енергийна
ефективност извън тази йерархия са концептуално погрешни и могат да
доведат до тежки последици за екипажа, кораба и околната среда. Това се
отнася с не по-малка степен и за подреждането на критериите за оценка на
оптималността и на признаците, по които те се определят. Горното
означава, че в условията на действие на общи измеряеми критерии за
оценка на енергоефективността е необходимо въвеждането на структури,
порядък, алгоритми, системи за измерване и диапазони на изменение на
всички показатели (работни параметри, по които да бъдат пресметнати
косвените комплексни показатели).
На основание на горепосоченото можем да твърдим, че за
повишаване на енергоексплоатационната ефективност на кораба, особено
актуална научно-техническа задача е подреждането на критериите и
създаването на комплексна система за планиране и постигане на
енергийните показатели на кораба при експлоатация на енергийните
ресурси. Това определя целта нa настоящия дисертационен труд.
ОБЩА ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Резюмирайки гореизложените определения приемаме общата цел на
дисертационния труд като разработване на един комплекс от
организационни и технически мероприятия и включването му в обща
система за оптимално управление на енергийната ефективност на
съвременните морски кораби.
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Задачи, произтичащи от общата цел
1. Главна задача на изследването е съставянето на обща схема и
алгоритми за избор и реализация на стратегия за оптимално управление на
енергийната ефективност на кораба в условията на действие на случайни
външни и вътрешни фактори.
2. Анализ на влиянието на техническото състояние на главните и
спомагателни двигатели и механизми върху показателите на енергийната
ефективност на кораба.
3. Изследване на влиянието на състоянието и условията на работа на
системите „винт-корпус“ върху показателите на енергийната ефективност.
4. Анализ на влиянието на климатичните условия, географските
дадености и маршрута на плаване върху енергийната ефективност на
рейса.
5. Предлагане на нови технически решения и организационни
форми, гарантиращи подобряването на енергийната ефективност на
кораба.
Обект на изследване е процесът на превоз на товари по море
Предмет на изследване – система за управление на енергийната
ефективност на експлоатацията на кораба при рейсове с голяма
продължителност.
Методи на изследване
o Системен подход – при разработването на общата методология на
изследването:
o Експертни оценки – при определяне на предварителния състав на
факторите за оценка на енергийната ефективност;
o Експерименти – при набиране на данни за оценка на
енергоефективността и при потвърждаване на достоверността на
получените алгоритми и научни резултати;
o Корелационен и регресионен анализ – при определяне на работни
зависимости прогнози;
o Статистическо разпознаване на образи – при разработването на
алгоритми и процедури за диагностика;
o Ситуационен подход – при разработване на алгоритмите за
управление на енергийната ефективност.
Научна новост на дисертационния труд
Научната новост на получените резултати се състои в разработване на
адаптивни алгоритми за управление на енергийната ефективност на
кораба, състоящи се от две части:
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А. Развити системи за техническа диагностика на управляемите
обекти, основаващи се на използването на методите на статистическата
теория за разпознаване на образи. Всяка процедура за локална диагностика
се състои от две части:
- обучение на разпознаващите алгоритми чрез представяне на входа
им на ситуации, принадлежащи към всеки от класовете на състоянията;
- определяне на границите на многомерното пространство на
признаците между класовете на състоянията и реализиране на
управляващи въздействия чрез линейни обратни връзки към съответните
органи за управление.
Б. Научно-практически новости от приложен характер са редица
технически решения за подобряване на енергийната ефективност на
корабния пропулсивен комплекс (конструктивни подобрения на
двигателите) и на корабните механизми и системи.
Личен принос на дисертанта
Основна част от резултатите и приносите в дисертационния труд са
получени в процеса на работа на дисертанта като главен механик. Особено
полезен при това беше опитът му като технически представител на фирма
ExMar при приемане на новостроящите се кораби и в гаранционната им
експлоатация.
По резултатите от дисертационния труд са публикувани четири труда
(три в съавторство и един самостоятелен).

Глава 1. Ретроспективен анализ на състоянието и
перспективите за развитие на енергийната ефективност на
корабите
1.Общи постановки
Въпросите за осигуряване на висока енергийна ефективност на
корабоплаването, предизвикани от дефицитите на енергийните ресурси в
световен мащаб намериха своето адекватно отражение в специално
разработените изисквания на регламентиращите и контролиращи
професионални браншови организации и преди всичко в новопоявилите се
регламенти на Международната морска организация (International
Maritime Organization - IMO).При това в публикациите за оценяване на
експлоатационните качества на корабите се обръща внимание на два
аспекта: конструктивен - определящ включването на икономическите и
екологични показатели в новите проекти и конструкции и експлоата6

ционен - свързан с приемането на такива управленски решения, осигуряващи достигането на проектните показатели в процеса на експлоатация.[98]
Поради това в изискванията на IMO и на Приложение VI към
конвенцията МАРПОЛ се говори за конструктивен индекс на енергийната
ефективност (EEDI - Energy Efficiency Design Index)[100,101, 102, 107, 109,
110], а така също за разработването на корабни планове за управление на
енергоефективността (SEEMP - Ship Energy Efficiency Management
Plan)[103,108], чието изпълнение би осигурило постигането на найдобрите стойности на показателя на операционната енергоефективност на
кораба (EOOI - Energy Efficiency Operational Index) [104,106].
На базата на отчитане на тези и други трудове и заключения от IMO е
предложена една обща формула за оценка на енергийната ефективност
[106].
(1.3)
В първата част на формула 1.3 са използвани оригиналните означения
от документите на IMO:
Р - мощност на главния двигател (кВт);
SFC - специфичен разход на гориво [г/кВт.час];
CF - коефициент на изхвърляне на СО2 (безразмерен конверсионен
фактор между разхода на гориво и количеството на СО2 в газовете)
Capacity - дедуейт за товарните кораби или валова вместимост за
пасажерски кораби [Т]
V - скорост на кораба (възли)
EEOI - конструктивен индекс на енергоефективността.
Числителят в уравнение (1.3) е количеството на изхвърления
въглероден диоксид, а знаменателя - транспортната работа на кораба за
периода [Т.миля].Това ни дава основание да твърдим, че начинът за
пресмятане на пределната (минимална) стойност на индекса на
енергийната ефективност EEOI е регламентиран.
Факторите за минимизация на значенията на индексите на
енергоефективността са различни за новите кораби, намиращи се на
етапите на проектиране и строителство и за корабите в експлоатация (фиг.
1.1).
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Световен транспортен флот
В етап на проектиране и
постройка

Съществува флот в процес
на експлоатация

Възможности за намаляване на
индексите на енергоефективност
EEOI

EEDI

1. Прилагането на
иновативни технологии е
възможно
2. Приложението на
принципите за минимизация
по индекси на ефективност е
възможно през целия
жизнен цикъл

1. Прилагането на иновативни
технологии е ограничено
2. Минимизацията на
индексите на енергоефективността е възможно
само на базата на технически
мениджмънт и управленчески
решения

Фигура 1.1. Фактори за минимизация на стойностите на индексите на
енергийна ефективност
ИЗВОДИ ОТ РЕТРОСПЕКТИВНИЯ АНАЛИЗ
1.Обзорът на публикациите по въпросите за осигуряване на
експлоатационната енергоефективност на корабите показва актуалността и
необходимостта от развитие и усъвършенстване на методите и задачите на
ефективността в широк диапазон на изменения на външните условия. Това
се отнася с особена сила за новостроящите се кораби.
2.Търсенето на пътища за понижение на индексите на
експлоатационна енергоефективност при
плаване в различни
метеорологични и климатични условия е свързано с определянето на т.нар.
икономична скорост, а следователно и с оценките на ходкостта на кораба в
различни условия на плаване. При това въпросът за избор на найподходящите за всеки конкретен кораб изчислителни схеми е важен и
8

подлежи на развитие.
3.Независимо от отсъствието на единна теоретична основа за
управление на енергийната ефективност, практическите работи трябва да
продължават в следните направления:
- разработване и прилагане на иновативни технологии;
- усъвършенстване на системите за романтично управление;
- регулиране на режимите на главните и спомагателни двигатели;
- нови методи за диагностика и идентификация;

Глава 2. Възможности и фактори за управление на
ефективността на съвременните кораби
2.1.Обект на изследване
При решаването на задачата за оптимално управление на кораба като
техническо средство изхождаме от постановката, че действието на всички
фактори, влияещи положително или отрицателно на ефективността на
експлоатацията на кораба намира своя краен резултат във
функционирането на корабната енергетична уредба. Тук химическата
енергия на горивото се превръща в механична, която се предава на
движителя и се преобразува от него в упор. Като правило в енергетичните
уредби на корабите с общо предназначение се изразходват за
осъществяване на движението над 90% от цялата разполагаема енергия
[5,28]. Това определя важността на задачата за оптимално управление на
енергопотреблението на кораба. От енергетична гледна точка КЕУ,
корпусът и двигателят, заедно с обслужващите ги системи могат да бъдат
обединени под наименованието „пропулсивна уредба“. Това е един от
комплексите, в които трябва да се търсят най-сериозните печалби и загуби,
определящи ефективността на корабоплаването.
Нормалната и безопасна работа на задвижващия комплекс се
осигурява от неговата генерираща част, включваща всички системи,
обслужващи главните двигатели и механизми. Тук се включват системите
за горивоподаване, смазване, охлаждане, произвеждане на сгъстен въздух
за работните и пусковите процеси и др.

2.2.Анализ на разпределението на енергийните потоци в
корабните дизелови енергетични уредби – откриване на резервите и
възможности за управление
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На фиг.2.3 е показана диаграма на топлинния баланс заа двигатели с
вътрешно горене от различни типове. Всички енергийни потоци са
изразени в проценти, като за 100% е приета химическата енергия на
изгаряното гориво.
Към енергийните загуби се отнасят:
Qp – топлина, разсейвана от двигателя в околната среда;
Qw – топлина, възприемана от маслото в триещите се двойки на
двигателя;
Qb – топлина, отнемана от въздуха във въздухоохладителя;
Qr – топлина отвеждана с изходящите газове от двигателя.

Фигура 2.3. Диаграма на топлинния баланс на ДВГ
На фиг.2.3а е показано като пример , разпределението на енергията на
горивото на главния корабен двигател на кораб тип „Панамакс“ с проектна
скорост 14 възела (по данни публикувани през 2005год.).
В двигателя
 Полезна работа
43%
 С изходящи газове
30%
10

 С охлаждаща вода
В движителя
 За движение
 Загуби

27%
33%
10%

За преодоляване на челното съпротивление на корпуса
 Преместване на кораба
23%
 Загуби
10%
Близки до тези резултати са статистическите данни за разпределението на енергията на горивото, публикувани през 1987год.
 Полезна работа
(45 – 51)%
 Изходящи газове
(28 – 32)%
 Топлина, използвана във въздухоохладителя
(7 – 8)%
 Топлина с охлаждащата вода
(10 – 12)%
 Топлина със смазочното масло
(4 – 5)%
 Разсейвана топлина около двигателя
(1,5 – 2)%

Фиг.2.3а
Вижда се, че въпреки промените в условията за различните периоди,
процентните съотношения между полезната работа и загубите са
сравнително постоянни, въпреки че абсолютните стойности на
показателите се увеличават във времето. Отбелязваме някои от най –
важните фактори:
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 Нови конструкции и технологии на двигателите с вътрешно
горене: дълъг ход на буталото, ниски обороти, по-добро напълване. През
периода 1979 – 1983год., разходът на гориво е намалял от 150 г/ксч до 127
г/ксч. Дневният разход на гориво при един 300000 dwt VLCC, построен
през 2005год. се е намалил при скорост 15 възла от 150 т/ден до 68 т/ден,
при използване на нискокачествени горива.
 Подобрения в системата за принудително пълнене;
 Нови схеми за утилизация на отпадната топлина;
 Подобрения в конструкциите и технологиите на гребните винтове
 Включване на валогенератори в корабната електростанция;
 Изменения на формата на корпуса. Почистване на корпуса и
използване на нови типове бои. Според проучване на “British Marine
Technology”, намаляването на грапавината на корпуса от 300 до 50
микрометра може да спести до 13% от разхода на гориво.
 Ниска скорост на кораба.
В процеса на проектиране и постройка се оптимизират корпусите за
най – използваните скорости на движение, напр.:
 За кораб за насипни товари
- 15 възела
 За контейнеровоз
- 18 възела
През периода 2000 – 2011 год., част от корабособствениците, в
стремежа си да намалят разхода на гориво, решават да експлоатират
корабите с по – ниски скорости. Това решение е спорно и не е доказало
влиянието си върху пълната ефективност на рейса, но ако се отнася само
до разхода на гориво на определен участък от пътя, то има ефект.
Експлоатацията на кораба при по – ниски скорости от проектната, води до
икономия от гориво, поради намаление на съпротивлението на движение,
без обаче да бъде единствения фактор за това. Интересен факт е, че в
условията на нестабилни цени на нефта и горивата, въпросите за контрол и
регулиране на издръжките не намаляват своето значение. Във връзка с
това, към мерките за намаление на загубите, освен експлоатацията на
понижени скорости се имат предвид и вече посочените технически
решения и някои организационни мероприятия, като отчитане на
бункерните надбавки, хеджиране и избор на най – икономичните
маршрути. Към положителните страни на експлоатацията на понижени
скорости, в периода на излишък на предлагане на транспорт, освен
очакваното намаление на разхода на гориво, се създават и възможности за
задействане на наличния „излишен“ тонаж. В условията на кризата през
2008 – 2009 год. , тази стратегия се прилагаше в различни пазарни
сегменти. В ред магистрални маршрути, скоростта на движение на
корабите от световния контейнерен флот се е намалила през 2011год. с
13% и продължава да се понижава .
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От 24 – 25 възла до 21 възла (понижена скорост, до 18 възла (силно
понижена скорост) и 15 възла (свръх силно понижена скорост) . В резултат
на понижение на скоростта на танкерите, голяма част от рейсовете са се
осъществявали през 2011год. със средна скорост 13 възла (вместо 14) и 10
– 11 възла при ход под баласт.
Изказва се обаче и противното мнение, че експлоатацията на корабите
при понижени скорости има своите граници и не във всички случаи е
желателно. Използването на този подход е може би по – подходящо при
дълги маршрути. На второ място, трябва да се анализират последиците от
използване на допълнителни кораби и контейнерно оборудване. Освен
това, както са показали изследванията на въпроса за целесъобразността на
използването на понижени скорости, повишаването на продължителността
на движението, особено на основните участъци от маршрута, могат да не
устройват собствениците на товарите . В авторската публикация №4 е
представено решението на задачата за определяне на оптималната скорост
на търговски кораби при зададен рейс.
2.3.Подобряване на енергоизползването в дизеловите уредби
От сравнителния анализ на енергийните потоци в дизеловите
енергетични уредби видяхме, че доминиращо място в общия баланс на
разходите по експлоатация на корабите заемат средствата за горива и
масла.
Пътищата за повишаване на икономичността на дизеловите уредби
могат да се търсят и извън главните двигатели. В това отношение
отбелязваме например възможностите за намаляване на буксировъчното
съпротивление на корабите (рационални форми на корпуса с използване на
булбообразни носови и кърмови конструкции), намаляване на грапавостта
на корпусите (самополиращи се бои, подаване на въздух под корпуса при
плаване в ледова обстановка), повишаване на КПД на корабните винтове
(увеличаване на броя на лопатките, понижаване на честотата на въртене,
рационална форма на кърмовите конструкции), прилагане на по-евтини
тежки горива, утилизация на вторичните енергийни ресурси на главните и
спомагателни двигатели, намаляване на енергийните разходи при работа
на спомагателните механизми и апарати. Икономичността на работа на
двигателите с вътрешно горене в голяма степен зависи от характера на
изменение на натоварването, което се определя от условията на плаване.
Същественото увеличение на степента на неравномерност на
натоварването, причинено от външни условия, може да доведе до
увеличение на относителния разход на гориво от 5 до 20%.
Неустановените режими на работа на ДВГ се причиняват от щормови
условия на плаване на кораба, от неравномерност в работата на
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енергопотребителите, от колебания на параметрите в отделните цилиндри
на двигателя или от географските и метеорологичните особености на
района на плаване. Това са фактори, които трябва да се отчитат при
планирането и реализацията на конкретния план за управление на кораба.
2.4.Структурни и информационни аспекти на проблема за
управление на ефективността на управление на експлоатацията на
кораба.
Като изхождаме от предварителните цели на дисертационното
изследване, тук няма да разглеждаме глобалните екологични и енергийни
проблеми, причинени от корабоплаването като цяло. Ние ще насочим
усилията си към планирането и реализирането на управляващи
въздействия, водещи до най-добрата и ефективна експлоатация на кораба
за конкретния рейс.
От тази гледна точка можем да приемем, че конкретният обект на
изследване е т.нар. "корабен пропулсивен комплекс", който се състои от
следните последователно свързани елементи: главен двигател, главна
предавка, валопровод, днижител (обикновено гребен винт) и корпус. Тези
елементи са обхванати с локални и местни обратни връзки и се намират в
динамични механични и информационни взаимодействия (фиг.2.8). Както
се вижда от схемата всеки елемент поотделно (а и всички заедно) се
намират в причинно следствени схеми от типа: външни условия,
управляващи междинни въздействия, състояния, контролируеми признаци.
Схемата, представена на фиг. 2.8 може да се приеме като обща
система за управление на корабния пропулсивен комплекс в зависимост от
състоянието на основните му структурни елементи.
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Фигура 2.8. Корабен пропулсивен комплекс - външни условия, състояние,
управление
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2.5. План за управление на енергийната ефективност на кораба
(ПУЕЕК)
При формулирането на общите характеристики на плана изхождаме
от постановката, че всяка човешка дейност е свързана с консумация на ток,
газ, нефт, въглища и всяка друга форма на първична енергия. По различни
причини (социални, исторически, инфраструктурни и др.) на проблемите
на енергопотреблението на стационарните енергийни системи на сушата се
обръща в момента по-голямо внимание. При този тип системи енергийните
производители и консуматорите на енергия са разделени както по
принципите на действие и вида на първичните енергоносители, така и по
дислокация и инфраструктура. Целта на управлението на енергийната
ефективност е да се осигури необходимия баланс в енергийно и екологично отношение между източниците и консуматорите на енергия при
постигане на зададени критерии за качество и минимални разходи.
Задачата за управление на тези разсредоточени системи се усложнява от
непрекъснатото и бързо развитие на енергийните технологии, честите
промени в международните енергийни и финансови пазари, сравнителната
инерционност на крайните потребители и липсата на методи и алгоритми.
За разлика от тях транспортните (особено корабни системи) са
съсредоточени в една обща единица, което прави почти задължително
обединяването на управлението, въпреки различията в екологичните и
енергийни критерии. Поради това при предлагането на основните идеи за
съставяне на план за енергийна ефективност се изхожда от следните общи
принципи:
 Екологични проблеми;
 Минимални енергийни разходи на рейса;
 Предлагане на най-добро обслужване и избягване на претенции и
искове на клиентите, търсещи превоз на световния трампови пазар;
 Разширяване собствения бизнес, както по мащаби, така и по
номенклатура на дейностите.
В момента в теорията, а и в нормативните документи, регламентиращи управлението на корабоплавателните дейности няма ясни
предписания за последователността на действията по оптимизиране на
енергийната ефективност.
В процеса на обучението на екипажите и бреговите служби на някои
фирми [напр. ExMar] се говори за необходимостта от планиране на
енергийната ефективност, определена като Shipp Energy Efficiency
Management Plan (SEEMP).
В стремежа си да разработим такъв план като съвкупност от елементи
и действия, използваме част от изложеното в предходния параграф и
общата експлоатационна схема на кораба, представена на фиг.2.12.
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Фиг.2.12. Обща ефективност на експлоатация на кораб
На фигурата, означена като "Обща енергийна ефективност" различаваме следните фактори и въздействия:
1.Смущаващи фактори, причинени от външните условия върху
всички елементи от системата "двигател-винт-корпус-механизми и
системи", вятър, вълнение, течение, размери на фарватера, температура и
плътност на водата, налягане, температура и влажност на въздуха.
2.Експлоатационни (режимни) фактори (R)
2.1.На главния двигател: позиция на горивната ръчка, позиция на
регулатора на оборотите, позиция на товарния индикатор, индекс на
горивните помпи, честота на въртене, въртящ момент, индикаторно и
ефективно налягане, индикаторна и ефективна мощност, температура и
налягане на въздуха в ресивера.
2.2.На спомагателните механизми и системи: органите за
управление в зависимост от принципа на действие и задвижване.
2.3.На винта: дълбочина на потапяне, обороти.
2.4.На корпуса: газене, диферент.
3.Параметри на състоянието (S)
3.1.На корабната енергетична система (вкл. главния двигател):
нарушение на плътността в кинематичната двойка "цилиндър - бутало с
бутални пръстени", износване или закоксуване на дюзите, неплътности в
клапаните и кинематичните двойки на горивните помпи за високо
налягане. Замърсяване на въздухоохладителите, филтрите и проточните
части на турбините и компресорите.
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3.2.В обслужващите механизми: повреди в сепараторите,
центробежните и зъбните помпи, филтри и топлообменни препарати.
3.3.На гребния винт: обрастване, изкривяване или счупване на
лопатките на винта.
3.4.На корпуса на кораба: обрастване и грапавини на подводната част
на корпуса, следи от удари и др.
4.Измервани или изчислявани изходни параметри (И):
4.1.На главните двигатели: налягане в края на сгъстяването,
максимално налягане на горене, температура на изходящите газове,
температура на газовете пред (след) турбината.
4.2.Спомагателни механизми и системи: падове на налягането на
въздуха във въздушния филтър и въздухоохладителя, температури на
охлаждащите флуиди.
4.3.Гребен винт: упор на винта, приплъзване (SLIP), относително и
абсолютно напредване на гребния винт.
4.4.Корпус на кораба: скорост на движение v.
Така изброените групи от фактори имат пряко или косвено влияние
върху ефективността на корабоплаването, оценявана по най-важните си
аспекти - разхода на енергийни ресурси и степента на замърсяване на
околната среда. В общата задача за оптимално управление на енергийната
ефективност смущаващите фактори и параметрите на състоянието са
причина за отклонения от най-добрите си стойности, т.е. до влошаване на
качеството на експлоатацията. С помощта на режимните фактори се търсят
по-добрите условия на експлоатацията. Когато тези управляващи
въздействия не са достатъчни за постигането на желания ефект, следва да
се пристъпи към задачата за оценка на състоянието на комплекса с
помощта на изходните показатели (диагностика) и да се вземат на тази
база по-кардинални решения за техническо обслужване и ремонт.
Резюмирайки гореизложеното, формулираме общата философия на
задачата за управление на енергийната ефективност по следния начин:
А. Общите критерии за ранжиране на задачите по управление са
подредени по значимост така:

БЕЗОПАСНОСТ→ТЪРГОВСКИ ЕФЕКТ→ЕФЕКТИВНОСТ
НА РЕЙСА
B. Основният резултат от решаването на задачата за повишаване на
ефективността в условията на нормално плаване, без нарушаване на
изискванията за безопасност и търговска печалба е:
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НАМАЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА
ЕНЕРГИЯ↔УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА
С.Първоначално усилията се насочват към големите в структурно и
енергийно отношение части: двигател-винт-корпус. Значимостта на
техните елементи се оценява по големината на риска върху безопасността
и търговския ефект.
D.Подготовка на представителите на бреговите служби на
специализираните обслужващи фирми, които участват в обучението на
целия персонал на фирмата.
E.Бреговият персонал поддържа морския ↔ морският персонал
предоставя услугата на клиента. Между отдалечените звена и служби се
осъществява непрекъснат или периодичен обмен на информация.
F.Всички практически използващи се стандарти и нормативни
документи се намират на корабите и могат да се използват от екипажите.
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПУЕЕК
 Да се има предвид, че тенденцията за развитие на регламентите в
корабоплаването предполага разработването и реализацията на мерките по
плана за управление на енергийната ефективност да преминат от
пожелателен към почти задължителен характер.
 Мерките по плана да се реализират основно от корабните
екипажи. Изпълнението на системата да стане част от ежедневните
задължения на екипажа.
 При реализацията на плана за управление на ефективността да се
поддържа деликатен баланс между специфичните корабни условия и
общото фирмено ниво.
 Интегриране на плана със съществуващите регламенти, наръчници
и препоръки на интернационалните морски организации и международните конвенции по опазване на енергийните ресурси и околната
среда.
ДЕЙСТВИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИЯ НА РЕЙСА
 В основата на модела за оптимизация на рейса да бъдат заложени
диаграми, показващи тренда на енергийните показатели във времето.
Службите и екипажите по управление на енергийната ефективност трябва
да могат да създават два сценария на рейса, определящи съответно
еталонното и реалното състояния. При разработването на моделите на
еталонните състояния на рейса решаващо е участието на бреговите служби
и системи. Действията по втория сценарий се реализират от екипажа.
Следи се трендът на отклоненията на реално наблюдаваните показатели от
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еталонните им стойности.
 Всички действия и измервания се отразяват в корабния дневник и
в съответните компютърни бази данни.
 Разработването на еталонните модели и планове се базира на
априорна информация от надеждностен и параметричен анализ за рейсове
с големи продължителности. Управляващите действия и реализираните
горивни разходи (икономии) се докладват в ISO 14000/50001.
 Когато възможностите на екипажите не достигат, следва да се
ползват услугите на специализирани фирми.
 Работа в режим на реално време. Ежедневно актуализиране на
местоположението и разхода на гориво. Връзка с GPS или ръчно
въвеждане.
 Определят се отклоненията на разхода на гориво от еталоните и се
пресмята и докладва реализираната икономия.
 Реализиране на реалната система за управление на енергийната
ефективност с помощта на обратна връзка.
ДЕЙСТВИЯ ПО ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОРАБНАТА ЕНЕРГЕТИЧНА УРЕДБА
 Съществуващият опит в това направление ни насочва към идеята
за разработването на два сценария, отговарящи съответно на еталонното и
реалното състояние на основните елементи на корабната енергетична
уредба. Тази процедура, известна още като "техническа диагностика" се
базира на разработването на модели от типа:
( ̅ ̅ ̅ ), където
 ̅
̅ - изходни показатели, носещи информация за състоянието на
основните елементи от енергетичната уредба;
̅ - параметри на състоянието (неизправности или случаи на
неудовлетворителна работа), които трябва да бъдат разпознати или
определени по процедурата;
̅ - смущаващи фактори, причинени от външни условия;
̅ - фактори на управлението на режима на работа на главните и
спомагателните двигатели.
 Моделите, описващи еталонното състояние (еталонни характеристики) се получават на базата на анализ на априорната информация
и/или в резултат на специално проведени експерименти при състояния на
елементите, за които има увереност, че са добри. Тези модели се
разработват от бреговите служби, от специализирани фирми и групи с
участието и на екипажите.
 Моделите, описващи отклоненията на показателите от еталонните
стойности при възникване на неизправности се получават по аналогичен
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начин.
 В случай че екипажът на кораба разполага със специализирани
системи за измерване и анализ (популярно наречени "дизел-лекар") на
двигателя, задачата се решава лесно и ефективно.
 Ако на кораба няма специализирана диагностична система,
определянето на състоянието се извършва на базата на анализ на
достъпните за измерване работни параметри. За по-прецизен анализ е
необходимо използването на специални алгоритми, реализирани с
помощта на преносими компютри.
 Резултатите от диагностичния анализ се включват чрез средствата
за комуникация с бреговите служби в обща система за управление с
обратни връзки.
 Решенията за извънредни обслужващи и ремонтни действия и за
мястото на тяхното осъществяване се вземат от бреговите служби на
фирмата.
ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА КОРПУС-ВИНТ
 Оптимизация на диферента;
 при кораби без апаратура за автоматично регистриране на
диферента се провеждат няколко последователни измервания с цел
натрупване на статистика;
 резултатите се нанасят в специален дневник при планиране на
рейса;
 проверка на осъществимостта на решенията (например
напреженията Methania) забраняват всякакви активни експерименти с
диферента;
 проверките на методите на измерване по време на рейса са
ненадеждни, поради което те могат да бъдат полезни само ако са
документирани и обработени голям брой данни.
 Влияние на състоянието на винта
 Резюмирайки горното заключаваме, че в условията на реална
експлоатация, с течение на времето се променят времевите характеристики
на кораба и енергоикономическите показатели, дължащи се на следните
причини:
 -влошаване на общото техническо състояние на главния двигател
поради износване, замърсяване на работните повърхности и др.
 -увеличаване на грапавостта на подводната част на корпуса.
 -обрастване на гребния винт или аварийни случаи на изкривявания
или счупвания на части от него.
 Тези фактори влияят на работата на КПК и могат да доведат до
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несъответствие между двигателя и комплекса "винт-корпус": гребният
винт става хидродинамически "тежък" за двигателя при работа на такава
характеристика, което може да предизвика претоварване и повишен разход
на гориво.
Система за обучение и разпространяване на информацията по
фирмената стратегия за енергийна ефективност (глобална
осведоменост на състава)
 Екип за изпълнение на плана по енергийна ефективност: брегови
служби, корабни екипажи, подизпълнители
 Действия на бреговите екипи:
a. участие при получаване на бази от данни за управление на
енергийната ефективност;
b. априорни данни от отчетни документи, справочници и
литературни източници;
c. разработване на система от знания-алгоритми и програми за
управление на енергийната ефективност;
d. разработване на система за глобална осведоменост.
 Действия на корабните екипажи:
a. провеждане на експерименти по време на ходови изпитания с
цел получаване на еталонни характеристики;
b. провеждане на експерименти в реални експлоатационни
условия с цел определяне на отклоненията от еталонните характеристики;
c. изпълнение на действията по оптимизация на енергийната
ефективност в съответствие с предписаните им функционални задължения.
 Обучение:
a. обучение на обучаващите: инструментариум за обучение
(ръководство и тренажори);
b. обучение на капитаните и механиците: конференции за
обучение на капитани и старши офицери;
c. обучение на плавсъставите на тренажори и в условията на
плаване;
d. обучение на новите членове на екипажите.
 Проверки и обмен на информацията:
a. проверка на информираността на младшите офицери;
b. огледи на палубата и в машинното отделение; проверка за
неизключено оборудване когато от него няма нужда (вентилация, помпи
на рулевото устройство, помпи в системите за смазване и охлаждане на
двигателя, помпи и компресори с общо корабно предназначение);
c. традиционни и нетрадиционни средства за обмен на
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информация с бреговите служби и с международни организации - обратни
връзки.
2.6 .Заключение и обща схема на изследванията
Резюмирайки изложеното в тази глава искаме да обърнем внимание
на желанието ни за създаване на организационни и технически действия,
създаващи условия за реализиране в рамките на корабоплавателната
компания на стратегия и система за подобряване на енергийната
ефективност, като част от общата система за оптимално управление. Като
основен принцип при реализирането на такава система се приема
подчиненост на задачата за енергийна ефективност на задачите за
търговска експлоатация и безопасност на корабоплаването, които са на повисоко ниво във фирмената йерархия. В структурно отношение системата
трябва да се изгражда на две нива, условно наречени брегови служби и
корабни екипажи при приоритет на информацията, постъпваща от
фирмената брегова администрация. Между тези две йерархични нива се
осъществява непрекъснат информационен обмен от управляващи команди
с обратни връзки за изпълнението им.
По отношение на обектите и задачите за управление е желателно да
бъдат различени три групи:
- оптимизация на рейса;
- оптимално управление на енергийната ефективност на корабната
енергетична уредба;
- оптимално управление на енергийната ефективност на комплекса
"винт-корпус".
От функционална гледна точка процедурата за оценка на
ефективността би трябвало да предвижда и оценка на състоянието на
корабната техника базиращи се на прилагане на техническа диагностика.
Подсистемата за техническа диагностика би могла да се реализира по
схемата:
ЕТАЛОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ→ОТКЛОНЕНИЕ НА
ИЗМЕРЕНИТЕ ОТ ЕТАЛОННИТЕ ЗНАЧЕНИЯ→ТРЕНД НА
ОТКЛОНЕНИЯТА→РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА
СЪСТОЯНИЯТА
Като следваме тези принципи сме предложили на фиг.2.16 една обща
схема на действията по планиране на оценка и управление на енергийната
ефективност.
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Фигура 2.16. Планиране и управление на енергийната ефективност
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Глава 3. Оценка на състоянието и техническа диагностика
на корабни енергетични уредби
Техническата експлоатация на една производствена или енергетична
уредба се разглежда като комплекс от дейности, осъществявани от
специалисти с различна квалификация, работещи в различни условия и
разполагащи с различни технически средства. Този комплекс от средства
има за цел от една страна да намали вероятността за продължителна
работа на производствената система с лошо качество, а от друга – да
предотврати аварийното излизане на машините и съоръженията от
експлоатация.
3.1 Обект и задачи
Приемането на техническата диагностика като обобщен метод за
косвена количествена оценка на състоянието, поставя задачата за
установяване на съответствие между параметрите на състоянието ( ̅̅̅) и на
̅ (̅̅̅) В един сложен обект с голям
диагностичния сигнал (̅̅̅) от типа ̅
брой прави и обратни връзки от информационен, материален и
енергетичен характер, каквито са енергетичните уредби, изходните
контролируеми признаци се формират в резултат на взаимодействие на
голям брой режимни, външни и други фактори, чийто ефект в редица
случаи превъзхожда влиянието на параметрите на състояние. Успешното
решаване на задачата за диагностика, предполага създаването на
достатъчно точни локални модели на състоянието, явяващи се носители на
индивидуалните особености на обекта и конкретното състояние и
отчитащи в голяма степен ефекта на всички влияещи фактори.
Тези модели, наричани най-общо „локални“, биват два типа(фиг.3.1):
 Модели, използващи се в процеса на обучение, имащи за цел
установяването на влиянието на състоянието, режима на работа и
външните условия върху диагностичните признаци:
̅
( ̅ ̅ ̅)
(3.1)
Обучени модели с входни величини реалните параметри на режима на
работа ( ̅ ), външните условия ( ̅) и диагностичните признаци ( ̅ ) и с
изходна величина оценката на вектора на състоянието:
̅
( ̅ ̅ ̅)
където:
̅ – вектор на изходните показатели;
̅ – вектор на състоянието;
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(3.2)

̅ – вектор на режима на работа;
̅ - вектор на външните условия.

а) обучение

б) разпознаване

Фиг.3.1. Примерна схема за техническа диагностика
Без да конкретизираме в момента типа и спецификата на конкретните
уредби и техните елементи, ще посочим общите действия и структурата на
една система за техническа диагностика.
Обекти на диагностика
Беше посочено, че с най-голяма значимост са основните агрегати,
системи и възли на главните корабни дизелови двигатели [30,31,49]. Като
характерни неизправности на горивната апаратура, представляващи около
51% от общия брой на отказите, могат да бъдат посочени влошаване на
разпръскването, поради износване или запушване на отворите, счупване
или отслабване на пружините, заклинване или износване на плунжерните
двойки на горивните помпи за високо налягане [12,42,65]. Отказите на
елементите от бутално – цилиндровата група на двигателите от този тип са
22% от общия брой, при това 60% от тях са причинени от неизправности в
изпускателните клапани, 23% в буталните пръстени, а останалите в
цилиндровата глава и индикаторните кранове [6,45,66]. Ниските
надеждностни показатели на елементите от горивната апаратура и бутално
– цилиндровата група, мястото, което те заемат в общата схема на
двигателя и тежките последици от евентуални аварии са причина за
посочването им като основни обекти на техническа диагностика (Табл.3.1,
фиг.3.2).
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3.2. Особености на корабната енергетична уредба като обект на
техническа диагностика – структурни елементи
В предходните изложения беше показано, че корабният пропулсивен
комплекс е една сложна йерархична система, в която се осъществява
преобразуването на химическата енергия на горивото в постъпателно
движение на кораба. Основните дейности при експлоатацията на една
такава система се свеждат до [1, 6, 35, 36, 47, 57]:
 Непрекъснат или периодичен контрол на състоянието на
основните агрегати, възли и детайли;
 Избор, управление и поддържане на най-добрите режими на
работа на основните и спомагателните машини и агрегати;
 Текущо изпълнение на операциите по техническо обслужване, с
цел съхранение производителността и работоспособността на машините;
 Осъществяване на ремонтните и обслужващи дейности, с цел
възстановяване работоспособността на стареещите или излезли от строя
технически средства;
 Управление на необходимостта, запасите и потоците от резервни
части.
 Успешната реализация на тези дейности е възможна, ако в
основата на техническата експлоатация на кораба бъде поставена
техническата диагностика, като способ за оценка на състоянието му.
Като възприемаме иерархичната структура от фиг.3.8, определяме
върха на системата за техническа диагностика като обща цел и усилия за
безаварийна и най-ефективна работа на кораба. Непосредствено влияние
върху успешното изпълнение на тази цел е задачата за определяне на
състоянието и управлението на техническата експлоатация на основните
подсистеми: корабен пропулсивен комплекс, корабна енергетична уредба,
електроенергетична уредба, системи и устройства.
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Фиг.3.8. Структурна схема на техническата диагностика

3.3. Технически средства за контрол и оценка на състоянието на
корабни дизелови двигатели
Всеки тип двигател е пресметнат в топлинно и конструктивно
отношение така, че да осигурява работа със зададена мощност и
икономичност при параметри на работния процес, близки до взетите за
основа при неговото проектиране. Както беше вече установено (Глава 2),
по време на експлоатация на двигателя, върху протичането на работния
процес въздействат множество фактори, които в съвкупност могат да го
приближат или отдалечат от теоретичния модел. Познаването на тези
фактори и тяхното влияние върху работата и икономичността на
двигателя, позволява въвеждането на обоснован оптимален режим на
работа, правилно регулиране и икономична експлоатация. Имайки предвид
вече направеното разделение на факторите, влияещи на работния процес,
на режимни, външни и параметри на състоянието и обръщайки най –
съществено внимание върху третата група, експлоатацията на двигателя
изисква провеждането на съответни мероприятия за поддържане
техническото му състояние на постоянно ниво.
В последните години голяма част от приборостроителните и
двигателостроителни фирми се насочват към използване на принципно
нови физически методи на измерване, основаващи се на специално
разработени за целта датчици и преобразуватели. Тези т.н.
„инструментални“методи , се основават на решаването на редица частни
задачи, като:
 Оценка на общото състояние на двигателя по топлинното
натоварване на отделните детайли;
 Контрол на износването на цилиндровите втулки с помощта на
съпротивителни датчици;
 Контрол на микрозадиранията на буталните пръстени с помощта
на повърхностни термоелементи с малка инерционност или по
виброакустични характеристики;
 Контрол на състоянието на буталните пръстени с помощта на
индуктивни преобразуватели;
 Оценка на общото състояние на бутало – цилиндровата група на
двигателя по херметичността на горивната камера;
 Определяне на износването на триещите се детайли с помощта на
радиоактивни изотопи или анализ на съдържанието на метални примеси в
работните флуиди;
 Оценка на състоянието на отделни елементи на двигателите по
виброакустични характеристики;
 Оценка на качеството на работния процес по разгънатата
индикаторна диаграма;
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 Оценка на състоянието на горивната апаратура по диаграмата на
изменение на налягането на горивото в тръбопровода за високо налягане;
 Определяне на фазите на впръскване и възпламеняване чрез
измерване хода на иглата на дюзата;
 Определяне на хлабините в лагерите чрез последователно
повдигане на подвижните детайли.
С това съвсем не се изчерпва голямото многообразие от методи и
средства, предложени от различни фирми и изследователи, но може да
бъде намерено частично обяснение на факта, че нито една не е пуснала в
серийно производство завършена система за диагностика, въпреки
множеството рекламни материали.

Фиг.3.10
Описанието на други системи, изграждащи се по очевидно на същата
информационна база едва ли е необходимо. Без да смятаме че с това
проблемът е изчерпан, представяме в Таблица 3.5, обобщена информация
за някои специализирани системи за контрол на параметрите на ДВГ. В
следващото изложение ще представим по-подробно три системи за
контрол, които представляват интерес за бъдещия диагностичен анализ на
ДВГ.
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Фиг.3.11
Таблица 3.5.
Диагностични прибори и системи
Система

Фирма

MJ-1NKAUTRONICA
3 NP-1
NK-100
Autronica
CPS-360
STL
CYLDETASEA
1800
CYLDET
ASEA
CM

Измерителни канали
Система
Страна
Горивна
БЦГ
принудително Лагери
апаратура
пълнене
Норвегия да

не

не

не

Норвегия да
Дания
да

да
не

не
не

не
не

Швеция

да

не

не

не

Швеция

да

не

не

Не

Diesel Scope (“KOMP.A.K.” OOД – Варна)
Това е работното наименование на портативен прибор, създаден от
фирмата, разработила български вариант на МИП – система. Приборът в
първоначалния си вариант е комплектован с пиезодатчик “KISTLER” за
измерване на налягането в цилиндрите, като е предвиден и вариант за
включване на чувствителен елемент за измерване на налягането на
горивоподаване[35]. Приборът е с автономно захранване. В едноканалния
си вариант той позволява снемане на разгъната индикаторна диаграма на
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корабни дизелови двигатели. При индициране на главни двигатели, ъгълът
на завъртане на вала и положението на ГМТ се определят от два
индуктивни датчика срещу зъбите на маховика. При спомагателните
двигатели ъгълът на завъртане се определя от един оптически датчик. На
графичен дисплей се изобразяват индикаторните диаграми, бар – графи и
таблица с индикаторните параметри.
Оперирането с прибора в машинното отделение е бързо и просто.
След пълното индициране на двигателя и запаметяване на записа е
възможно неговото прехвърляне в компютър на по – високо иерархично
ниво за следваща обработка, анализ и отпечатване на данните.
DPA – Diesel Performance Analyzer(Ashland Chemical)
Тези системи са внедрени на една серия български кораби на базата
на PC с програмно осигуряване с Windows. За получаването на разгънати
диаграми на горенето и горивоподаването се използват пиезокристални
датчици за налягане и усилватели на KISTLER, а завъртането на вала и
положението на ГМТ се контролират от два индуктивни датчика
(фиг.3.12). Начините за монтиране на чувствителните елементи за
налягане на горивоподаването и горенето, по препоръки на KISTLER и на
положението на ГМТ и завъртането на вала, са показани на фиг.3.13, 3.14,
3.15, 3.16 от дисертацията.
Принципи за изграждане на системи за контрол и анализ на
параметрите на КДВГ
В резултат на предходни изследвания по диагностика на ДВГ е
определен един състав от диагностични признаци, оптимален в приетия
смисъл и достатъчен за контрол на конкретно разглеждания вектор на
състояние. Без да ограничаваме задачата в границите на това състояние,
можем да кажем предварително, че това са признаци, в повечето случаи
непосредствено свързани с цикличните работни процеси, поради което
тяхното точно и надеждно измерване винаги е било съществен проблем.
Самите работни процеси имат различен физически смисъл, представят се с
различни физически носители и могат да бъдат определени с помощта на
различни по конструкция и изпълнение прибори. За да могат да бъдат
разработени конкретни прибори или системи за диагностичен контрол е
необходимо да бъде направен подробен анализ на цикличните процеси, с
цел определяне на състава на признаците, които могат да бъдат извлечени
от тях и начините за тяхното получаване. На тази база може да бъде
съставена изходна съвкупност от алгоритмични, програмни или апаратни
модули, чието комбиниране по подходящ начин да послужи за създаване
основите на една или друга конкретна система.
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Фиг.3.12
Основни изчислитени модули и функции
Като възможни източници на диагностична информация са
анализирани процесите на изменение на наляганията на горивоподаване и
горене, някои механични премествания и кратковременни изменения на
температури. На фиг.3.22 са показани осцилограми на налягането в
цилиндрите (фиг.3.22а) и в горивопровода за високо налягане (фиг.3.22б),
снети непосредствено след помпата (с плътна линия) и пред дюзата (с
пунктир). На двете осцилограми могат да бъдат открити характерни точки,
определящи т.н. регулировъчни параметри, при това стойностите им от
осцилограмата на изменение на налягането след помпата са известни като
статични, а тези от осцилограмата на налягането пред дюзата – динамични.
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Фиг.3.22 а, б и в
А. Средно индикаторно налягане
Б. Максимално налягане на горене
В. Начало на видимото горене
Г.Налягане на сгъстяване
Д. Корекция при определяне на горна мъртва точка на
изследвания цилиндър
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Е. Разчитане на диаграмата на изменение на налягането
горивопровода за високо налягане

в

Структура и режими на работа на система за контрол и анализ
на работните параметри на КДВГ
Голямото разнообразие от задачи, които трябва да се решават в
процеса на техническата експлоатация на корабните дизелови двигатели
обуславя разработването на различни варианти
за реализиране на
системите за диагностичен контрол. Избраният вариант (стационарен или
преносим, с аналогова или с цифрова обработка на информацията),
определя в много голяма степен функционалния обхват на системата, броя
и типа на първичните източници на информация, характеристиките на
процесорната част, вида и броя на периферните устройства. В някои
случаи изискванията на корабособственика, породени от въведената при
него система за обслужване налагат използването на преносима апаратура,
обслужваща кораби с двигатели от една или няколко серии.
Необходимостта от бърз монтаж, настройка и демонтаж на една такава
система налага използването на възможно минимален брой от съоръжения
с минимум връзки между тях, което може да се отрази върху точността и
съвършенството на използваните алгоритми.
В други случаи системата за обслужване изисква провеждането на
непрекъснат контрол на състоянието на двигателя по време на плаване,
което налага монтирането на стационарни системи. Стационарният начин
на монтаж позволява монтирането на съвършени допълнителни
приспособления, което е предпоставка както за използването на по –
прецизни алгоритми, така и за разширяване функциите на системата.
Като се изхожда от разнообразието на изискванията от една страна и
стремежа за максимална алгоритмична програмна и апаратурна
унификация от друга, са възможни следните варианти:
 Преносима едноканална система с възможности за стационарен
монтаж;
 Стационарна едноканална система, изградена на базата на
стандартни микропроцесорни модули
 Тъй като за всеки от тези варианти е разработен само по един
предварителен вариант със структура, която може да се променя, ние
представяме само функционалните им възможности, потвърдени при
пробна експлоатация.
А.Едноканална преносима или стационарна система
Предназначението на системата се свежда до периодическото
получаване на информация за текущите стойности на работните
параметри, с цел използването й при настройка, регулировка или
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обслужване на двигателя. Основно изискване към системата, определящо
структурните й особености, е възможността за самостоятелна работа
(стационарна или преносима) и за включването й в иерархична структура.
Като се има предвид вече определения функционален обхват в структурата
на системата са включени:
 Първичен преобразувател на налягането в цилиндъра P цил .
Монтира се последователно на индикаторните кранове на всички
цилиндри;
 Първичен преобразувател на налягането на наддувъчния въздух P s
– монтира се стационарно на въздушния колектор;
 Първичен преобразувател на налягането на горивото P гор –
монтира се последователно на всички горивопроводи за високо налягане;
 Първични преобразуватели (индуктивни), генериращи импулси за
определяне честотата на въртене и ъгъла на завъртане на коляновия вал;
 Източници на импулси за ГМТ на първи цилиндър и ъгъла на
завъртане на вала, разположени на маховика;
 Микропроцесорна част и средства за диалог с оператора.
На фиг.3.27 е показана принципна блок – схема на включване на
преносим прибор (система) за диагностичен контрол на КДД, който може
да работи в два режима:
 Самостоятелна работа в преносим или стационарен вариант
(AUTONOM);
 Набиране и предаване на данни към второто иерархично ниво
(COMPUT).
 На фиг.3.28 е показана разпечатка на данните от индициране на
един от цилиндрите на двигател 6RND76, а на фиг.3.29 – описание на
величините в протокола.
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Фиг.3.28

Фиг.3.29
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Б. Стационарна система, изградена на базата на стандартни
микропроцесорни модули
На фиг.3.30 и 3.31 са показани диаграмите на налягане при горене и
горивоподаване на избран цилиндър, а на фиг.3.32 и 3.33 протоколи,
представящи резултатите от измерване на работните параметри на
цилиндрите. На фиг.3.34 са представени за сравнение разгънатите
диаграми по всички цилиндри, а на фиг.3.35 – бар-графи на стойностите на
част от параметрите. На фиг.3.36 са представени стойности на
отклоненията на параметрите от еталонните стойности.
Системата може да изпълнява диагностични функции, които като
процедури и протоколи са описани в следващата глава.

Фиг.3.30 а

Фиг.3.30 б
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Фиг.3.31

Фиг.3.32
В. MIP – калкулатор за оценка на състоянието на главните
корабни двигатели от флота на пристанище Варна
Уредът представлява собствена разработка на колектив от ТУ –
Варна. Предназначен е да измерва индикаторната диаграма и диаграмата
на горивовпръскването, да ги обработва и представя на екрана заедно с
характерните им параметри. Той може да работи както с двутактови
бавнооборотни , така и с четиритактови среднооборотни двигатели.
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След това е проведено индициране на 6 цилиндъра на десния главен
двигател на м/к „Диона“ при 2853 об/мин и 110% натоварване. На фиг.3.40
е представен протокол от индицирането на цилиндър 1, чието състояние е
обективно потвърдено като изправно.

Фиг.3.40

Глава 4. Методи и алгоритми за диагностика на корабните
енергетични уредби
4.1. Анализ на причинно – следствените връзки между
параметрите на състоянието
и признаците на диагностичните
сигнали
Собствениците на приборостроителните фирми и корабоплавателните
оператори засега приемат, че диагностичните анализи трябва да се
извършват от корабните механици. И все пак те са единодушни в мненията
си, че следващата стъпка към обединяване на резултатите от измерванията
и методите на техния анализ в общи диагностични системи , трябва да
бъде направена. Това е напълно естествено, тъй като задачата за
техническа диагностика се свежда до косвена оценка на състоянието по
резултатите от измерване на достъпни контролируеми признаци. При това
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изхождаме от следните предпоставки:
 Всяка промяна на състоянието на обекта предизвиква съответно
изменение на един или няколко признака, подлежащи на пряко или
косвено измерване.
 Като правило най – достъпните контролируеми признаци,
измерващи се с традиционни методи и средства, не дават възможност за
ясна и еднозначна класификация на състоянието;
 Търсенето на по – информативни диагностични признаци е
свързано с въвеждането на по- сложни и скъпи методи и средства за
измерване и контрол;
 Включването на нови диагностични признаци като правило трябва
да води до подобряване на качеството, с което се решава задачата за
диагностика;
 Процесите на постепенна промяна на състоянието и
произтичащите от това изменения на диагностичните признаци, са
предпоставка за съществено пресичане на състоянията, представени в
координатната система на признаците.
Можем да приемем, че първите четири условия постепенно се
изпълняват с развитието и въвеждането на нови методи и системи за
измерване и контрол, а последното условие поставя съществени
изисквания към математическите процедури за разпознаване на
състоянията.
В изследвания, публикувани от MAN по намаляване на разхода на
гориво и емисиите на CO2 , се посочва важността на оптимизиране и
балансиране на стойностите на максималното налягане на горене P max в
режим на реално време. Отбелязва се, че повишението на средната
стойност на Pmax по всички цилиндри с 1 бар води до понижение на
разхода на гориво с (0,20 – 0,25)g/kwh. При това потенциалът за общо
повишаване на Pmax както при пълно, така и при частично натоварване е (5
– 10) бара. Балансирането и регулировката на P max на следващата стъпка
има един допълнителен потенциал (2 – 5) бара. Факторите и параметрите,
водещи до по-ниски стойности на P max са:
 Ниски стойности на налягането на компресия (ниско P comp ;
 Намалено натоварване (ниско Pind и P(i) в kW;
 Късно начало на горенето α(ign)
 Лошо впръскване на горивото (ниско P(ign))
На фиг.4.6 е показана горната информация в обобщен вид, а на
фиг.4.7 – причинно – следствена схема на влиянието.
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Фиг.4.6
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Налягане на
компресия Pcomp

Натоварване
Pind, P(i) kW

Начало на
горенето αign

Впръскване
на горивото

Максимално налягане на горене Pmax

Специфичен разход на гориво SFOC [g/kWh]
Фиг.4.7. Фактори, влияещи на специфичния разход на гориво (SFOC)
Друг важен експлоатационен фактор е продължителността
на
процеса на горене в цилиндъра. Голямата продължителност на горенето
(Ignition delay) е признак за наличие на доизгаряне през разширителния
такт в цилиндъра и зависи от:
 Качеството на горивото;
 Налягането на компресия;
 Температура на цилиндрите;
 Състояние на горивовпръскващите дюзи;
 Разпръскване (атомизация) на горивото;
 Въздухоснабдяване при горенето в цилиндъра.
Голямата продължителност на процеса на горене е един от най –
често срещаните проблеми при работа на двигателите и е причина за:
 Висока температура на изходящите газове;
 Загуба на мощност;
 Замърсяване на изпускателния тракт (утилизационен котел,
турбонагнетатели, въздухоподгреватели).
Причините от технически или технологичен характер за бавното или
късно горене, трябва да се търсят между:
 Неправилно регулиране на фазите на горивните помпи;
 Неправилна регулировка на горивните дюзи;
 Недостиг на продувъчен въздух (температура и налягания)
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 Недостатъчна компресия;
 Лошо качество на горивото.
При провеждането на настройката на двигателя трябва да се има
предвид, че качеството и температурата на горивото, налягането и
температурата на наддувъчния въздух са общи за цилиндрите и се
регулират първоначално.
Впоследствие всяко отклонение на отделните цилиндри може да е
причинено от:
 Ниско налягане на компресия;
 Неправилна настройка на горивните дюзи;
 Неправилна настройка на фазите на горивните помпи;
 Износена горивна помпа.
При провеждането на регулировката и балансирането на параметрите
се имат предвид следните препоръки :
 MAX [Pmax] – MIN[Pmax]=4bar е предпоставка за повишение на
разхода на гориво SFOC с (0,7 – 1,0)%
 10 забавено горене води до 2% увеличение на SFOC;
 MAX[MIP] – MIN[MIP]= 1bar води до повишение на SFOC с 2%;
 MAX[MIP] – MIN[MIP] = 10% увеличава усукващите колебания
със 100%;
 Повишение на средната стойност на Pmax със 3,5 bar има ефект от
0,5% икономия на гориво;
 Повишение на средната стойност на Pmax със 7 bar има ефект от
1.0% икономия на гориво.
В Таблица 4.1 от дисертацията са представени
разгънати
индикаторни диаграми при наличие и отсъствие на единични
неизправности на горивния процес: неплътна горивна камера, прегорял
изпускателен клапан, ранно или късно впръскване, голяма или малка
циклова порция на гориво, неизправна дюза или горивна помпа за високо
налягане.
В Таблица 4.2 от дисертацията са представени диаграми
на
изменение на налягането на горивоподаването , които могат да се
разглеждат като модели на неизправни състояния: неизправна дюза или
ГПВН, ранно или късно впръскване, малка или голяма горивна порция,
слаба или пренатегната пружина на дюзата, преждевременно и ранно
впръскване на дюза, неедновременно впръскване при две дюзи, задръстени
соплови отвори или голям вискозитет на горивото.
4.2. Параметрична диагностика
Понятието „параметрична диагностика“ е много по – широко от
разглежданите тук процедури, за които е характерно това, че се основават
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на анализ на измененията на съвкупности от контролируеми параметри –
дейности, на които се основават всички диагностични методи. Следвайки
традицията, приемаме това наименование и условията, необходими за
нейното прилагане:
1. Малка вероятност за едновременна поява на две или повече
причини за неизправности в изследвания обект;
2. Излизането извън допустимите граници на един параметър,
предизвиква съответни изменения извън границите и на свързаните с него
параметри;
3. Малка вероятност за излизане извън установените граници на
един от параметрите, причинено от едновременното изменение в
границите на цялата съвкупност от предходни параметри.
В основата на метода, получил названието „параметрична
диагностика“, са заложени процедурите:
1. Разработване на модели на изправното и неизправните състояния
на обекта, във формата на еталонни характеристики;
2. Определяне на отклоненията на измерените значения на
параметрите от еталонните им стойности;
3. Определяне на тенденциите на измененията на отклоненията от
еталонните значения;
4. Анализ на отклоненията с цел определяне на най – вероятната
причина за възникването им(неизправност).
Опит за решаване на част от алгоритмичните проблеми на
техническата диагностика на КДВГ е системата, известна като „Система за
ръчна параметрична диагностика на КДВГ“, разработена от колектив,
включващ специалисти от ТУ – Варна и ИВТ – Варна .
Съставът на структурните параметри на двигателя включва 14
състояния: едно изправно и 13 единични неизправности. В един друг
вариант на системата са добавени още 8 комбинирани неизправности:
 Незадоволително общо състояние на двигателя: газовъздушен
тракт, бутало-цилиндрова група, горивна апаратура;
 Замърсени продухвателни прозорци;
 Неплътни горивни помпи поради износване;
 Замърсен въздушен филтър;
 Замърсен въздухоохладител по въздушна страна;
 Замърсявания или неизправности в проточната част на
компресора;
 Замърсявания или неизправности в проточната част на турбината;
 Неплътна горивна камера на цилиндъра: закоксуване, счупване
или износване на буталните пръстени, неизправна заслонка;
 Малка циклова порция на гориво: неправилна регулировка на
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ГПВН голямо налягане на пружината на дюзата, закоксоване на отворите
на разпръсквача;
 Късно впръскване на горивото, неизправна дюза: счупена пружина
на дюзата, блокиране на иглата, износени отвори на разпръсквача;
 Ранно впръскване на горивото;

 Голяма циклова порция гориво: неправилна регулировка на ГПВН,
малко натягане на пружината на дюзата.
Като имаме предвид вече написаното по този проблем в предходната
глава, включваме в диагностичния модел, следните признаци:
 Параметри на режима
 Параметри, измервани с помощта на щатни прибори
 Параметри, получени от индикаторната диаграма, снета с или
без MIP – калкулатор
 Параметри, получени от диаграмата на налягането на
горивоподаване с или без MIP – калкулатор
 Комплексни показатели , пресмятани от измервани параметри
На фиг.4.12 от дисертацията е показан само като илюстрация начина
за определяне на еталонните стойности на параметъра, отклоненията от
тях и тренда на отклоненията във времето. При известни еталонни
зависимости тези действия се реализират в елементарен компютърен
вариант. След определяне на тенденциите по всички признаци, те се
подлагат на анализ с цел определяне най – вероятното състояние на
двигателя. Този анализ би могъл да се провежда с някой от вариантите на
т.н. таблични диагностични алгоритми:
1. Пълна диагностична таблица с 22 състояния и 22 признака,
определящи се със стандартни измервателни прибори и двуканални
системи за контрол на горенето и горивоподаването ;
2. Оптимален вариант на изходната диагностична матрица с 22
състояния и 15 признака, измерващи се предимно с MIP- калкулатор
(табл.4.6 от дисертацията).
За по – детайлен анализ и по – нагледен способ за представяне на
диагностичните заключения на базата на диагностичните таблици е
съставен логически алгоритъм, включващ поредица от проверки, имащи за
цел достигането на актуалното състояние.
4.3 Алгоритъм за разпознаване и система за диагностика на КДВГ
4.3.1 Обща постановка
Задачата, която си поставяме е да определим функциите, тяхното
алгоритмично осигуряване, а оттам и общата структура на една система за
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техническа диагностика на съвременните главни корабни двигатели с
вътрешно горене. Установено е, че един от най – добрите подходи за
синтез на алгоритми за диагностика на сложни обекти е статистическото
разпознаване на образи. Преимуществата на този подход, който много
често се приема като синоним на техническата диагностика са в това, че
основните парадигми в статистическото разпознаване на образи са много
близки до реалната физическа същност на сложните енергетични уредби, а
основните понятия са с ясна интерпретация в областта на техническата
диагностика
Отнасяйки задачата към главния корабен дизелов двигател, приемаме
че векторът на състоянието  X  включва най – важните елементи на бутало
– цилиндровата група (бутало с бутални пръстени, цилиндрова втулка,
цилиндрова глава), горивната апаратура (дюзи и горивни помпи за високо
налягане) и системата за принудително пълнене (турбина, компресор,
въздухоохладител). При изграждането на модела се приема, че вектора на

наблюдението
( Y - диагностични признаци) трябва да включва
достъпните за измерване параметри на работния процес (индикаторни
параметри) на горивоподаването и входните и изходни температури и
налягания на обслужващите системи.(виж фиг.4.15 и фиг.4.16).
Без да се стараем да извеждаме конкретните разпознаващи
процедури, ще посочим само общите им схеми в едномерна и многомерна
постановка.
Тук се разглеждат задачите за определянето на състоянието на обекта
по резултатите от измерване на един или няколко признака, при две или
повече състояния.
Алгоритъм за разпознаване при два и повече класа на състояние
и голям брой диагностични признаци
Търсим положението на разделящата граница между двата класа на
състояние (ако получаването и решаването на нейното уравнение е
възможно), при което се осигурява минимална стойност на средните
загуби за всички случаи представени за разпознаване чрез векторите си за
наблюдение
. Приемаме, че разполагаме с достатъчно пълна
информация, включваща:
- Условни многомерни плътности на разпределение на вероятностите на вектора ̅ във всеки от класовете на състояние (
) (
). В пространството на косвените признаци на наблюдение ̅ ,
класоветете са размити, поради което плътностите на разпределение се
пресичат (Фиг.4.18). Това означава, че за всеки представен за разпознаване
вектор на наблюдение са възможни вече разгледаните четири случая:
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Фиг.4.15

Фиг.4.16
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- правилно разпознаване на наблюдението ̅ към класа на
изправните състояния (област Г1 на Фиг.4.18);
- допусната е грешка от 1-ви род („лъжлива тревога”), при която
наблюдението ̅ е от класа на изправните състояния, но то е било
неправилно класифицирано като неизправно (област Г2);
- правилно разпознаване на наблюдението ̅ към класа на
неизправните състояния (област Г2);
- допусната е грешка от 2-ри род („пропуск на сигнала за тревога”),
при което наблюдението е от класа на неизправните състояния, но то
неправилно е било отнесено към изправните (област Г1).

Фиг.4.18 Многомерен случай. Пресичане на класовете
и граници между тях
Стойностите на класифициращите решения са:
– стойност на минималните загуби при приемане на вярно
класифициращо решение ̅
;
– стойност на загубите при допускане на грешки от 1-ви род;
– стойност на минималните загуби при приемане на вярно
класифициращо решение ̅
;
– стойност на загубите при допускане на грешки от 2-ри род.
Задачата има смисъл ако елементите на рисковата матрица отговарят на
условията
<
и
<
.
- Априорните вероятности за поява на класовете на състояние
и
са ( ) и Р( )
На базата на тези априорни данни пресмятаме (Фиг.4.18)
( ) (̅
) ̅ – средна стойност, която трябва
∫
∫
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да се заплати при многократно разпознаване и приемане на правилни
класифициращи решения ̅
( ) (̅
) ̅ – средна стойност на грешките от
∫
∫
1-ви род при многократно разпознаване с невярно заключение ̅
(
∫
∫
класифициращи решения

) (̅

) ̅ – средна стойност на правилните

при многократни разпознавания
̅
( ) (
) ̅ – средна стойност, която трябва
∫
∫
да се заплати при вземане на погрешни разпознаващи решения
̅
(пропуск на сигнала или грешка от 2-ри род) при многократни
разпознавания. Тук ( ̅ ) са условните многомерни плътности на
разпределение на вектора на наблюдения по класове, а Г1 и Г2 са
областите, на които разделящата хиперравнина разделя пространството на
диагностичните признаци (Фиг.4.18).
След заместване на изразите за средните загуби в общия критерий на
риска (4.1) получаваме функцията на средния риск при многократно
разпознаване.
( ) (̅
) ̅
∫
∫
∫

∫

(

) (̅

) ̅

∫

∫

(

) (̅

) ̅ = min

∫

∫

(

) (̅

) ̅
(4.8)

За да определим границата ̅ , между двата класа на състояние
и
ще изходим от класическото необходимо условие за наличие на екстремум
̅

̅

(4.11)

При това, трябва да имаме предвид, че в многомерния случай
границата между класовете на състоянието е съвкупност от
на
хиперплоскости и като такава не може да бъде аналитично записана.
Можем обаче да определим критичната (оптимална) стойност на
отношението на правдоподобие:
(̅

)

(̅

)

по значенията, на която може да бъде прието класифициращо
решение, минимизиращо риска.
Записано с думи разпознаващото правило за минимизация на средния
(̅
) (̅
)
риск гласи: Ако отношението на правдоподобие
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пресметнато за конкретния вектор на наблюдение ̅ е по-голямо от своята
(
) ( ) (
) ( ), наблюдението
критична стойност
̅ се отнася към първи клас на състояние
. В противен случай
наблюдението Yi се отнася към втори клас .
В логаритмична форма правилото за приемане на решението е:

(4.16)
където:
(̅
(

)
)

( ) (
( )(

)
)

На базата на уравнения (4.7) и (4.16) могат да се получат множество
от разпознаващи процедури в общ вид, които ние няма да разглеждаме тук.
Ще обърнем внимание само на факта, че при вече определени стойности
на критичните отношения на правдоподобие (десните страни на тези
уравнения), представеният за класификация образ се отнася към класа с
по – голяма условна вероятност. Този факт може да бъде отнесен към
случая на разпознаване на голям брой класове: приема се този клас, чиято
условна вероятност е
най – голяма. За да бъдат обаче пресметнати
отношенията на правдоподобие е необходимо изпълнението на определени
предпоставки. В [40,46,48] е доказано, че при нормални разпределения на
диагностичните признаци се получават следните алгоритми
за
разпознаване на състоянията:
Разпознаване (диагностика)
Тук включваме трите алгоритъма за разпознаване, за които беше
доказано, че обхващат всички задачи, имащи отношение към
диагностиката, като метод за оценка на състоянието по косвени признаци .
Алгоритъм за диагностика по резултатите от измерване на един
нормално разпределен диагностичен признак Y 
Привеждаме разпознаващото правило при два класа на състояние
(напр. “изправно” X 1 и “неизправно” X 2 ), т.к. преходът към голям брой
на класовете е елементарен
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Y  X 1 ако Y  Y0 

където
1 ,  2

2
 2  1

ln

PX 1 1   2

PX 2
2

- математически очаквания на признака

(4.17)

Y

в класовете X 1

и X2 ;

  средно

PX 1 , PX 2

квадратично отклонение на признака,
- априорните вероятности на класовете на състояние;

C ij

- стойности на класифициращите решения;
i, j = 1, 2 - правилни или неправилни.

Алгоритъм за диагностика по резултатите от измерване на
съвкупност от диагностични признаци Y  при два класа на състояние

PX 2 ( c 21 c 22 )

1
T 1
T 1
 X 1 ако g (Yi )  Yi V ( 1   2 )  ( 1   2 ) V ( 1   2 )  ln
2
PX 1 ( c12 c11 )

Yi  
P (c c
 X 2 ако g (Yi )  Yi T V 1 ( 1   2 )  1 ( 1   2 ) T V 1 ( 1   2 )  ln X 2 21 22
2
PX 1 ( c12 c11 )

(4.18)
където

1 ,  2 - математически очаквания на диагностичните признаци за всеки
от класовете;
V - обща ковариационна матрица на диагностичните признаци;
PX 1 , PX 2 - априорните вероятности на класовете на състояние;
C ij

i, j = 1, 2

- стойности на класифициращите решения;
- правилни или неправилни.

Алгоритъм за диагностика по резултатите от измерване на
съвкупност от диагностични признаци, при повече от два класа на
състояние и еднакви ковариационни матрици
Yi  X j ако

1
g (Yi )  (V 1 j )T Yi   Tj V 1 j  ln P ( X j )  ln( c j )  a Tj Yi  A j ,0  max
2
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(4.19)

където
j
- вектор на математическите очаквания на диагностичните
признаци за
j - тия клас;
V - обща ковариационна матрица на диагностичните признаци за
всички класове;
PXJ - априорна вероятност за j - тия клас;
cj

- стойности на погрешните класифициращи решения.

Беше доказано, че алгоритми (4.17 и 4.18) са частен случай от
правилото (4.19).
За да могат да бъдат реализирани алгоритмите за разпознаване и
диагностика е необходимо предварителното познаване на коефициентите в
горните уравнения. Поради вероятностния характер на общите
раазпознаващи процедури, тези коефициенти се определят на базата на
статистически данни, получени от измерванията.
Диагностиране
Състои се в избор и реализация на разпознаващите алгоритми по една
от алтернативите:
 Разпознаване при два класа на състояние по резултатите от
измерване на един диагностируем признак;
 Разпознаване при два класа на състояние по резултатите от
измервания на съвкупност от диагностируеми признаци;
 Разпознаване при голям брой класове на състояние по резултатите
от измерване на съвкупност от диагностируеми признаци.
С помощта на представената процедура за разпознаване са решавани
три различни диагностични задачи.
Задача: Диагностика
дизелови двигатели

на

среднооборотни

главни

корабни

Обща схема и описание на обектите и задачите
Среднооборотните двигатели с вътрешно горене , поради редица
технологични и енергоикономически предимства се налагат в последните
години (след 2000г) като основни елементи на корабните енергетични
уредби. В повечето случаи те работят добре с външни устройства,
подобряващи маневрените качества и ефективността на енергетичната
уредба – валогенератори, винтове с регулируема стъпка, подрулващи
устройства. Голяма част от традиционните и новите производители на
двигатели и корабособствениците, опериращи и закупуващи нови кораби,
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се насочват към въвеждането на тези съвременни концепции. Най-голям
процент от новопостроените кораби в последните години са снабдени с
главни двигатели, производство на фирмата MAK. За този тип двигатели
все още няма фирмени концепции за разработване на системи за
диагностика, въпреки че те имат добри възможности за създаването на
удобна за допълнителна обработка информационна база. Поради това е
поставена задачата за синтез на алгоритми и системи за диагностика на
най-широко използващите се двигатели, произведени от фирмата MAKM32 и М43с. За получаване на необходимата статистика са проведени
пасивни експерименти в продължение на 20000 работни часа на двигатели
MAK 9M32C, с номинална мощност 43290kW при честота на въртене 600
об/мин. На фиг.4.15 е представена общата схема на енергетичната уредба,
включваща главен двигател MAK, валогенератор и винт с регулируема
стъпка.
В процеса на експлоатация, двигателите са се намирали при еднакви
условия по отношение на използваните марки масла и горива. Правилата
при преминаването от леко към тежко гориво и обратно са спазвани при
всички двигатели. Вискозитетът на тежкото гориво автоматично е бил
поддържан в зададените граници от вискозиметъра на двигателя.
През периода 2000-2007г. са извършени наблюдения на 108
цилиндъра, като са наблюдавани 26 неизправни състояния, които са
разпределени в следните 18 групи, а именно:
1. Дюзи - запушени отвори, разширени отвори, счупени пружини,
пукнатини по корпуса;
2. Тръби високо налягане – пукнатини, износени челни уплътняващи
повърхнини;
3. Горивни помпи високо налягане – износени плунжерни двойки,
счупени нагревателни клапани, счупени пружини, теч по корпуса;
4. Цилиндрови глави – износени втулки на клапаните, пукнатини по
корпуса и втулките за клапаните;
5. Изпускателни клапани – износени клапани, пукнатини и
счупвания на клапаните, прегорели клапани;
6. Смукателни клапани – износени клапани;
7. Цилиндрови втулки – пукнатини и силно износени втулки;
8. Бутала – износени канали на буталата и износен корпус;
9. Бутални пръстени - счупени, силно износени бутални пръстени;
10. Въздушен филтър на газотурбонагнетателя – замърсен и силно
замърсен филтър;
11. Турбинно колело – силно замърсено;
12. Въздушен охладител – силно замърсена въздушна страна;
13. Въздушен охладител – силно замърсена водна страна;
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14. Лагери (мотовилкови и основни) – износени и с пукнатини по
черупките;
15. Горивни автоматични филтри – силно замърсени и скъсани;
16. Маслени автоматични филтри – силно замърсени и скъсани;
17. Пускови клапани – силно замърсени;
18. Индикаторни кранове – силно износени и с пукнатини по телата.
Резултати
Както беше споменато, първата поставена задача има за цел да
установи възможностите за използване на линейния алгоритъм за
разпознаване на сложни многомерни задачи с голям брой на състоянията и
висока размерност на вектора на наблюдение. В този случай броят на
класовете е 13, а 12-мерният вектор на наблюдение включва вече
споменатите диагностични признаци:
2
Z , RPM , Pz , Pc ,  , PS ,  , Tизх
, TS , PTK , TBO , Cu

.
Тринайсетте априорно дефинирани класове на състоянието са:
 Изправен двигател (клас 1);
 Силно износен бутален пръстен (клас 2)
 Замърсен въздушен филтър (клас 3)
 Отлагане върху буталното колело (клас 4);
 Износена горивна помпа (клас 5);
 Износена дюза (клас 6);
 Ранно впръскване (клас 7);
 Късно впръскване (клас 8);
 Счупен бутален пръстен (клас 9);
 Пропуск на въздух между бутало и цилиндрова втулка (клас 10);
 Отлагания (нагар) върху смукателни и изпускателни клапани (клас
11);
 Силно замърсен въздушен филтър (клас 12);
 Замърсен въздухоохладител по въздушна страна (клас 13).
В таблица 4.9 са представени резултатите от разпознаването на
състоянията за изброените класове.
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Таблица 4.9
Действителни класове
Разпоз- Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас Клас Прециз1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ност
нато
като
Клас 1
Клас 2

183

2

8

163

Клас 3

85.51%
16

91.06%

127

Клас 4

100.00%
151

6

Клас 5

106

3

Клас 6

15

139

Клас 7

96.18%
97.25%
90.26%

95

Клас 8

100.00%
103

Клас 9
Клас 10

21

100.00%
101

15

100.00%
158

Клас 11

91.33%
115

Клас 12

100.00%
122

Клас 13
Разпознаване

100.00%
112 100.00%

100 91.5 98.4 100 87.6 97.8 92.2 94.5 82.7 90.8 100% 100
% 7% 5% % 0% 9% 3% 0% 9% 0%
%

100
%

Получените резултати показват, че при използване на достатъчен
набор от данни за обучение се получава разпознаване с много добра
точност. На графичната визуализация, чрез направения принципнокомпонентен анализ (фиг.4.19 от дисертацията), се вижда, че разстоянието
между класовете е изключително малко, а между някои почти липсва,
което говори за качеството и ефективността на алгоритъма.
Заключение
Многоалтернативните, многомерни алгоритми за разпознаване и
класификация на състоянията, обучени по реални резултати от
експлоатацията, са добра основа за решаване на задачите за техническа
диагностика, прогнозиране на състоянията и планиране на ремонтите на
главните корабни дизелови двигатели на морските транспортни кораби.
Задачa: Алгоритъм за диагностика в системата за управление на
техническата експлоатация на корабни дизелови енергетични уредби
Техническата експлоатация на корабната енергетична уредба се
разглежда като комплекс от дейности, осъществявани от специалисти с
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различна квалификация, работещи в различни условия и разполагащи с
различни технически средства. Този комплекс от дейности и средства има
за цел от една страна да намали вероятността за продължителна работа на
енергетичната уредба с лошо качество, а от друга – да предотврати
аварийното излизане на машините и съоръженията от експлоатация. При
това стремежът на корабоплавателните фирми е по – голяма част от
контролните и анализиращи дейности да се реализират в корабни условия
с помощта на измервателно – изчислителни йерархични комплекси. В
отговор на тези изисквания е разработена алгоритмична процедура, която
да реализира диагностични функции на нива, разположени над контролно
– измервателните стационарни или преносими (виж Гл.3 или фиг.4.15)
системи. Самата процедура е предвидена за реализация на персонален
компютър, имащ връзки в реално време със системата за контрол и
подаващ информация към бреговите служби във формата на протоколи
(фиг.4.21 и 4.22). В системата са представени 12 менюта, представени в
началната част на фиг.4.21.
След набиране на номера на съответното меню се реализират
съответните функции в автоматичен или диалогов режим. Във втората част
от протоколите, представени на фиг.4.21 и 4.22 е показана работата на
системата в основното меню (№3) -„Определяне на състоянието на
изследвания цилиндър“. В логическо, математическо и програмно
отношение този блок е изграден по схемата, описана в т.4.3.1 и 4.3.2: избор
на алгоритъм, обучение, разпознаване и прогнозиране. В тук представения
вариант, алгоритъмът работи с диагностични признаци, получени по
канала за контрол на работния процес (P C, Pi, Pz) и от щатните прибори за
контрол (tнг, n, ts, Ps, Li, ε, Cu). Включването на допълнителни признаци,
например от канала за контрол на процеса на горивоподаване не
представлява трудност и ще подобри ефективността на диагностирането.
На фиг.4.21 е показан протокол , при който са получени и натрупани
такива отклонения на признаците, които не показват наличие на тренд.
В протокола на фиг.4.22 на базата на реални данни е получено
заключението: „Изправно състояние P = 0.118639. Предполагаемо време до
моточистка: 32240.07часа.
Резултатите, получени тук и в т.4.3.2 показват добрата работоспособност и ефективност на алгоритмичната процедура.
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ПРОТОКОЛ от ДИАГНОСТИКА
Тази програма позволява следните процедури:
1. Определяне на отклоненията от еталонните характеристики;
2. Прогнозиране на остатъчния ресурс;
3. Определяне на състоянието на изследвания цилиндър;
4. Актуализиране на еталонните характеристики;
5. Актуализиране на разделящата функция;
6. Определяне на състоянието на пропулсивния комплекс;
7. Работа след моточистка;
8. Граница на разделящата функция;
9. Работа след ремонт на изпускателния клапан;
10. Промяна на входния файл;
11. Създаване на начален файл;
12. Край.
Изберете номера на желаната процедура: 3
Тази процедура позволява определяне на състоянието на изследвания
цилиндър и прогнозиране на остатъчния ресурс.
Въведете:
Налягане на сгъстяване в kg/cm2:M2
Средно индикаторно налягане в kg/cm2 : 16.9
Температура на изходящите газове в : 440
Обороти на главния двигател в tr/min : 100
Среден индекс на горивната помпа : 42
Температура на въздуха в ресивера в : 30
Налягане в ресивера в kg/cm2 : 30
Работни часове на цилиндъра след моточистка : 22000
Режимни фактори:
Обороти на главния двигател в tr/min : 100
Среден индекс на горивната помпа : 42
Температура на въздуха в ресивера : 30
Работни часове на цилиндъра : 22000
Отклонения на параметрите:
Налягане на сгъстяване : 5.171480 kg/cm2
Средно индикаторно налягане : 4,6525 kg/cm2
Температура на изходящите газове : 298,7
Епсилон: 31,6176471
Симплекс: 0,105
D = -0.719216931
P = 0.0970200169
Епсилон = 31,6176471
Изправно състояние P=0,0970200169 – прогнозата е невъзможна.

Фиг.4.21
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ПРОТОКОЛ от ДИАГНОСТИКА
М/Т „Велека“
1. Определяне на отклоненията от еталонните характеристики;
2. Прогнозиране на остатъчния ресурс;
3. Определяне на състоянието на изследвания цилиндър;
4. Актуализиране на еталонните характеристики;
5. Актуализиране на разделящата функция;
6. Определяне на състоянието на пропулсивния комплекс;
7. Работа след моточистка;
8. Граница на разделящата функция;
9. Работа след ремонт на изпускателния клапан;
10. Промяна на входния файл;
11. Създаване на начален файл;
12. Край.
Изберете номера на желаната процедура: 3
Тази процедура позволява определяне на състоянието на изследвания цилиндър
и прогнозиране на остатъчния ресурс.
Въведете:
Налягане на сгъстяване в kg/cm2: 46,66
Средно индикаторно налягане в kg/cm2 : 8,58
Температура на изходящите газове в : 445
Обороти на главния двигател в tr/min : 107
Среден индекс на горивната помпа : 46
Температура на въздуха в ресивера в : 33
Налягане в ресивера в kg/cm2 : 46
Работни часове на цилиндъра след моточистка : 21582
Режимни фактори:
Обороти на главния двигател в tr/min : 107
Среден индекс на горивната помпа : 46
Температура на въздуха в ресивера : 33
Работни часове на цилиндъра : 21582
Отклонения на параметрите:
Налягане на сгъстяване : 6,54578 kg/cm2
Средно индикаторно налягане : 5,7809 kg/cm2
Температура на изходящите газове : 212,49
Епсилон: 32,6438356
Симплекс: 0,104853933
D = -0.944621903
P = 0.118639412
Епсилон = 31,6176471
Изправно състояние P=0,118639412 – Предполагаемо време до моточистка:
32240,0752часа

Фиг.4.22
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Заключение към глава 4
Разпознаващите алгоритми работят много точно и ефективно и могат
да
бъдат
включени
както
към
самостоятелни
подсистеми
ДИАГНОСТИКА, така и към общата система за управление на
енергийната ефективност.

Глава 5. План за управление на енергийната ефективност
на кораба
Като изхождаме от предходните теоретични и практическо
приложни изследвания, тук представяме предварителен план
управление на енергийната ефективност на един кораб менажиран
фирмата EXMAR. В стремежа си да обхванем по – широк спектър
обекти и дейности сме се спрели на реален кораб STOLTAVANCE
категория „много голям газовоз“ с IMO No.: 9238284.

–
за
от
от
от

Данни за кораба
Име на кораба: STOLTAVANCE
IMO No.: 9238284
Тип на кораба: Много голям газовоз
Бруто тонаж: 46,393
Обем: GT
Оператор на кораба
EXMAR Shipmanagement NV De
Gerlachekaai 20 2000 Antwerp Belgium
Phone: +32 3 247 5011
E-mail: shipmanagement@exmar.be
История на ревизиите
Версия номер Дата на ревизията Описание на ревизията Валиден от
Първо издание Февруари 2013
Основни въпроси
1. Въведение - отправна точка и цели на тази SEEMP
2. SEEMP създаване
2.1
Непрекъснат цикъл за подобряване на енергийната
ефективност
2.2 Поставяне на цели
3. Мерки за повишаване на енергийната ефективност
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3.1 Корабно опериране
3.1.1 Маршрут по времето
3.1.2 Стандартни маршрути
3.1.3 Скорост
3.1.4 Атоматизирани автопилотни настройки
3.1.5 Диферент
3.2 Състояние на кораба
3.2.1 Покритие на корпуса
3.2.2 Поддръжка на корпуса и гребния винт
3.3 Главни и спомагателни двигатели и използване на
потребители
3.3.1
Мониторинг на производителността на главния
двигател
3.3.2 Натоварване на спомагателния двигател и използване
на потребители
3.3.3 Охлаждане на товара
4. Концепцията за мониторинг за управление на енергийната
ефективност
4.1 Цел на мониторинга
4.2 Събиране на данни
4.3 Рапорти за екипажа
5. Самооценка и подобряване
6. Допълнение
6.1 Преглед на свързаните документи
6.2 Формуляр за оценка на енергийната ефективност
6.3 Формуляр за поставяне на цели
Речник
Термин

Определение

A/C

Кондициониране на въздуха

A/E

СД / спомагателен двигател

EEOI

ОИЕЕ / Операционен индикатор на енергийна ефективност

Енергийният мениджър е отговорното лице за идентифициране, прилагане и
мониторинг на успеха на мерките за управление на енергиятa и за спазване
на организационното стабилизиране на енергийния мениджмънт.
Energy Manager
Енергийният мениджър все още не е на място. След като Енергийният
мениджър се присъедини екипажите ще бъдат информирани и ще получат
информацията за контакт.
E/R

МО / машинно отделение

FOC

РГ / разход на гориво
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FOC/NM

РГ/ММ / разход на гориво/морска миля (разход на ТГ/ тежко гориво и
СДГ/ средно дизелово гориво)

HFO

ТГ / тежко гориво

HSEQ

ЗБОСК / здраве, безопасност, околна среда и качество

HVAC

ОВКВ / отопление, вентилация и кондициониране на въздуха

IMO

ММО / международна морска организация

ISO 14001

ISO 14001 е стандарт от Международната организация по стандартизация,
която определя критериите за системата за управление на околната среда

KPI

КИИ / Ключов индикатор за изпълнение

kWh

Киловат час

kW/rpm

Киловат за оборот на минута

M/E

ГД / главен двигател

MEPC

Комитет за защита на морската среда

MDO

МДГ / морско дизелово гориво

SEEMP

ПУЕЕК / План за управление на енергийната ефективност на кораба

SEPH

БООСЗ / Безопасност, опазване на околната среда и здравето

SFOC

СРГ / специфичен разход на гориво

1. Въведение - отправна точка и цели на този ПУЕЕ/SEEMP
Промените на климата са едни от най-тежките екологични
предизвикателства на XXI век. Политиците са определили амбициозни
цели за намаляване на емисиите на парникови газове в световен мащаб.
Въпреки сравнително малкия дял на емисиите на парникови газове и
благосклонността на екологията над всички други средства за товарен
транспорт, корабната индустрия приема предизвикателството и поемането
на отговорност. Международната морска организация (IMO) прие няколко
инструмента за намаляване на емисиите на парникови газове, с произход
от корабната индустрия. Един основен стълб е въвеждането на кораба на
План за управление на енергийната ефективност (ПУЕЕ/SEEMP) като
процес на задължително управление, насочен към подобряване на
енергийната ефективност при експлоатацията на кораба за всеки кораб на
глобалния търговски флот. Този ПУЕЕ/SEEMP следва целта на IMO
Резолюция MEPC.213(63) 'за създаване на механизъм за една компания
и/или кораб за подобряване на енергийната ефективност при неговата
експлоатация. На реализацията на плана се гледа като на обратна връзка в
системата за управление на ефективността на рейса
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2. ПУЕЕ/SEEMP създаване
2.1 Продължителен цикъл за подобряване на енергийната
ефективност
Това е в съответствие с четирите фази на IMO предложени
подобрения на цикъл като (1) планиране (2) внедряване, мониторинг(3) и
(4) самооценка и подобряване. Тези стъпки поддържaт непрекъснат цикъл
за подобряване на енергийната ефективност на кораба. С всяка итерация
на цикълa на подобрение някои елементи на ПУЕЕ/SEEMP ще се
променят, докато други могат да останат както преди(фиг.5.1).

Фигура 5.1. 4-фазен цикъл на подобрение
Планиране
Планирането е първата и най-важната фаза на ПУЕЕ/SEEMP. В
планиращата фаза на текущото състояние на използването на енергия e
ефективността и, а възможностите за подобряване и специфичните мерки
за повишаване на енергийната ефективност са определени и описани.
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Мерките включват технически, оперативни и управленски инициативи.
Внедряване
Правилното внедряване и изпълнение е от решаващо значение за
успеха на идентифицираните и избрани енергоспестяващи мерки.
Мониторинг
В съответствие с препоръките на IМО с Резолюция MEPC.213(63)
енергийната ефективност на кораба се контролира количествено.
Самооценка
Самооценяването и подобрението е крайната фаза на всеки цикъл на
подобрение.
2.2 . Поставяне на цели
Целта на ПУЕЕ/SEEMP е за непрекъснато подобряване
енергийната ефективност на борда на STOLT AVANCE.

на

3. Мерки за увеличаване на енергийната ефективност
Мерките са групирани около три основни области на спестяване на
енергия:
• Експлоатация на кораба
• Състояние на кораба
• Главни и спомагателни двигатели и потребление на съответните
консуматори
За всяка мярка описанието съдържа:
• Отговорност: Кой е отговорен за прилагането на мярката?
• Начална точка и описание на проблема: Защо се създава тази
марка?
• Описание на мярката: Какво трябва да се извърши?
• Индикатори за ключово изпълнение за прилагане и ефективно
проследяване: Колко добре се прилага мярката и какъв е потенциалният
принос за спестяване на горивото? Докладването на КИИ/KPI ще бъде
налично, когато се осъвременят форматите за отчитане в Q2/2013.
Приложение: Датата, на която мярката влиза в сила.
3.1 . Експлоатация на кораба
3.1.1 Маршрут по времето
3.1.2 Стандартни маршрути
3.1.3 Скорост
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3.1.4 Оптимизирани настройки на автопилота
3.1.5 Диферент
3.2
Състояние на кораба
3.2.1. Покрития на корпуса
3.2.2 Поддръжка на корпуса и гребния винт
3.3
Главни и спомагателни двигатели и ползване на
потребители
3.3.1. Управление/мониторинг на работата на главния двигател
3.3.2 Натоварване на СД (спомагателните двигатели) и ползване на
потребители
3.3.3 Охлаждане на товара
4.Концепцията мониторинг за енергийна ефективност
4.1 Цел на мониторинга
4.2 Събиране на данни
5 Самооценка и подобрение
5.1 На седмична база
5.2 Месечен мониторинг
5.3 На тримесечна база
5.4 Въз основа на цикъла на прегледа на гореспоменатите три цикъла
Енергийният мениджър подготвя концепции за оптимизирано
енергопотребление и отхвърля методите, които в момента се
практикуват, ако те се окажат неефективни.
6. Преглед на свързаните документи
Този ПУЕЕ/SEEMP се допълва от следните документи:
6.1 Формуляр за оценка на енергийната ефективност (вж 6.2)
6.2 Формуляр за поставяне на цели (вж 6.3)
6.3 Инструменти, подпомагащи екипажа (отделно в папка ПУЕЕ
/SEEMP folder)
6.4 Таблица за оптимизация на диферента (“Trim optimization STOLT AVANCE.xls”)
6.5 Почистване на корпуса и винта (“Hull & propeller cleaning - STOLT
AVANCE.xls”)
6.6 Инструмент за планиране на охлаждането на товара (“Cargo
cooling plan – STOLT)
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7 . Оценка на ефективността
7.1 Формуляр за оценка на енергийната ефективност
Цел РГ (разход на гориво на морска миля)
FOC/NM:
Действителен
РГ/НМ/ FOC/NM:
Таблица 12
Ефективност на мерките за 2013
Статут на
приложената мярка
Мярка
3.1.1 Маршрут по
времето
3.1.2 Стандартен
маршрут

Статут на
Забележки
приложението/цел
Статут на приложението/цел

To be
continued
Yes

Средно
отклонение от
стандартния
маршрут: x NM

3.1.3 Скорост
3.1.4 Оптимизирани
настройки на
автопилота
3 3.1.5 Диферент
3.2.1
Боядисване н
на корпуса и гр.винт
3.3.1
Мониторинг
на работата на ГД
3.3.2
Натоврване
на СД и ползване на
потребители
3.3.3
Охлаждане
на товара

Стандартни
маршрути не са
се доказали
ефективни

Активнo

Да
Да,
променени
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРИНОСИ
В заключение на настоящия дисертационен труд отбелязваме, че
необходимостта от неговото разработване беше предизвикана от дефицита
и непрекъснато повишаващите се цени на енергоносителите в световен
мащаб след 2005г. При това през този период върху корабоплаването беше
упражняван един непрекъснат натиск за подобряване на екологичните му
характеристики и по специално за намаляване на количеството на
отделения в атмосферата въглероден диоксид.
При решаване на тези задачи възникнаха сериозни противоречия
между методите и критериите за оптимално проектиране на корабите от
една страна и на стратегията за експлоатацията им от друга страна. При
това ние бяхме наясно, че едно е да се говори за оптимално управление по
принцип, друго е да се разработи стратегия за бъдеща предполагаема
експлоатация на новопостроени кораби, а трето е да се осигурят найдобрите условия един предстоящ конкретен рейс. Общото между тях,
което беше определящо при избора на темата на дисертационния труд е
това, че управляващите решения се вземат в условия на силна
неопределеност и многокритериалност.
Ние бяхме на ясно, че разработваната от нас система трябва да
осигурява приемането на решения, насочени към повишаването на
енергийната ефективност на кораба в процеса на експлоатация, при
спазване на условията за безопасност, надеждност и икономичност. Бяхме
наясно и с това, че стохастическият смисъл на задачата се дължи на
недостатъчното познаване на състоянието на обекта, на неопределеността
на измерванията и на случайния характер на изменения на външните
условия. Това беше определящо при избора на основния подход за
изграждане на системата, свеждащ се до определението на настоящите и
бъдещите състояния на кораба с помощта на апарата на стохастическото
оптимално управление, основаващ се на развити подсистеми за
диагностика и разпознаване. При това се ръководим и от изискванията на
IMO и на Приложение VI към конвенцията МАРПОЛ в частта и за
препоръките за разработване на корабни планове за управление на
енергоефективността, чието изпълнение би осигурило най-добрите
стойноти на показателя на операционната енергоефективност по време на
рейс.
В това според мен се свеждат приносите на дисертационния труд,
които се разделят на две групи:
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I. Научно-приложни приноси, свеждащи се до получаване на
нови и потвърдителни факти, с помощта на известни методи и
модернизирани методики и алгоритми:
1.1. Разработен и апробиран е общ подход за оптимално
стохастическо управление на енергийната ефективност на корабите,
основаващ се на адаптивни процедури за диагностична оценка на
състоянието и обратни връзки за управляващи въздействия.
1.2. Разработен е общ модел за диагностика на корабни енергетични
уредби, основаващ се на локални подсистеми за специализирани
измервания на най-важните експлоатационни показатели и анализ на
получената информация с помощта на адаптивни алгоритми за
разпознаване на сигнали и образи.
1.3. Разработени и
апробирани са процедури за оценка и
прогнозиране на енергийното състояние на обектите чрез разпознаване на
многомерни вектори на наблюдения. Процедурите са адаптивни и се
състоят от две части: обучение, свеждащо се до формиране на границите
между класовете на състояние чрез показване на известни вектори на
наблюдения и разпознаване, представляващо класифициране на
неизвестни вектори на наблюдения.
1.4. Разработен е подход за съставяне на план за енергийна
ефективност на рейса, съответстващ на насоките на резолюциите на
МЕРС.
II. Приложни приноси, свеждащи се до получаване на
конкретни резултати за внедряване в практиката.
2.1. Разработен е до ниво на внедряване алгоритмично-изчислителен
метод за оценка на хидродинамичните условия на плаване в различни
условия.
2.2. До ниво на внедряване са предложени препоръки за съставяне
на план за управление на енергийната ефективност на кораба за определен
период.
2.3. Предложени са работен и усъвършенстван варианти на планове
за управление на енергийната ефективност на конкретен кораб.
2.4. Разработени са алгоритмични и изчислителни процедури за
определяне на математическото осигуряване на системи за контрол и
анализ на работните показатели на корабни двигатели с вътрешно горене.
2.5. Предложени
са
алгоритмичните,
структурните
и
функционалните основи на три типа системи за контрол и анализ на
работните параметри на корабни двигатели с вътрешно горене. Системите
са доведени до нива на опитни образи и пробна експлоатация.
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2.6. Разработени и апробирани са алгоритми и програми за оценка и
прогнозиране на състоянието на избрани агрегати, възли и елементи на
корабните пропулсивни уредби. Те могат да работят както в автономен
режим, така и чрез включването им в отделните измервателни канали.
2.7. Определени са възможностите за софтуерно и хардуерно
усъвършенстване и развитие на системите за планиране и експлоатация на
корабните енергийни стопанства.
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SYSTEMS FOR OPTIMAL STOCHASTIC MANAGEMENT
OF SHIPPING ACTIVITIES
The dissertation examines the task of adopting optimal control solutions
for increasing the energy efficiency of the ship in the conditions of uncertainties
and accidental changes in the operational factors. The task of assessing the
impact of navigation conditions, the condition of the objects and the governing
and organizational conditions on the overall energy efficiency has been solved.
Methods and algorithms for assessing the condition of ship equipment based on
technical diagnosis procedures have been developed. Specific mathematical
fundamentals and technical structures for realization of the task of assessing the
ship's energy efficiency are proposed.
A plan for the management of the ship's energy efficiency has been
developed and implemented and ways for its improvement have been identified.
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