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СТАНДАРТИ НА IMO ЗА МАНЕВРЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБА 

Валентин Златев, Николай Атанасов 

Висше военоморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 

 
Резюме: За да се разбира компетентно управлението на кораба е необходимо да се познават 

маневрените характеристики на кораба, ефекта на винта и руля върху управлението, да се познават 

силите, които влияят на движението на кораба, както и влиянието на заобикалящата среда в различни 

състояния. 

Стандартите за маневрени характеристики на корабите са разгледани в резолюции и циркуляри на 

IMO. 

 "Маневрени  характеристики", разгледани от временните стандарти на IMO за маневреност на 

корабите, са типични показатели за качество и способност за управление, които са от пряк интерес за 

корабоплаването. Всяка от тях може да бъде сравнително добре предвидена в етапа на проектиране и 

да бъде измерена или оценена от маневрените изпитания на кораба. 

Написването на тази статия има за цел запознаване със стандартите на IMO за маневрени 

характеристики на корабите. Това ще бъде от голямо предимство за навигационните помощници, поели 

командването на кораба, да преценяват избора на безопасна маневра на собствения кораб, както и 

възможните действия на корабите в заобикалящата среда. 

Критериите за маневреност на кораба, разгледани в статията, са способността за поддържане 

на курса, способността за извършване  промяна на курса и способността за спиране. Обяснени са 

елементите на циркулацията и маневрените изпитания, които се изискват от стандарта – данни, които 

задължително се поставят на мостика на всеки кораб.   

Ключови думи: маневрени характеристики на кораба; стандарти за маневрени характеристики; 

диаметър на циркулация.  

 

INTERIM STANDARDS FOR SHIP MANOEUVRABILITY 

Valentin Zlatev, Nikolay Atanasov 

Nikola Vaptsarov Naval Academy 

 
Abstract: The “manoeuvring characteristics” addressed by IMO Interim standards for ship 

manoeuvrability are typical measures of performance quality and handling ability that are of direct nautical 

interest. Each can be reasonably well predicted at the design stage and measured or evaluated from ship trial-

type manoevres. The IMO Interim standards for ship manoeuvrability identify six significant qualities for the 

evaluation of ship manoeuvring characteristics: Inherent dynamic stability, Course-keeping ability, Initial 

turning/course changing ability, Initial turning/course changing ability, Turning ability and Stopping ability. 

Navigating officer understanding these standards is able to keep situational awareness, take proper decision 

for manoeuvre and perform it.  Navigating officer can also predict behavior of another vessel manoeuvring in 

case of close quarter situation or risk of collision. 

Keywords: manoeuvring characteristics of a vessel, standards for ship manoeuvrability, diameter of 

circulation, advance, transfer. 

 

Маневра за разминаване на кораби, както и маневра на собствения кораб може ефективно 

да бъде направена след осъществяване на задълбочен анализ на информацията, процесите и 

явленията, които влияят на маневрата, условията, в които се осъществява, както и действието и 

поведението на всички участници в маневрата. В морската практика маневра за разминаване с 

други кораби или промяна на курса на собствения кораб е нормална и обичайна дейност, която се 

извършва от навигационния офицер, приел командването на кораба. Маневрата става проблем при 

възникване на случайни събития, довеждащи до опасно сближение на два или повече кораба, 

както и наличието на навигационни опасности в района на плаване. Прекомерно сближение е 

характеристика на пространството, необходимо на собствения кораб, за да извърши маневра за 

избягване на сблъскване независимо от това какви действия може да предприеме другият кораб, 

внезапно и неочаквано. Трябва да се отбележи, че формата и размера на това пространство зависи 
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от обстоятелствата. Плавайки бавно в тесен канал, то може да е метри. Плавайки с висока скорост 

в открития океан, може да е миля и повече. Други фактори са времето, състоянието на морето, 

видимостта. Във всички случаи действията за разминаване трябва да се изпълняват безопасно и 

ефективно. В тези действия участвуват сложни технически средства, управлявани от човек или 

екип. Познаването на маневрените характеристики на корабите в различни условия, както и 

познаването на изискванията от правен, навигационен, хидрометеорологичен  и друг характер са 

в основата на безопасността при изпълнение на маневра. 

 

1. МАНЕВРЕНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 "Маневрени характеристики", разгледани от временните стандарти на ММО за манев-

реност на корабите, са типични показатели за качество и способност за управление, които са от 

пряк интерес за корабоплаването. Всяка от тях може да бъде сравнително добре предвидена в 

етапа на проектиране и да бъде измерена или оценена от маневрените изпитания на кораба. 

Критерии за маневреност на кораба: някои количествени измерения 

 Способността за поддържане на курса – динамична стабилност 

 Способност за извършване промяна на курса – начална способност за промяна на 

курса 

 Способност за връщане на първоначалния курс 

 Способност за спиране 

 

1.1. Устойчивост на курса – динамична стабилност 

Способността за поддържане на курс е способността да се плава по избрания курс без 

прекомерни отклонения от този курс и без прекомерно използване на руля за корекции. 

Способността за поддържане на курса е свързана с динамичната стабилност на правия 

курс. Корабът е динамично стабилен, ако след малко външно въздействие  остане на нов  прав 

курс, леко отклонен от предишния, без да използва руля. Няма обаче сила, която да върне 

кораба на оригиналния курс, без да се използва руля. Динамично нестабилният кораб ще 

направи циркулация с голям радиус с руля в средата. 

 

 

 

Танкери, бълкери и други кораби с пълна форма (близка до паралелепипед по обем), по 

правило са динамически нестабилни. 

 

1.2.  Способността за извършване промяна на курса   

Способността за извършване промяна на курса се оценява от размерите на циркулацията, 

която се изпълнява, след като руля се отклонява на  максимален ъгъл към десния борд или към 

левия борд (обикновено 35 градуса) и се държи в това положение. Колкото по-малък е диаметърът 

циркулацията, толкова по-добра е пособността за извършване промяна на курса. 

Първоначалната способност за завъртане се оценява от отклонението от първоначалния 

курс, причинено от малко отклонение на руля (например 10 градуса). Колкото по-голямо е 

отклонението толкова по-добра  е първоначалната способност  за завъртане. 
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1.3.  Способност за връщане на първоначалния курс 

Критерий за  способността за връщане на първоначалния курс е реакцията на кораба да 

се върне на началния курс по време на поворот, когато руля е преместен в противоположната 

посока (посрещане). Измерва се с ъгъла на  "превишаване". 

Способността за връщане на първоначалния курс е свързана с динамична стабилност - 

динамично нестабилните кораби имат по-лоша sпособност за връщане на първоначалния курс. 

 

1.4. Способност за спиране 

Способността за спиране е способността да се спре корабът на възможно най-кратко 

разстояние. Оценява се разстоянието, достигнато от точката, в която командата "пълен заден 

ход" се дава до точката, в която корабът спира. 

ЕЛЕМЕНТИ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА

 

При отклоняване на руля от диаметралната равнина корабът извършва криволинейно 

движение по незатворена крива от спирален тип. Траекторията, която описва точката на 

въртене (pivot point) в този случай, се нарича циркулация. 

 

Характеристики на циркулацията са: 

 Изместване (advance) – разстоянието, изминато от точката на въртене в направление 

на курса от момента на началото на отклонение на руля до момента, в който курсът се е про-

менил с 90 градуса (това изменение е в границите на 0,6 – 1,2 пъти диаметъра на циркулация) 

 Пряко сместване (transfer) – това е разстоянието по перпендикуляра към 

първоначалния курс, на което се премества точката на въртене към страната на циркулацията 

в момента на поворота (изменя се в границите 0,25 – 0,5 пъти диаметъра на циркулация) 

 Тактически диаметър – разстоянието между диаметралната равнина на кораба на 

първоначалния и на обратния курс (обикновено е в границите 0,9 – 1,2 пъти диаметъра на 

циркулация) 

 Период на циркулацията – времето, необходимо на кораба за извършване на пълен 

поворот на 360 градуса. Зависи от скоростта на кораба. 
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Ъгъл на промяната на курса – измерва се от момента, в който започва отклонението на 

руля, до момента, в който корабът се е установил на новия курс. Например, ако корабът плава 

на курс 300 градуса, прави поворот надясно и ляга на курс 340 градуса, ъгълът е 40 градуса. 

Ъгъл на дрейфа – това е ъгълът във всяка точка от циркулацията, заключен между 

допирателната към циркулацията в тази точка и диаметралната равнна на кораба.  

Стандартна  процедура за извършване на такива маневри на кораб: 

(1) Въртенето на винта се регулира на обороти, съответстващи на предварително зададена 

скорост и при достигане на тази скорост  оборотите се  поддържат постоянни за баланса на манев-

рата 

(2) Рулят се отклонява, доколкото е необходимо, докато корабът започне да се движи на прав 

курс, и се задържа поне за една минута 

(3) След като се установи стабилно движение на прав курс, се отбелязва този първоначален 

курс по корабния жирокомпас. След това рулят  се отклонява на предварително определен 

максимален ъгъл, напр. 35 градуса и се държи до промяна на курса от първо-началния  най-малко 

с 540 градуса. 

 

2. МАНЕВРЕНИ ИЗПИТВАНИЯ, ИЗИСКВАНИ ОТ СТАНДАРТА 

2.1. Изпълнение на циркулация 

Трябва да се извърши циркулация, както към десния борд, така и към левия борд с 35 

градуса ъгъл на отклонение на руля или максималния ъгъл на който е проектирано откло-

нението, допустим при скоростта на изпитване. Ъгълът на руля се изпълнява след плавне с на 

прав курс с нулева скорост на завъртане. Основната информация, която трябва да се получи 

от тази маневра, е тактическият диаметър, адвансът и трансферът. 

 

2.2. Zig-zag тестове 

Тестът за зиг-заг започва с отклонение на руля на определен ъгъл при първоначално 

направен подход ("първо изпълнение"). След това ъгълът на руля се премества алтернативно 

в двете страни, след като се достигне определено отклонение от първоначалния курс  на кораба 

("второ изпълнение" и след това). Два вида зиг-заг тестове са включени в стандартите, 10 

градуса / 10 градуса и 20 градуса / 20 градуса зигзаг тестове. Тестът на 10 градуса / 10 градуса 

зигзаг се изпълнява с ъгли на отклонение на руля от 10 градуса към всяка от страните след 

отклонение на курса от 10 градуса от първоначалния курс. Основната информация, която 

трябва да бъде получена от тези тестове, са ъглите на превишаване, началното време на за-

въртане, за да се извърши второто изпълнение и времето за промяна на курса. 

 

2.3. Тестовете за спиране 

За да се определи спирачният път на кораба се измерват периодът от време от момента, 

в който е подадена команда за пълен заден ход, до момента на пълно спиране движението на 

кораба спрямо водата и изминатото разстояние. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  УСЛОВИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Необходими условия за околната среда при провеждане на изпитанията: 

Процесите на маневриране трябва да се извършват при най-спокойните метеорологични 

условия. Географското разположение на изпитанието е за предпочитане да бъде извършено в 

дълбоки води, защитено място, където е възможно точно фиксиране на позицията. Проуч-

ванията трябва да се провеждат при условия в следните граници: 

3.1. Дълбоки  води: повече от 4 пъти средното газене на кораба. 

3.2. Вятър: да не надвишава 5 бала по скалата на Бофорт. 

3.3. Вълнение: да не превишава 4 бала по скалата на Бофорт. 

3.4. Течение: постоянно в целия район, в който се провеждат изпитанията. 
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4. СТАНДАРТИ 

4.1. Способност за извършване  промяна на курса   

Адвансът не трябва да надвишава 4.5 дължини на кораба (L) и тактическият диаметър не 

трябва да надвишава 5 дължини на кораба при циркулация. 

 

4.2. Първоначална възможност за извършване  промяна на курса 

При прилагане на 10 градуса ъгъл на отклонение на руля към левия / десния борд, 

корабът не би трябвало да е изминал повече от 2,5 дължини на кораба, докато курсът се е 

променил  с 10 градуса от началния. 

 

4.3. Способност за връщане на първоначалния курс 

     Стойността на първо изпълнение при изпитване 10 градуса / 10 градуса зиг-заг не 

трябва да превишава: 

    - 10 градуса, ако L / V е по-малко от 10 секунди; 

    - 20 градуса, ако L / V е 30 секунди или повече; и 

    - (5 + ½ (L / V) градуса, ако L / V е 10 секунди или повече, но по-малко от 30 секунди, 

        Където L и V се изразяват съответно в m и m / s; 

 

4.4. Способност за спиране 

Разстоянието, изминато при спиране с даване на пълен заден ход, не трябва да превишава 

15 дължини на кораба. Тази стойност обаче може да бъде променена от администрацията, 

когато за корабите с голямо водоизместване този критерий неизпълним. 

Познаването на маневрените характеристики на кораба е съществен фактор за вземане 

на правилно решение каква маневра да бъде направена и кога да започне изпълнението и. 

Данни за тези характеристики се получават от маневрени изпитания на кораба или на кораб от 

същата серия. Трябва да се има предвид, че тези изпитания се провеждат при възможно най-

благоприятни хидро и метеорологични условия. Показаните на корабния мостик данни 

обикновено се свеждат до циркулация наляво и надясно с отклонен на борд (35°) рул, когато 

корабът е под баласт или пълен и при различни ходове на машината. Особено важно за 

безопасността е познаването на поведението на кораба при различни условия – руля е отклонен 

в междинно положение, а не на борд; натоварването на кораба е частично между плаване под 

баласт и пълно; по-голям диферент към кърмата/носа; обрастване подводната част на корпуса; 

плаване в район със силен вятър; плаване с течение и други. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТЪРСЕНЕТО И СПАСЯВАНЕТО 

НА БЕДСТВАЩ ОБЕКТ 

Благовест Белев, Валентин Златев 

Висше военоморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 

 
Резюме: В световен мащаб непрекъснато се предприемат дeйствия за усъвършенстване на 

мерките и подобряване на условията за безопасност на корабоплаването. Независимо от това през 

последните десет години инцидентите на море вземат не само много човешки жертви, но и водят 

до значителни материални загуби. Случаите от последните години показват, че аварийността при 

големи плавателни съдове не намалява и много често се налага да се издирват в морето спасителни 

средства без собствен ход и хора, попаднали във водата без възможност да използват спасителни 

средства. Същевременно голяма част от авариите с малки плавателни съдове са свързани със загуба 

на ход, заливане или потъване. Операциите по търсенето и спасяването им се ръководят основно на 

база предвиждането на очаквания дрейф за времето от възникване на аварията до достигането до 

мястото на спасителен кораб или на неспециализиран кораб, ангажиран в операцията от бреговия 

спасително-координационен център.  

Ключови думи: търсене и спасяване,ефективност ,снос,местоположение на обекта. 

 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY FOR SEARCH AND RESCUE  

OF RESCUED OBJECT 

Blagovest Belev, Valentin Zlatev 

Nikola Vaptsarov Naval Academy  

 
Abstract: In the world, efforts are continually being taken to improve the measures and improve the 

safety of shipping. Nevertheless, in the last ten years, marine incidents have not only resulted in many human 

casualties, but also lead to significant material losses. Cases in recent years have shown that the emergency 

on large vessels does not diminish, and there is often a need to find sea-saving life-saving appliances and 

people caught in the water without the possibility of using rescue equipment. t the same time, much of the small 

boat disaster is associated with loss of travel, flooding or sinking. Search and rescue operations are guided 

primarily by anticipating the expected drift for the time from the occurrence of the accident to reaching the 

rescue boat or a non-specialized ship engaged in the operation by the Coast Rescue Coordination Center 

Keywords: search and rescue, efficiency, drift, location of the object. 

 

1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОБЛЕМА  

1.1. Статистика на морските произшествия в световен мащаб 

За последните 10-15 години тя показва, че в положение на бедствие са изпадали всякак-

ви типове кораби, с различни видове комуникационно оборудване или без никакво на борда, 

както и че такива случаи са възниквали във всички части на отговорните райони. От всички 

случаи 75.5% са с малки плавателни съдове, а само 24.5%  с големи кораби, оборудвани с кому-

никационна техника по GMDSS. 56.2% са със съдове, на които напълно липсват средства за 

свръзка. 10-15% от случаите са завършили с гибел на съда и екипажа или не са открити. Най-

много на брой са случаите в крайбрежната зона - 66 %, в шелфовата зона - 18% и в дълбоко-

водната зона - 16%. В 67% от случаите размерите на районите, в които е било осъществявано 

издирване на бедстващи съдове са с радиус по-голям от 10 морски мили, а в 51% от тях инфор-

мацията за местоположението и времето на аварията е непълна, като при 19% от случаите тя 

напълно отсъства. [1,42,49] 
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Ефективността на операциите по търсене и спасяване по море зависи от своевременното 

получаване, точността и надеждността на предварителните данни за мястото и времето на 

настъпване на аварията, състоянието на бедстващото плавателно средство, хидрометеороло-

гичните условия в района и възможностите на силите за търсене. 

Според редица морски експерти една от причините за неуспешно завършилите операции 

по търсене и спасяване е хроничният недостиг на средства, на подходящи и адекватно оборуд-

вани плавателни и летателни средства за непосредственни действия на мястото на събитието и 

не на последно място недостатъчната натренираност и осигуряване на координатори на 

операции по търсене и спасяване с процедури, методики и изчислителни средства, съобразени 

със спецификата на региона. Направените от експертите изводи са обективно следствие от ана-

лизите на множество конкретни случаи и представляват достатъчно основание за задълбочаване 

на научния поглед върху управлението и реализирането на операциите по търсене и спасяване 

на море. 

Съпоставката на размерите и естеството на отговорен район, неосигурен с достатъчно 

плавателни средства за издирвателни операции по море, показва необходимост от усъвършен-

стване на методиките за провеждане на такива операции. Това може да стане чрез включване на 

плавателни съдове, близо до района на бедствието и повишаване на ефективността на търсенето 

чрез определяне на минимален по размери начален район, който да включва площи с макси-

мална вероятност за откриване на търсените обекти.  

Основните цели и задачи:  

- определяне формата и размера на района на най-вероятно местоположение на обекта, 

чрез изчисляване на параметрите на елипсата на разсейване на мястото, в резултат на грешки в 

мястото на излъчване на сигнала за бедствие, посоката и скоростта на сноса, дължащ се на 

действието на вятъра, течението и вълнението на морето; 

- прилагане на адекватна схема за търсене на бедстващия обект от единичен кораб в 

зависимост от размера, ориентацията и плътността на вероятностите на района на аварията; 

 

1.2. Същност на проблема с отчитането на сноса на бедстващия обект  
Основен проблем, а и най-често възникваща ситуация представлява оценката на сноса и 

определянето на най-вероятното местоположение на обекти без собствен ход. В повечето от 

случаите те са без собствени средства за комуникация и навигационно определяне, чрез които 

да се постигне оптимално определяне на размерите на района на търсене в хода на самата 

операция. 

Сносът има 2 компоненти - дрейф в подветрената страна (LW) и сумарно водно течение 

(TWC). [20] 

Влиянието на вятъра върху движението на свободно плаващ обект се изразява в неговото 

постъпателно движение под въздействие на тази сила и се нарича ветрови дрейф. Скоростта му 

в проучените източници се изразява като функция от скоростта на вятъра, Vдр=Kv.W, където W 

е скоростта на вятъра, а Kv e коефициент на скоростта на дрейфа. Той се приема за постоянен за 

конкретния съд като е приблизително равен на квадратен корен от отношението на ветровото 

налягане на надводната част и налягането на водата в подводната част.  

Сумарното водно течение (TWC) се състои от сумирането на векторите на повърх-

ностното морско течение в района, приливно-отливното течение и ветровото течение (WC) (фиг. 

1-2). 
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Фиг. 1-2. Разчет на сумарното водно течение с отчитане на морското и ветровото течение 

 

Първата група течения са тези, които са генерирани главно от атмосферни ветрови 

системи. Освен това съществуват и термични течения, които са породени от топлообмена 

между различни слоеве вода, както и от обмена на соленост. За по-голямо удобство океаните 

се разделят на две водни сфери - студена и топла, като за разделителна линия служи 8° С изо-

терма.  

Скоростта на течението, действащо на кораба се представя като сума от скоростите на 

различните компоненти: 

 

(1.2)                                           dupsetmSlwtC VVVVVVV   , 

 

където: 

Vc –обща скорост на течението; 

Vt – приливно – отливна компонента; 

Vlw – компонента на течението, породено от местен вятър (local wind); 

VS – компонента, генерирана от нелинейни вълни (Stroke drift); 

Vm – компонента на главните постоянни течения(като Гълфстрийм); 

Vset-up – компонента на скорост на течение, получена от определен феномен, като зараж-

дане на щорм например; 

Vd – компонента на скорост на течение, породено от разлика в плътността на района с 

плътността на океана. [60] 

 

За средство, което плава на повърхността на водата, компонентите на течението спрямо 

фиксирана към Земята координатна система, могат да бъдат представени само от два пара-

метъра – средна скорост на течението VC и посока на течението β. 

Ветрово течение, kn                                         Морско течение, кn 

 

 

 
Сумарно водно течение, кn 
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Фиг. 1-3. Определяне на средната скорост VC и посоката на течението β  

за плавателен съд 

където: 

Ψ-курс на плавателният съд, 

β-посока на течението на плавателния съд, 
E

Cu -съставна на вектора на течението по меридиана, 
E

Cv -съставна на вектора на течението по паралела. 

От фигурата следва: 

 

(1.3)                                                      cosC

E

C Vu    

 

(1.4)                                                      sinC

E

C Vv    

 

Проекциите на Vc спрямо корабната координатна система са: 

 

(1.5)                                             
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C

E

C

C

C

v

u
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cossin

sincos
 

 

Замествайки (1.3) и (1.4) в (1.5) се получава: 

 

(1.6)                                              )cos(   CC Vu  

(1.7)                                              )sin(   CC Vv  
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1.3. Определяне на възможното местоположение на обекта 

Изходният пункт може да бъде точка/D-datum/ или район. След това той се коригира 

при отчитане на възможното придвижване на оцелелите и се разчита нов изходен пункт, който 

се явява възможен район за избрания сценарий на търсене. 

Вероятността на местоположението може равномерно да се разпределя в границите на 

целия район, но може да съществуват подрайони, в които вероятността за намиране на обекта 

е по-висока от останалите. Ако няма ясни признаци за това, къде е по-вероятно да се намира 

обектът, се приема стандартно разпределение. Най-често се ползват 2 вида стандартно раз-

пределение – нормално и равномерно (Фиг. 1-4, 1-5 и 1-6).  

 

Фиг. 1.4. Разпределение на плътността на вероятността относно изходна точка и вид 

 на разпределението в хоризонтална плоскост 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 1.5. Разпределение на плътността на вероятността относно изходна линия, съединяваща 

две изходни точки и вид на разпределението в хоризонтална плоскост 
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Фиг. 1.6. Равномерно разпределение на плътността на вероятността и вид  

на разпределението в хоризонтална плоскост 

 

При получаване на сигнал за бедствие от точка с определени обсервовани координати 

е необходимо да се въведат корекции, отчитащи точността на обсервацията на бедствието и 

разстоянието, изминато от бедстващите от момента на последното обсервоване. Вероятната 

грешка представлява кръг с център изчислената актуална позиция и радиус, равен на сумар-

ната средно-квадратична грешка със средна вероятност 66%. (Фиг 1-7.) 

 

 
Фиг. 1-7 

Където: 

Т0 - първоначален момент при получаване сигнала за бедствие; 

Т1 - текущо време след Т0; 

ОЛ0 - отчет на лага при получаване сигнала за бедствие; 

ОЛ1 - отчет на лага в текущият момент; 

М0 - СКГ първоначален момент при получаване сигнала за бедствие; 

Мсч - сумарна СКГ на текущото счислимо място на бедстващия обект; 

mпуº - ъгъл на разсейване на текущото място; 

S - дистанция измината от бедстващия обект. 

 

Този метод за определяне на район за търсене крие несъвършенства по отношение на 

размерите на района за търсене. Той е слабо приложим в области, където няма силно изразени 

приливно-отливни течения. Ветровото течение и въздействието на морската вълна са 

специфични и по-трудно предвидими във времето, а постоянните течения са слаби със сезонен 
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характер и често смесени с вихрови течения в близост до брега, какъвто е българския отговорен 

район по търсене и спасяване.  

От една страна неточността при определяне на всеки от горепосочените фактори е раз-

лична и представлява вектор-грешка. Съвкупността от тези грешки при изчисляване на мястото 

на дрейфащия обект ще дефинира област където вероятността за откриване е с еднаква плътност 

и тази област в общия случай е различна от окръжност, т.е. всяка окръжност, очертана около 

изчисленото място ще включва области с по-малка плътност на вероятност, докато извън 

нея ще лежат такива с по-голяма. При сумирането на вектор-грешките на всеки от факторите 

се дефинира елиптичен по форма район (оценка на мястото с отчитане на елиптична грешка), като 

разликата между голямата и малката полуос на елипсата в общия случай не позволява 

заместването й с окръжност – когато a/b>3. Това би довело до необходимост от претърсване на 

район, в пъти по-голям по площ за постигане на същата вероятност за откриване, което при 

наличието на ограничени технически средства е нецелесъобразно. 

От друга страна очакваната по изчисляване посока на дрейфа най-често не съвпада или 

дори значително се отличава от направлението на най-големите неточности при отчитането на 

факторите, пораждащи дрейфа (т.е. направлението на голямата полуос на елипсата на грешки-

те). Имайки предвид, че претърсването на определения район се извършва не веднага, при до-

стигане на спасителното средство на мястото, то той ще променя формата и размерите си. В про-

цеса на самото претърсване е необходимо прилагането на шаблон за търсене, съобразен с очак-

ваното изменение на формата и размерите на района. (фиг. 1-8) 

 

 
Фиг. 1-8 

  

Оценката на величините и взаимното разположение на очаквания дрейф и голямата 

полуос на елипсата на грешките следва да даде информация за формата, направлението на 

изместване и увеличението на размерите на района с еднаква плътност на вероятността за 

откриване за времето на търсенето, което би позволило навигационната задача да се реши с 

прилагането на най-подходящия шаблон при минимално време за изпълнение и максимална 

вероятност за откриване. 

  

В ръководствата по търсене и спасяване се дефинира район, съдържащ всички възможни 

местоположения на оцелелите, чрез определяне на максималното разстояние на което биха 

могли да се придвижат за времето от последното известно местоположение до момента на 

пристигане на спасителните екипи, като кръг с радиус Е, равен на очекваната средноквадра-

тична грешка на местоположението. Познаването на крайните граници на района на възможните 

местоположения би позволило на планиращия търсенето да определи къде да търси повече 

информация, свързана с бедстващия съд. Систематичното претърсване на такива големи райони 

обаче се оказва практически неприложимо.  
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Фиг. 1-9. Карта на вероятностите при търсене спрямо изходна точка 

 

От първостепенна важност за благоприятния изход от издирването по море, е 

правилната оценка на факторите, пораждащи дрейфа на търсения обект и дефинирането на 

минимален по площ, с максимална вероятност за откриване район. Претърсването на 

минимална площ би осигурило максимална интензивност на издирвателните работи, при което 

скоростта на изменение на вероятността за откриване на обекта пада рязко още в първите 

часове на операцията и вероятността за откриване по-нататък  практически не се увеличава. 

(фиг. 1-10) 

 

 
 

Фиг. 1-10. Вероятност за откриване 

P – вероятност за откриване; t – време за откриване 

y – интензивност на търсенето 
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1.4. Схеми за търсене на малки плавателни съдове или хора, намиращи се във 

водата в предполагаемия район  
Най-често прилаганите схеми за търсене на малки плавателни съдове или на хора, пад-

нали във водата, са описани в IAMSAR. Използването им зависи от размерите на района, броя 

и вида на спасителните единици, ресурса от време, хидро-метеорологичните условия и пр. 

Търсене по разширяващ се квадрат /SS/ – прилага се когато местоположението на 

обекта е известно със зададена вероятност и районът за търсене не е особено голям. Препо-

ръчва се да се извършва от единично плавателно средство. (Фиг. 1-13) 

 

Фиг. 1-13. Търсене по разширяващ се квадрат 

 

S-track spasing-разстояние между курсовете/галсовете/ 

D-Datum-изходна точка на търсенето. 

При всяка схема за търсене определящ параметър се явява далечината на обзора S 

(визуален  и/или радиолокационен), т.к. от него зависи междугалсовото разстояние и времето 

за претърсване на района. Ширината на обзора зависи от типа на обекта за търсене, метеоро-

логичната далечина на видимост, състояние на морето, височината от която се извършва на-

блюдението, времето от денонощието и осветеността на фона. 

В основата на всички схеми за претърсване е заложена идеята да се покрие район, който 

е разчетен на основата на очакваната кръгова грешка в местоположението на бедстващия, 

която по-лесно и бързо се разчита при липсата на достатъчна или неточна информация за 

параметрите на движение на обекта до началото на търсенето. 

Средната вероятност на кръговата средно-квадратична грешка е 66% и радиусът й 

трябва да се увеличи 3 пъти за постигане на 100% вероятност, при което площта на района 

нараства изключително много, като включва и значителни участъци с ниска степен на 

вероятност за пребиваване на бедстващите. Ако се намери начин, размерите на района да се 

основават на елиптичното разсейване на мястото на търпящите  бедствие, ще се постигне 

вероятност за намиране на точка вътре в елипсата по-голяма, отколкото в коя да е друга фигура 
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със същата площ, т.к. от всички фигури с еднаква вероятност за намиране на точка, елипсата 

има най-малка площ. (Фиг. 1-16) 

По този начин, оценявайки грешките в компонентите на движение на бедстващите 

може да се определи минимален по площ район за претърсване, като при това вероятността за 

откриване е максимална и включва всички очаквани отклонения от линията на счислимия 

дрейф. Задаването на добре оценени и разумни стойности на тези грешки предвид наличната 

техника и физическите възможности за провеждане на търсене би дало на екипите възможност 

за ефективни и целесъобразни действия на мястото на събитието. 

 

 

Фиг. 1-16. Съпоставяне на площите на утроени елиптична и кръгова грешка 

ЛП1 - Първа линия на положението 

ЛП2 - Втора линия на положението 

mлп1 - Елиптична грешка голяма полуос 

mлп2  - Елиптична грешка малка полуос 

R=M0 - Радиус на утроената СКГ 

 

Следва да се отбележи, че вероятността за откриване на обект в определен район зависи 

не само от вероятността той да присъства в района, но и от вероятността от изчезването му от 

този район т.е. потъване (която се увеличава с изминаване на времето), както и от вероятността 

за пропускане на обекта в хода на издирвателните операции.  

 

(1.9)                   Pоткриване = Pприсъствие*(1 - Pпотъване)*(1 - Pпропускане) 

където: 

Pоткриване    - Вероятност за откриване на бедстващият обект; 

Pприсъствие  - Вероятност за присъствие на бедстващият обект; 

Pпотъване    - Вероятност за потъване; 

Pпропускане  - Вероятност за пропускане. 
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1.5. Изводи   

От анализа на състоянието на проблема по определяне на район за търсене и избор на 

схема за откриване на бедстващи обекти в морето се налагат следните изводи: 

1. Независимо от усилията на всички морски държави по съблюдаване на между-

народните конвенции и предписания за търсене и спасяване, процентът на неуспешните опера-

ции остава достатъчно висок. 

2. Често пъти за откриване на бедстващи малки обекти или хора, попаднали във водата, 

най-подходящата спасителна единица се оказва, кораб, намиращ се в непосредствена близост 

до мястото от което е излъчен сигналът за бедствие. 

3. В ръководствата и наръчниците по търсене и спасяване се препоръчва утвърдените 

схеми за претърсване да се конкретизират и изменят съобразно от условията в района и в 

съгласие със RCC и SC, но липсват конкретни процедури за това. 

4. Времето за  претърсване няма числово изражение, а се свързва само с понятието 

„изчерпване на всички разумни възможности за оцеляване”. 

5. Капитанът на единичен кораб, насочен за откриване на бедстващите, носейки 

отговорност за качественото претърсване на района, трябва да разполага с критерии, които 

биха му гарантирали, че районът е обследван напълно, при положение, че не е открил  бед-

стващите обекти. 
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РАЗЧЕТИТЕ ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРЕХОДА  

ДО НАЧАЛНАТА ТОЧКА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРИ ОПЕРАЦИИ ЗА ТЪРСЕНЕ  

И СПАСЯВАНЕ НА БЕДСТВАЩ ОБЕКТ 

Валентин Златев 

Висше военоморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 

 
Резюме: В постановката на задачата е заложено, че търсещият кораб се намира най-близо 

до точката на бедствието и в близките часове е единственият, който може да бъде привлечен за 

спасителна операция. За инцидента има излъчен сигнал или от GMDSS оборудването на кораба или 

от негов EPIRB, като е възможно в първият случай този сигнал да е приет на борда или да е получен 

впоследствие от SAR центъра. И в двата случая са известни координатите на излъчване на сигнала 

изл и изл и тяхната средно-квадратична грешка Мо, която ще бъде най-голяма при позициониране от 

EPIRB.Извършва се разчет за мястото на бедстващият свободно дрейфащ обект и коригиране на 

кърса на търсещият кораб. 

Ключови думи: търсене и спасяване,ефективност, снос, местоположение на обекта. 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY FOR SEARCH  

AND RESCUE OF RESCUED OBJECT 

Valentin Zlatev 

Nikola Vaptsarov Naval Academy 

 
Abstract: In the world, efforts are continually being taken to improve the measures and improve the 

safety of shipping. Nevertheless, in the last ten years, marine incidents have not only resulted in many human 

casualties, but also lead to significant material losses. Cases in recent years have shown that the emergency 

on large vessels does not diminish, and there is often a need to find sea-saving life-saving appliances and 

people caught in the water without the possibility of using rescue equipment. t the same time, much of the small 

boat disaster is associated with loss of travel, flooding or sinking. Search and rescue operations are guided 

primarily by anticipating the expected drift for the time from the occurrence of the accident to reaching the 

rescue boat or a non-specialized ship engaged in the operation by the Coast Rescue Coordination Center 

Keywords: search and rescue, efficiency, drift, location of the object. 

 

1.1. Извършване на разчет за прехода до началната точка за търсене.  
В постановката на задачата е заложено, че търсещият кораб се намира най-близо до 

точката на бедствието и в близките часове е единственият, който може да бъде привлечен за 

спасителна операция. За инцидента има излъчен сигнал или от GMDSS оборудването на 

кораба или от негов EPIRB, като е възможно в първият случай този сигнал да е приет на борда 

или да е получен впоследствие от SAR центъра. И в двата случая са известни координатите на 

излъчване на сигнала изл и изл и тяхната средно-квадратична грешка Мо, която ще бъде най-

голяма при позициониране от EPIRB. 

Корабът, привлечен за спасителната операция, е необходимо да фиксира момента от 

време Тизл на излъчване на сигнала и да определи възможно най-точно собствената си позиция 

към този момент на получаване нареждане за включване в операцията по търсене- 1 и 1. 

След период от време ΔТзак от излъчването на сигнала, е прието разпореждането от SAR 

центъра кораба да се отправи към района на бедствието и да открие оцелелите. Ако от SAR 

центъра не се получи информация за направлението Ксн и скоростта Vсн на потенциалния общ 

снос на спасителните средства в района, капитанът на кораба е длъжен да заложи вероятни 

стойности на тези параметри въз основа на собствените си хидро-метеорологични наблюдения 

и ползване на съответните таблици и графици.  
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В практиката за изчисляване на отклоненията при изчисляване на координатите на 

свободно дрейфащ обект най-често се използват предварително зададени СКГ на скоростта на 

дрейф по основното направление и СКГ в посоката на дрейфа, определени по метода на 

«размаха». Вероятността грешката на навигационния параметър (Ui) да не надвишава неговата 

СКГ (mU), е равна на 0,68 или 68%. Пределната грешка ( ) на измерение на навигационния 

параметър в зависимост от зададена вероятност (Р) се определя по формулата: 

(2.1)                       =Kp1-mu  , 

където: 

-Пределна грешка на изменение на навигационния параметър; 

КР1 - коефициент по зададената вероятност (вж. табл. 2-1 «Функция на Лаплас»);  

mu- СКГ-средно квадратична грешка. 

Табл. 2-1 

Коефициент на зададена вероятност                      

 

Вероятността за намиране на нормална случайна величина (Х) в интервала от «α» до 

«δ» се определя по формулата: 

 

(2.2)                                                

 където: 

 P - вероятност за намиране на нормална случайна величина; 

 Φ - функция на плътност на вероятността; 

 m - стандартно нормално разпределение. 

 С натрупването на опит и информация от неизброими операции по издирване на 

дрейфащи обекти в морето, както и на база експериментално определяне, е постигнато 

извличане от практиката на коефициенти на дрейф на различните типове обекти, както и на 

средно квадратичните прeделни грешки при определянето на изминатия път по скорост и 

направление, подбрани от източници като конвенцията IAMSAR, ръководството по търсене 

и спасяване на Бреговата охрана на Съединените американски щати, “Инструкция за из-

числяване на дрейфа на свободно плаващи предмети” на хидрографската служба на ВМФ 

на Русия и др. Информацията, извлечена от тези ръководства се подбира съобразно конкрет-

ната ситуация. 

1 за Р = 95,4%                      (КР1 = Z = 2,0); 

2 за Р = 98,8%  (КР1 = Z = 2,5); 

3 за Р = 99,7%  (КР1 = Z = 3,0); 

4 за Р = 99,9%  (КР1 = Z = 3,5). 
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Табл. 2-2  

Разпределение на функцията на Лаплас 

   Z 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

3,0 

3,5 

0,000 

080 

158 

236 

311 

0,383 

452 

516 

576 

632 

0,683 

729 

770 

806 

838 

0,866 

890 

911 

928 

943 

0,954 

964 

972 

979 

984 

0,988 

997 

1,000 

0,008 

088 

166 

243 

318 

0,390 

458 

522 

582 

637 

0,688 

733 

774 

810 

842 

0,869 

893 

913 

930 

944 

0,956 

965 

973 

979 

984 

0,988 

997 

1,000 

0,016 

095 

174 

251 

325 

0,397 

465 

528 

588 

642 

0,692 

737 

777 

813 

844 

0,871 

895 

915 

931 

945 

0,957 

966 

974 

980 

984 

0,988 

997 

1,000 

0,024 

103 

182 

259 

333 

0,404 

471 

535 

594 

648 

0,697 

742 

781 

816 

847 

0,874 

897 

916 

933 

946 

0,958 

967 

974 

980 

985 

0,989 

998 

1,000 

0,032 

111 

190 

266 

340 

0,411 

478 

541 

599 

653 

0,702 

746 

785 

820 

850 

0,876 

899 

918 

934 

948 

0,959 

968 

975 

981 

985 

0,989 

998 

1,000 

0,040 

119 

197 

274 

347 

0,418 

484 

547 

605 

658 

0,706 

750 

789 

823 

853 

0,879 

901 

920 

936 

949 

0,960 

968 

976 

981 

986 

0,989 

998 

1,000 

0,048 

127 

205 

281 

354 

0,424 

491 

553 

610 

663 

0,711 

754 

792 

826 

856 

0,881 

903 

922 

937 

950 

0,961 

969 

976 

982 

986 

0,990 

998 

1,000 

0,056 

135 

213 

289 

362 

0,431 

497 

559 

616 

668 

0,715 

758 

796 

829 

858 

0,884 

905 

923 

938 

951 

0,962 

970 

977 

982 

986 

0,990 

998 

1,000 

0,064 

143 

221 

296 

369 

0,438 

504 

564 

621 

673 

0,720 

762 

799 

832 

861 

0,886 

907 

925 

940 

952 

0,962 

971 

977 

983 

987 

0,990 

998 

1,000 

0,072 

151 

228 

304 

376 

0,445 

510 

570 

626 

678 

0,724 

766 

803 

836 

864 

0,888 

909 

927 

941 

953 

0,963 

972 

978 

983 

987 

0,990 

998 

1,000 

 

Определяйки собствената си позиция, в момент Т2 = Тизл + ΔТзак с координати 2 и 2 и 

новото потенциално място на бедстващите Б2 и Б2 корабът извършва разчет за намиране 

курса си К2 и времето ΔТ2 за извършване на преход до тази точка с възможната максимална 

скорост Vmax. Разчетът трябва да се извърши с формулите за аналитично изчисление, като 

задължително се ползват меридианни части D. 

Δ2 = Б2 - 2 

 

(2.3.)                 Δ2 = Б2 - 2 

 

 ΔD2 = DБ2 - D2, 

 

където: 

 

DБ2 =7915.7.lg [tg(/4 + Б2/2).((1-e.sinБ2)/( 1+e.sinБ2))
e/2] 

 

D2  = 7915.7.lg [tg(/4 + 2/2).((1-e.sin2)   /   ( 1+e.sin2))
e/2] 
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Тогава ориентировъчното време за пристигане в точката на бедствието ще бъде: 

(2.4)                        ΔТ2 = S2 / Vmax 

 

където: S2 = Δ2/cosK2; 

    K2 = arctg (Δ2 / ΔD2). 

 

Извършва се разчет за новите координати Б3 и Б3, в който потенциално ще се намира 

обектът след време ΔТ2 и отново с помощта на меридианни части се пресмята курса на кораба 

(COG) K3, проплаванотото разстояние S3 и коригираното време ΔТ3 за излизане окончателно в 

точката. 

Този итерационен подход има преимуществото, че избягва възможните графични греш-

ки, ако задачата за присъединяване се решава на маневрен планшет или дребномащабна карта 

и грешките при аналитично изчисление с отшествие по метода на сложното или съставното 

аналитично изчисление. 

Корабът, който се отправя към мястото на бедствието трябва да предприеме мерки за 

точно удържане на изчисления път за сближаване, като контролира местоположението си с 

високоточни обсервации, извършвани с честота, минимум два пъти по-голяма от обичайната 

при плаване в открито море. Всеки кораб трябва да бъде подготвен за контрол на местополо-

жението си и в случаите, когато по една или друга причина не може да разчита на високоточни 

обсервации от спътникова навигационна система. Това е възможно с използването на коефи-

циент на точност на аналитичното изчисляване на пътя. 
Определянето на грешки в аналитичното изчисляване на пътя става, ако предварително 

на кораба е извършвана работа по съпоставяне на счислими и обсервовани места за различни 

райони на плаване. Въпреки, че всяка обсервация съдържа в себе си грешки, съвкупността от 

множество обсервации позволява определянето на закон, по който ще се проявяват вероятните 

грешки в аналитичното изчисляване на пътя. Необходимо е в процеса на плаване в даден район 

постоянно да се определя мястото на кораба и да се получават разликите между счислимите и 

обсервованите координати в един и същ момент от време (невязки) (фиг. 2-3), където: 

 

 

Фиг. 2-3 

Където: 

т. А - счислимо място в момент от  време Т; 

т. В - обсервовано място за същия момент; 

С - разстояние между т. А и т. В (невязка). 

 

Ако по стойностите на невязките (не по-малко от 13-15 на брой) се построи графика на 

грешките от аналитичното изчисляване на местоположението в зависимост от времето (фиг. 2-3), 
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то по линията на получените точки може да се определи изменението на СКГ в счислимото място 

на кораба (МС) по време за плаване, разчетено аналитично (t). 

Видът на експериментално получената крива на зависимостта на величината МС(t) от 

времето за плаване при аналитично изчисляване на пътя за време t (фиг. 2-4) показва, че в 

пределите на 2 часов интервал скоростта на изменение на грешката на счислимото място се 

подчинява на линеен закон или грешката на аналитичното изчисляване на пътя нараства 

равномерно, след което кривата се приближава към парабола, а зависимостта става квадратична. 

 

 

Фиг. 2-4 

Мс - изменението на СКГ в счислимото място; 

t - време за плаване, часа. 

По този начин грешката в аналитичното изчисляване на пътя може да се определи във 

всеки момент от време (Т1) въз основа на две основни величини: 

1. Продължителност на плаването по аналитично изчисляване на пътя (t), или 

времето за плаване от изходната (началната) точка (Т0) до настоящото счислимо място (Т1) - t 

= Т1 − Т0; 

2. Коефициент на точност на аналитичното изчисляване на пътя (КС), който 

характеризира скоростта на нарастване на грешката на аналитичното изчисляване на пътя по 

време за плаване по аналитично изчисляване на пътя. 

Математически величината СКГ на счислени (МС(t)) се описва със следните формули: 

 

(2.5)                               МСt≤2ч = 0,7 · КС · tчас, (мили) – при t ≤ 2 часа 

 (2.6)                             МСt>2ч   = КС .  
t

час  (мили) – при t > 2 часа 

където: 

   
t

час -   квадратен корен на времето. 
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Величината КС - коефициент на точност на изчислението, се определя по специална 

методика за всеки различен район (море) по формули 2.5 и 2.6, като резултатите са показани в 

таблици 2-5 и 2-6. Общата формула за определяне при t > 2ч е: 

 

(2.7) 

                                              
 

където:  

 КС - коефициент на точност на изчислението; 

 
t

час -   квадратен корен на времето; 

 Ci - Стойност на всяка невязка на изчисляването Сi (мили) 

 

 

                                                                                                               Таблица  2-5 

№ 

Стойност на всяка 

невязка на 

изчисляването Сi (мили) 

Време за плавание по 

изчисляване на пътя 

между обсервациите 

(часове) 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1,7 

1,4 

1,4 

0,3 

2,0 

0,8 

0,8 

2,5 

2,1 

0,9 

2,0 

1,5 

2,2 

6,2 

8,0 

4,4 

3,1 

3,0 

8,2 

3,5 

2,5 

6,1 

6,4 

4,0 

7,1 

8,1 

2,50 

2,84 

2,10 

1,76 

1,73 

2,87 

1,88 

1,58 

2,47 

2,54 

2,00 

2,66 

2,85 

4,23 

3,96 

2,94 

0,53 

3,47 

2,29 

1,60 

3,96 

5,19 

2,28 

4,00 

4,00 

6,26 

  Σ ti = 70,6  44,61 

 

Резултатът е показан с разчет 2.8: 

(2.8)                                                                    

 

  

Кс-коефициента на точност на изчислението/безразмерна величина/. 
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КС по невязки при изчисление на пътя се определя за всеки отделен маршрут или район 

на плаване с отчет на хидрометеорологичните условията за всеки различен тип кораб. 

Полученните стойности на КС за всеки кораб се осредняват за дадения район и дадения 

тип .Те се явяват изходни за съдовете (обектите) от даден тип. Известни от практиката са след-

ните средни стойности на КС (Таблица 2-6): 

                                                                                                                                              Табл. 2-6 

За търговски кораби КС 

1. Автоматично изчисляване на пътя с: 

 абсолютен лаг 

 относителен лаг 

 

0,4 

0,6 

2. Ръчно графично изчисляване на пътя: 

 закрити морета със слаби течения 

 морета със силни променливи течения 

 морета със силни постоянни течения 

 океани при нормално време 

 океани при щормово време 

 

0,9 ÷ 1,2 

1,5 ÷ 1,8 

2,0 ÷ 2,4 

1,8 ÷ 2,4 

3 ÷ 4 

 

 

От анализа на състоянието на проблема по определяне на район за търсене и избора на 

схемата за откриване на бедстващи обекти в морето се налагат следните изводи: 

1. Досега използваният подход за определяне района на търсене въз основа на очаква-

ната кръгова средно-квадратична грешка в местоположението на обектите увеличава значи-

телно размерите му, като включва участъци с по-малка вероятност за откриване. 

2. Разчетът на размерите на района за търсене въз основа на параметрите на елип-

тичното разсейване на мястото не само неколкократно намалява площта за търсенето, но и 

дава възможност за избор на схемата за маневриране в зависимост от ориентацията на елип-

сата. 

3. Въз основа на утвърдената от IAMSAR схема на търсене по разширяващ се квадрат 

е изведена формула за бързо определяне на броя на галсовете, проплаваното разстояние и 

времето за търсене. 

4. Предложени са конкретни схеми за маневриране на търсещия кораб за покриване на 

площта на елиптичното разсейване. 
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МЕТОДИКА ЗА ТЪРСЕНЕ НА БЕДСТВАЩ ОБЕКТ ЗА КАПИТАНА 

НА ЕДИНИЧЕН КОРАБ ПО ПОДОБРЕН СПОСОБ 

“РАЗШИРЯВАЩ СЕ КВАДРАТ“ 

Валентин Златев 

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“  

 
Резюме: Тази методика се дава ясни и точни указания на капитаните за прилагане на операция 

по търсене и спасяване с единичен кораб по метода на „Разширяващ се квадрат“ с елиптично прило-

жение на грешката на разсейване.  

Ключови думи: търсене и спасяване, разширяваш се квадрат, местоположение на обекта. 

 

METHODOLOGY FOR SEARCHING THE OBJECT IN DISTRESS FOR THE MASTER 

OF A SINGLE SHIP BY AN IMPROVED METHOD "EXPANDING SQUARE" 

Valentin Zlatev 

Nikola Vaptsarov Naval Academy – Varna 

 
Abstract: This methodology gives clear and precise instructions to the Masters for the implementation 

of a single-ship search and rescue operation using the "expanded square" method with the elliptical 

application of the scattering error. 

Keywords: search and rescue, expanded square, location of the object. 

 

1. Фиксира се момента на излъчване на сигнала Тизл=06 33(UTC) 

2. Определя се собствената позиция към момента на отправяне към бедстващия 

обект 

(3.1)                                      Т2 = Тизл + ΔТзак=06 33 +1 h= 07:33 UTC 

 

ΔТзак -  времезакъснение до момента за отправяне към бедстващият обект [1]. 

 

3. Извършване на разчет на курса на кораба К2=306.1.за времето на прехода до 

точка D(datum)-с максимална скорост Vmax=24 kn. Разчетът трябва да се извърши с  D. [2,3] 

Примерно: 

(3.2)           tg К1= Δ1/ ΔD1 = -376.2’/ 274.4’ →  К1 = -53.90 = 53.90 NW = 306.10  . 

                                                                                                                       Таблица 3-1 

БО 

= 

60057.7’ Dб0  4624.3’ БО  - 018036.4’ 

1   = 58039.5’ D1    4349.9’ 1    - 012020.2’ 

Δ1= 138.2’ ΔD1  274.4’ Δ1  - 376.2’ 

 

  4. Изчислява се ориентировъчното време ΔT1 за пристигане в района на бедствие-

то при Vmax= 24 kn: 

 (3.3)                                 S1= Δ1/ cosK2 = 138.2’/ cos 306.10=234.5 NM  
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 →  ΔT 1 = 9h.46 min 

 →Т изминало сумарно време Т∑= 10:46 . 

 

5. Определяне на новата позиция на бедстващия обект[4] 

 (3.4)                      S2 = Vdr . Т∑ = 1 kn . 10.8 h  = 10.8  NM;  

 (3.5)                      Δ2 = S2. cosKdr = 10.8. cos 120.00 = 5.4’ kt; 

 (3.6)                     3= б0 + .Δ2 = 60057.7’ + - 5.4’ = 60052.3’N. 

                     Таблица 3-2 

3  60°52.3 D3  4613.2 

б0    60°57.7 D б0    4624.3 

Δ2  -5,4’ ΔD2  -11,1’ 

(3.7)              Δ2 = ΔD2. tg Kdr = -11.1. tg 120.00 =  19.2’ kE; 

(3.8)              3= б0 + .Δ2 = -018036.4’+ 19.2’ = 18017.2’ W. 

 

6. Извършва се разчет за окончателно сближаване с оригираната позиция на бед-

стващият обект на курса К2. (Таблица 3-4) [5,7] 

                                                                                                                       Таблица 3-3 

3  60052.3’ D3  4613.2’ 3  -018017.2’ 

1    58039.5’ D1    4349.9’ 1    -012020.2’ 

Δ3  132.8’ ΔD3  263.3’ Δ3  -357.0’ 

 

 tg К2= Δ3/ ΔD3 = …….’/ ………’ →  К2 =+/-…0 = …….0 /NE,NW,SE,SW/ = …….0/ кръгова 

система/ 

(3.9)               tg К2= Δ3/ ΔD3 = -357.0’/ 263.3’ →  К2 = -53.60 = 53.60 NW = 306.40 

 

 Изчислява се уточнено време ΔT2 за пристигане в района на бедствието при Vmax= 24.kn 

[6]: 

(3.10)              S3= Δ3/ cosK2 = 132.8’/ cos 306.40= 223.8 NM →  ΔT 2 = 9h 19 min 

  

 Коригирана позиция на бедствието /Datumc/  

(3.11)                   3 = 60 0 52.3’N; 3 = 018017.2,0’/W в    T3  = 15h 119 min UTC. 

7. Разчитане на направленията и дължината на галсовете при прилагане на моди-

фицираната схема „разширяващ се квадрат”. Определяне на времето за търсенеане в 

района при зададена скорост на кораба [8, 9 ,10] 

  След анализ на ситуацията на конкретната обстановка в района се залагат средните 

стойности в двете средно-квадратични грешки, ms = +2.704 NM  и mKdr = +25.00, при което 
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елипсата на грешките ще бъде с параметри: а =  4.363 NM;  b =  2.704 NM;  T = 0300 – 2100. 

Това предполага площ за обследване  

(3.12)                                           Sе [ NM2 ] = π. a . b =  37.1 NM2   , 

което е повече от два пъти по-малко от площта на кръговата грешка, която за този случай има 

стойност М = 5.1 NM 

За да се постигне ефективност при търсене и намаляване на времето за обследване, 

капитанът на кораба ще разположи първия си курс по направление на малката полуос на 

елипсата, срещу вятъра, (в съответствие с  IAMSAR) K1 = Т - 900 = 300 - 900 = 3000 и ще получи 

коригирана кратната единица на дължината на галса и междугалсовото разстояние [11,12] 

 

(3.13)                                             S  = fw . Su = 0.25 . 3.6 = 0.9 NM  . 

 Броят на галсовете ще бъде:  

(3.14)                                                 X = (n -1).2 = (6 -1).2 = 10   , 

където: 

(3.15)                                                    n = 2 . 2.7/ 0.9 = 6  . 

Таблица 3-4 

Разчет на параметрите на галсовете при първоначално търсене 

по направление на малката полуос на елипсата за конкретната ситуация 

 

№ 

на галса 

Курс на галса, 

Кх [0] 

Дължина 

на галса, [NM] 

Максимален 

размер на 

обследвания 

район, [NM] 

Общо 

проплавано 

разстояние, 

[NM] 

1 K1 = 3000 0.9 1.8 0.9 

2 K2 = 0300 0.9 1.8 1.8 

3 K3 = 1200 1.8 2.7 3.6 

4 K4 = 2100 1.8 2.7 5.4 

5 K5 = 3000 2.7 3.6 8.1 

6 K6 = 0300 2.7 3.6 10.8 

7 K7 = 1200 3.6 4.5 14.4 

8 K8 = 2100 3.6 4.5 18.0 

9 K9 = 3000 4.5 5.4 22.5 

10 K10 = 0300 4.5 5.4 27.0 
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В зависимост от избраната галсова скорост времето за първоначално търсене би било 

[13,14]: 

    

Последният курс извежда кораба в дясната част на елипсата, поради това, последващата 

схема би имала вида, представен в таблица 3-5.  

Таблица 3-5 

Разчет на параметрите на галсовете при търсене 

в площите на елипсата вън от радиуса на малката й полуос 

 

 

Скорост на 

галса, 

кn 

Общо време за  

търсене, 

h      mim 

Скорост на 

галса, 

кn 

Общо време за  

търсене, 

h       mim 

6 4       30 18 1       30 

9 3       00 21 1       17 

12 2       15 24 1       08 

15 1       48   

№ 

на галса 

Курс на галса, 

К [0] 

Дължина 

на галса, 

[NM] 

Максимална 

дистанция 

на обследванe по 

курса,  [NM] 

Общо 

проплавано 

разстояние, 

[NM] 

Търсене  в  дясната част 

1 K1 = 1200 4.5 5.4 4.5 

2 K2 = 0300 0.9 1.8 5.4 

3 K3 = 1200 4.5 5.4 9.9 

4 K4 = 300 0.9 1.8 10.8 

5 K5 = 1200 4.5 5.4 15.3 

 

6 K6 = 2100 6.9 7.8 22.2 

7 K7 = 3000 4.5 5.4 26.7 

8 K8 = 2100 0.9 1.8 27.6 

9 K9 = 1200 4.5 5.4 32.1 
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  8. Извършване на преход до района на бедствието, изпълнение на маневрирането 

и регистриране на времената за преход, обследване и откриване на симулиран бедстващ 

обект [15, 16, 17].     
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УТОЧНЯВАНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА ЗАГУБИТЕ  

ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НА БУТАЛНИТЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 

Давид Стоилковски 

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”, София 

 
Резюме: Представена е методика за изчисляване на икономичната характеристика на бу-

тални двигатели с вътрешно горене построена на базата на термодинамичния цикъл. Уточнени са 

стойностите на коефициента отчитащ загубите с малко влияни.  

Ключови думи: бутални двигатели с вътрешно горене, икономична характеристика. 

 

В тази публикация ще бъде преставено е изчислителна методика по коя се изчислява дизелов 

двигател - D3900, след изчисленията се построява външна честотна характеристика, десет товарни 

характеристики и икономична характеристика. Коефициента на загубите се оп-ределя по числен 

път за всяка една от товарните характеристики. 

 

Описание на изчислителната процедура   

Ще бъде използвана изчислителната процедура описана подробно в следните източ-ници 

[1, 2].  

 

1. Определяне на някои начални параметри 

Определя се ходовия обем с израза 

(1)      
21

2
hV D R  , 3m .    

където: D  е диаметъра на буталото; R  - дължината на рамото на коляновия вал.              

 Пълният обем на цилиндъра се определя с израза 

(2)      
1

a hV V





,  3m . 

където:   е степента на сгъстяване.                      

 Цикловата порция гориво се исчислява с израза 

(3)      ц
o в( -1)

h a

a

V p
g

L R T
 


 

, kg . 

където: ap  е налягането в долна мъртва точка (задава се);   - въздушното отношение; oL  - 

теоретичнонеобходимото количество въздух за изгаряне на един килограм гориво; вR  - 

газовата константа; aT  - температурата в долна мъртва точка (задава се). 

 Внесеното количество топлина се определя по зависимостта 

(4)      1 ц
N

uQ g H , J . 

където: ц
Ng  е цикловата порция гориво съответстващо на максимална мощност; uH  - долната 

специфична топлина на изгаряне на горивото.   

   

 2. Изчисляване на честотна (скоростна) характеристика 

Честотна характеристика се получава при променяща се честота на въртене на коляновия вал 

и постоянно положение на механизма за изменение на мощността.  

 За дизеловите двигатели постоянно положение на механизма за изменение на мощността 

означава  постоянна циклова порция гориво.  
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Изчисляване на външната честотна  характеристика 

Външната  характеристика се получава при максимално подаване на гориво. При тази 

характеристика се получава и максималната мощност на двигателя. 

Определяне на честотния диапазон: 

Приема се минималната честота на въртене. 

  за автомобилни двигатели  - 800minn   , -1min  . 

 Максималната честота в случая е известна тъй като изследването се прави за конкретен 

двигател - D3900. Така полученият честотен диапазон се разделя на 10 равни части с израза 

(5)       1
3

N min
i i

max

n n
n n

№n



 


,         

където max№n  е поредният номер на максималната честота на въртене на коляновия вал  (при 

10 равни части този номер е 10). 

 Разхода на гориво се определя с израза  

(6)         
ц

г 3600
30

g ni
G 


, kg/h .  

където: i  е бпоя на цилиндрите;   - тактността.                               

 Мощността, получена от изгорялото гориво за единица време, се определя по зави-

симостта 

(7)       1
1

30 1000

Q ni
N 


, kW .             

 Термичната работа (на термодинамичния цикъл) се определя по зависимостта 

(8)      1
1

1

1

1 1 1

[(1 )( 1) ]1
1 ( 1) [( 1) ]

k k
a a a a

t k k k k
a a

p V -n kn k Q kV p
L Q .

k k k k nQ V p



  

  
  

    
, J .     

където: k  е адиабатния показател; 0 5 0 55n , ,   - коефициент с който се разпределя горивото 

изгоряло при постоянен обем и съответно при постоянно налягане за дизелов двигател.  

Индикаторните показатели се получават от термичните като се отчетат загубите от 

топлообмен. 

Загубите вследствие на топлообмен  се определят по зависимостта    

 (9)                   1w wQ q Q , J  ,                      

където wq  е относителния дял на топлинните загуби - за  дизелови двигатели 012 015wq , ,  . 

 Индикаторната работа се определят по зависимостта             

(10)      ( )i t wL L Q   ,  J .                 

където   е коригиращ коефициент отчитащ всички неотчетени  загуби и несъответствия с 

малко влияние.    

 Индикаторната мощност се определя от зависимостта             

(11)      
30 1000

i
i

L ni
N 


, kW .               

 За  определяне на механичните загуби се използва зависимостта  

(12)      
2 2

б
м

б
13 018 1 21

225 1000

Dh iR n
N , , ,


  


, kW ,        
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където: 0 02, ,  2Ns/m  е динамичният вискозитет на маслото; R/ L  , L  , m   - дължината 

на мотовилката; бh  , m  - височината на буталото;  б  , m  - хлабината между буталото и 

цилиндъра. 

Ефективните показатели се изразяват чрез разликата между индикаторните пока-затели 

и механичните загуби. 

Ефективната мощност се определя по зависимостта 

(13)      ме iN N N  , kW .            

Ефективният специфичен разход на гориво се определя по зависимостта   

(14)         г 1000e
e

G
g

N
 , g/kWh .         

Ефективният КПД се определя по зависимостта 

(15)               
1

е
е

N

N
   . 

Ефективният въртящ момент се определя от зависимостта     

(16)     9554 е
е

N
M

n
 ,  Nm . 

В таблица (1) са показани данни за външна честотна характеристика в числен вид, фигура 

(1) представлява построенната външна честотна характеристика и показва изменението на 

мощността, икономичнистта и въртящия момент в функция от оборотите.  

    

 

Табл. 1. Външна честотна характеристика на дизелов двигател - D3900 

 

 

№ nкв  Pа Gг N1 Lt  L i N i Nм Ne g e  e Me

 [min-1]  [Pa]  [kg/h]  [kW]  [J]  [J]  [kW] [kW] [kW]  [g/kWh] [Nm]

233.99 0.362 234.8

1 800 92166 4.6013 54.321 1261.9 0.75 732.57 19.54 1.557 17.978 255.94 0.331 214.7

2 1085.7 92886 6.2447 73.722 1262 0.807 788.3 28.53 2.868 25.661 243.35 0.348 225.8

3 1371.4 93549.3 7.888 93.122 1262.1 0.8499 830.25 37.95 4.576 33.378 236.32 0.358 232.5

4 1657.1 94154.6 9.5313 112.52 1262.1 0.8786 858.4 47.42 6.682 40.735 233.99 0.362 234.8

5 1942.9 94702.7 11.175 131.92 1262.2 0.8938 873.28 56.56 9.185 47.37 235.9 0.359 232.9

6 2228.6 95194.2 12.818 151.32 1262.2 0.8956 875.08 65.01 12.08 52.921 242.21 0.35 226.9

7 2514.3 95629.3 14.461 170.72 1262.3 0.8843 864 72.41 15.38 57.03 253.58 0.334 216.7

8 2800 96008.5 16.105 190.12 1262.3 0.8599 840.24 78.42 19.08 59.346 271.37 0.312 202.5

9 3085.7 96332 17.748 209.53 1262.4 0.8228 803.99 82.7 23.17 59.528 298.14 0.284 184.3

10 3371.4 96600.3 19.391 228.93 1262.4 0.7731 755.45 84.9 27.66 57.241 338.77 0.25 162.2
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 Фиг. 1. Външна скоростна характеристика на дизелов двигател - D3900. Най-горната 

изпъкнала крива представлява външна скоростна характеристика; средната крива е 

икономична характеристика; долната крива показва изменение на въртящия момент 

 

3. Изчисляване на товарна  характеристика 
Товарна характеристика се получава при постоянна честота на въртене на коляновия вал 

и променящо се натоварване (подаване на гориво).  

Трябва да се отбележи, че при пълно подаване на гориво 1N  , всяка товарна харак-

теристика излиза на външната скоростна характеристика.  

Последователността на изчисленията е следната: 

- избира се честота на въртене на коляновия вал; 

- за избраната честота на въртене, от външната скоростна характеристика се определят 

стойностите за  мN , цg  и ap ; 

- без промяна остават  uH , k , n , i ,  ,  , aV , wq ; 

- задават се  стойности за 1 01N ,   ; 

- последователно се определят величините: 
1

ц цNg g , г (6)G  , 1 (4)Q  , (8)tL  , 

(8)wQ  , (10)iL  , (11)iN  , (13)eN  , (14)eg  , 

където 
1
цg  е цикловата порция гориво, съответстваща на външната честотна характеристика 

при съответната честота на въртене. 

 Стойностите за коефициента ( )N   се избират така както е показано в таблица (2) за 

товарна характеристика № 4 при 1657 оборота за минута като началната стойност се взема от 

външната скоростната характеристика.  

 

 
 

Табл. 2. Товарна характеристика на дизелов двигател - D3900 

 

4.  Построяване на икономичната  характеристика 
Икономичната характеристика представлява изменението на мощността на двигателя 

във функция от честотата на въртене на коляновия вал при минимален специфичен разход на 

гориво[1]. 

За да се построи икономичната характеристика, са необходими данните от външната 

честотна характеристика и няколко (в случая 10) товарни характеристики.  

№ 4 № N Gг Lt Qw  L i N i Ne g e

nкв[min-1]1657  [kg/h]  [J]  [J]  [J]  [kW] [kW]  [g/kWh]

Nм [kW]6.68 229.78

1 1 9.531 1262.1 285 0.87865 858.4 47.42 40.7 233.99

2 0.9 8.578 1135.9 257 0.89 782.5 43.23 36.5 234.74

3 0.8 7.625 1009.7 228 0.9146 714.8 39.49 32.8 232.45

4 0.7 6.672 883.5 200 0.94 642.8 35.51 28.8 231.45

5 0.6 5.719 757.28 171 0.975 571.5 31.57 24.9 229.78

6 0.5 4.766 631.07 143 0.985 481.2 26.58 19.9 239.53

7 0.4 3.813 504.86 114 0.977 381.8 21.09 14.4 264.62

8 0.3 2.859 378.64 85.6 0.96 281.4 15.54 8.86 322.73

9 0.2 1.906 252.43 57 0.93 181.7 10.04 3.36 568.09

10 0.1 0.953 126.21 28.5
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В полето на честотната характеристика се нанасят стойностите на специфичния разход на 

гориво при съответната честота на въртене и мощност от товарните характеристики.  През точките 

с минимален специфичен разход се прекарва плавна линия - това е икономичната характеристика. 

На фигура (2) е показана зависимоста на външната честотна характеристика и иконо-

мичната характеристика в функция от честотата на въртене на коляновия вал.  

На фигура (3) е изменението на коефициента на полезно действие и специфичния разход  

на гориво спрямо изменение на честотата на въртене на коляновия вал. 

На фигура (4) представлява коефициента на загубите показан за всяка една от десетте 

товарни характеристики.  

На фигура (5) е изменение на специфичния разход на гориво за десетте товарни 

характеристки. 

 
Фиг. 2. Икономична характеристика на дизелов двигател - D3900. Горната крива е външна 

честотна характеристика, долната крива преставлява икономичната характеристика 

 

 
Фиг. 3. Изменение на коефициента на полезно действие - горната крива,  специфичния разход на 

гориво – долната крива в функция от честотата на въртене на коляновия вал 
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Фиг. 4. Коефициента на загубите (φ) за десет товарни характеристики  

на дизелов двигател - D3900 

 
Фиг. 5. Специфичния разход на гориво на дизелов двигател по десетте товарни характеристики  

- D3900 

 

Новост 

Чрез числени експрименти са определени са стойностите на коефициента на загубите (φ) за 

десет товарни характеристики равномерно разпределени в целия честотен диапазон на двигателя 

и са показани на фиргура (4). С така определен коефициент на загубите значително се упростява 

пресмятането на икономичността на двигателя и определяне на специфичния разход на гориво. 

Определения коефициент може да се използва за изчисляване на автомоби-лен дизелов двигател 

с вътрешно горене. 
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COMPARISON IN THE INTERNAL INSTABILITY ON FOUR, FIVE AND SIX 

CYLINDER ENGINE WHIT INTERNAL COMBUSTION 

Yordan Hristov Dermendzhiyski 

High Transport School „Todor Kableshkov“ 

 
Abstract: The external imbalance of a four, five and six cylinder internal combustion engine is 

presented. Theoretically are defined the gas and inertia forces and the caused by them rotating moments in a 

fully open throttle valve for a gasoline engine. 

Key words: Gas force. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В настоящата работа е представена изчислителната методика за определяне на газо-вата 

сила, инерционната сила и въртящия момент на двигателя. На тази база е направено сравнение 

на външната неуравновесеност (неравномерността на въртящия момент и него-вата 

амплитуда) на четири, пет и шест цилиндрови редови двигатели. 

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Описание на изчислителната процедура 

Изчислителната процедура е подробно описана в следните литературни източници [1, 2, 

3 ]  

1. Определяне на някои начални параметри 

Цикловата порция гориво се исчислява с израза 

(1)       ц цN
Ng g , kg . 

където: N  е коефициент чрез който се задава положението на механизма за изменение на 

мощността; ц
Ng  - цикловата порция съответстваща на максимална мощност (за конкретния 

двигател).  

 Внесеното количество топлина се определя по зависимостта 

(2)      1 ц
N

uQ g H , J . 

където: uH  е долната специфична топлина на изгаряне на горивото. 

 Определя се ходовия обем с израза 

(3)       
21

2
hV D R  , 3m .    

където: D  е диаметъра на буталото; R  - дължината на рамото на коляновия вал.  

 

 2. Определяне параметрите на индикаторната диаграма [ 2 ] 

       Пълният обем на цилиндъра се определя с израза 

(4)       
1

a hV V





,  3m . 

където:   е степента на сгъстяване. 

 

 Обема в края на горенето се определя с израза: 

(5)     

1
1

1
1

z
[(1 )( 1) ]

[ ( 1) ]

k
a y z a a c

k
y a a c

V n kn k Q kp V
V

k n k Q p V





      


    
, 

3m  
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където 0 75c ,   е коефициента отчитащ топлинните загуби и несъответствието с действи-

телната индикаторна диаграма, по време на процеса сгъстяване; 0 8y ,  - коефициента 

отчитащ топлинните загуби и несъответствието с действителната индикаторна диаграма по 

време на процеса горене, апроксимиран с изохорно внасяне на топлина; 0 95z ,  - коефи-

циента, отчитащ топлинните загуби и несъответствието с действителната индикаторна диа-

грама, по време на процеса горене апроксимиран с изобарно внасяне на топлина. 

Определя се налягането в характерните точки на термодинамичния цикъл и в точките по 

линиите на сгъстяване и разширение, за които е определен обемът: 

За т. a : ap  се приема в зависимост от вида на двигателя. 

 Налягането в точка c се определя с израза:   

(6)      k
c c ap p  , Pa . 

      Налягането в точка y  се определя с израза:  

(7)      
1( 1) y k

y c a
a

nQ k
p p

V

 
   , Pa .        

 За т. z следва:    z yp p ;             

Налягането в точка b  се определя с израза:       

 

(8)    
1

1

1

1 1 1

[(1 )( 1) ]

[( 1)( 1) ]

k k
y z a a cb

b k k k k
a y a a c

-n kn k Q kV p
p .

k V - k nQ V p



  

     


     
, Pa .    

 

където 0 95b ,   е коефициента отчитащ топлинните загуби и несъответствието с действи-

телната индикаторна диаграма по време на процеса разширение. 

Налягането в междинните точки се определя чрез уравнението на адиабатата: 

(9)      1
1

k
i

i i
i

V
p p

V



 

  
 

, Pa .  

Ъгловата скорост на коляновия вал се определя от израза;  

(10)      кв
кв

30

n
    , 

където: nкв – обороти на коляновия вал. 

Завъртане на коляновия вал  

 (11)     
o
кв

кв
2

360


  , rad . 

където: φкв – градуси на завъртане на коляновия вал 

 

(12)      2 21
1 cos 1 1 sinx R      
  

 

 

Обема във функция на завъртането на коляновия вал: 

(13)       
2 2

( )=
4 1
D R

V x


 


  

където: D2 – диаметър на буталото; R – газовата константа на работното вещество; ε – степен 

на сгъстяване 
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Фиг. 1. Разгъната индикаторна диаграма  – P(φ) 

 

 3. Определяне основните сили и въртящия момент [ 3 ] 

 

 Ускорението на буталото се определя с израза: 

(14)    
 

 

2 2 2 2

2

2 2 2 2

4 cos2 1 sin sin (2 )
cos

4 1 sin 1 sin
j R

      
  
 

     

 

 Инерционната сила предизвикана от възвратнопостъпателно движещите се маси се  

определя с израза: 

 

(15)       j AP jm  

където: mA – маса на буталото; 

Газова сила се определя с израза: 

(16)       
2

г г
4
D

P p


  

 Сумарната сила се определя от израза: 

 

(17)       гjP P P    

       

 
Фиг. 2. Измение на сумарната сила, газовата сила и инерционната сила  

във функция от завъртането на коляновия вал 
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 Въртящият момент се определя от израза 

 

(18)     
 

в 2 2

sin arcsin sin

1 sin
M P R

    
 

 

 
Фиг. 3. Въртящият момент на един цилиндър 

 

 
Фиг. 4. Сравнителна графика на въртящите моменти на четири, пет и шест цилиндров 

двигател при едни и същи конструктивни параметри 

 

  

 На Фиг. 1. Разгъната индикаторна диаграма  – P(φ).  

 На Фиг. 2. Измение на сумарната сила, газовата сила и инерционната сила във функция от 

завъртането на коляновия вал. 

 На Фиг. 3. Въртящият момент на един цилиндър. 

 На фиг. 4 са показани въртящите моменти на четири, пет и шест цилиндров двигател. От 

графиката може да се види, че четири цилиндровият ДВГ има най голяма амплитуда, а пет 

цилиндровия най-малка въпреки очакванията, че шест цилиндровия ще има най-малка 

амплитуда. 

 
3. ИЗВОДИ:  

Относителната разлика между степените на неравномерност на четири, пет и шест 

цилиндров двигател е 4.5%, а между четири и шест цилиндровия 11.6%. 

Същата разлика между пет и шест цилиндров двигател е 7,1%. Най-голяма е степента на 

неравномерност на четири цилиндровия, а най-малка е на шест цилиндровия двигател. 
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Най-малка амплитуда има въртящия момент на пет цилиндровия двигател, като тя е по 

малка с 57,7%. Разликата между амплитудите на четири и шест цилиндровия двигател е 26%. 

Разликата между амплитудите пет и шест цилиндровия 43% в полза на пет цилин-дровия. 

 

Изчислителни формули за процентното съотношение: 

 

(19)     М = 
Mmax−Mmin

Mср
; 

където: Mср =  
∑ Мi720̊

0

720̊
 

 

(20)     Δμ = (1 . 
𝛭5

𝛭4
) . 100 % 

(21)     Α = Mmax – Mmin 

(22)     ΔΑ =( 1- 
Α5

Α4
) . 100 % 
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АСТРОНАВИГАЦИЯТА – НЕЗАМЕНИМА НЕОБХОДИМОСТ 

Юрий Дачев, Август Панов 

Висше военоморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 

Резюме: Основната цел е да се покажат необходимостта от използването на астронави-гацията 

в съвременната морската навигация. Идентифицират се аспектите на използваните тех-нологии за 

астронавигацията от миналото до наши дни, представени са ефектите от нейното използване. 

Направен е обзор на бъдещото технологично развитие на астронавигацията с цел подобря-ване на 

безопасността на съвременното корабоплаване в експлоатационен и технологичен аспект. 

Ключови думи: астронавигация, навигация, безопасност, корабоплаване, обучение. 

 

CELESTIAL NAVIGATION – INEVITABLE NECESSITY 

Yuriy Dachev, Avgust Panov 

Nikola Vaptsarov Naval Academy  

Abstract: The main objective is to demonstrate the need to use celestial navigation in modern maritime 

navigation practices. The aspects of the techniques used for celestial observations and navigation from the 

past to the present are identified; the effects of its use are presented. An overview of the future technological 

development of the celestial navigation shows possible ways to improve the safety of modern shipping in 

operational and technological terms. 

Keywords: Celestial navigation, Astronavigation, Navigation, Safety, Shipping, Training. 

 

I. Астронавигацията от миналото до днес 

“Весел от полъха опна платна Одисей богоравен, хвана 

умело кормилото и кораба със смелост насочи”.  

Тази заръка му даде Калипсо, велика богиня все като 

плава, звездата от лява страна да оставя. Дни седемнадесет цели 

той плава по морски пътеки, на осемнайстия зърна при-булени в 

лека омара на феакийския край планините, прострени насреща”
[1] 

От зората на корабоплаването и усвояването на 

моретата и океаните, моряците са търсили и намирали 

начини да плават сравнително сигурно и безопасно 

използвайки небесните тела за ориентири. Примери и 

доказателства за това се откриват още в „Одисея“ [1] на 

Омир (около 800 г.пр.н.е), в запис-ките на Питий [2] 

(около 350 г.пр.н.е) в които описва поведението на Полярната звезда (че тя се върти около 

Северният полюс). Древните мореплаватели са притежавали множество знания и възможности за 

звездна навигация – обиколката на Африка от Изток на Запад, извършена от финикийците около 

600 г. пр.н.е. е ярко доказателство за уменията на древните моряци [3].  

Периодът между III в.пр.н.е и I в. е богат с множество открития и изобретения дали 

основата за по-късното развитие на мореходната навигация и астронавигацията в частност. 

Откритията на Ератостен за диаметъра на Земята [4], разработването и прилагането на идеята за 

географска щирина и дължина в тогавашните морски карти [5]. Развитието на математиката и по-

специално на тригонометрията също имат своите корени в древността. Археологическите 

разкопки във Вавилон [6] разкриват множество артефакти показващи, че древните вавилонци са 

познавали и ползвали ефективно всички аритметични операции - събиране, изваждане, 

умножение, деление, квадрат и куб, квадратен и кубичен корен. Имали са ясно структурирана 

астрономия и напълно основателно можем да се заключи, че основата на навигационните 

изчисления води началото си от преди 4000 години. 
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Тригонометрията също има античен произход, макар и не толкова стар като 

аритметиката – самия термин не е използван преди 1595. През 125 г. пр.н.е. Хипарх създава 

своята „Таблица на хордите“ и основателно е наричан баща на тригонометрията. 

Тригонометричните функции са разработени в следният порядък: Синус –Хипарх (около 130 

г.пр.н.е), Косинус –Ал Батани (около 800г.), Тангенс, Котангенс, Секант, Косекант – Абул 

Вафа (около 900г.) и Хаверсин-Джеймс Андрю (около 1803) [7]. Около 139 г. римският 

математик Клавдий Птолемей създава четири уравнения за решаване на правоъгълни 

сферични тригълници, през 1050 Джабар от Севиля добавя петото [8]. През 1614 г. Джон Непер 

публикува своите „Удивителни таблици на логаритмите“ (Mirifici logarithmorum canonis 

descriptio) - освен тях там са публикувани и тригонометричните му открития: мнемоничното 

правило и формулите за решаване на сферични триъгълници на Непер [9]. През 1620 Едмунд 

Уингейт и Уилям Отрейд изобретяват логаритмичната линия [10]  – незаменим инструмент до 

появата на джобните калкулатори 355 години по-късно. 

През 1436 г. италианецът Андреа Бианко издава Toleta de Marteloio [11] – сборник таблици 

със стойности на ъглите в правоъгълен триъгълник, изчислени с помоща на тригонометрични 

функции. Това са добре познатите ни Траверсни таблици. Астрономическите данни за Слънцето, 

Луната, навигационните звезди и планетите се появяват под формата на сборници-алманаси. 

Произходът на алманаха може да бъде свързан с древната вавилонска астрономия, когато са били 

създадени таблици на планетарните периоди, за да се предскажат Лунни и планетарни феномени 

[12]. Подобни трактати, наречени Зиж (Zij), са съставени по-късно в средновековната ислямска 

астрономия. Съвременните алманси се различават от Вавилонските, Птолемейският и Зиж в 

смисъл, че "вписванията в алманасите дават директно позициите на небесните тела и не се 

нуждаят от по-нататъшно изчисление", за разлика от създадените "спомагателни астрономически 

таблици" в Алгогеста на Птолемей. Най-ранният известен алманах в този съвременен смисъл е 

Алманахът на Азаркеил, написан през 1088 г. от Абу Исхак Ибрахим ал-Заркали (Азаркеил) в 

Толедо, Ал-Андалус. Неговият Алманах показва истинските ежедневни позиции на Слънцето, 

Луната и планетите в продължение на четири години от 1088 до 1092 г., както и много други 

свързани таблици. Латинският превод и адаптацията на произведението се появяват като 

Таблиците от Толедо през 12 век и Таблиците на Алфонин през 13 век [13]. През 1457 г. в Майнц, 

Гутенберг публикува първият печатен алманах - осем години преди известната му Библия. 

През 1553 г. Гемма Фризийски – забележителен холандски астроном, математик и лекар, 

за първи път публикува идеята си, че с „точен измерител на времето, може да се отчита 

географската дължина“ [14]. Трябва да минат повече от 200 години преди Джон Харисън да даде 

на навигаторите своя забележителен хронометър през 1759 г. [15].  

През 1269 г. Петрус Перегрин от Марикoрт описва плаващ компас за астрономически цели, 

както и сух компас за мореплаване, в известната си Epistola de magnete [16]. Морските карти 

неотлъчно следват ползването на компаса в корабоплаването. Портоланските карти са първите 

точни навигационни карти, базирани на компасните посоки. За пръв път се споменават в описание 

на плаване на френският крал Луи 1 извършено през 1270 г. Най-старата оцеляла до наши дни 

морска карта е Carta Pisana [17] от 1275 г. В нея основен елемент са компасните рози (Централните 

точки), от които радиално „излизат“ 32 линии – известните ни румбове, които и днес се намират 

на картушката на морските магнитни компаси. 

Ако трябва да се обобщи горната информация, то в началото на 16 век (около 1500 г.) на 

разположение на тогавашните навигатори са били следните методи и инструменти: 

 Определяне на посоките – магнитен компас; 

 Определяне на мястото – морска карта; 

 Отчитане на времето – пясъчен часовник; 

 Отчитане на скоростта – въжен лаг; 

 Измерване на височини и ъгли – Астролаб или Навигационен кръст; 

 Определяне на географска ширина – Polaris; 
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 Определяне на деклинацията на Слънцето – Таблици;  

 Математически изчисления – Траверсни таблици. 

 

Развитието на методите на Астронавигацията върви ръка за ръка със създаването и 

усъвършенстването на редица необходими инструменти за нейното използване.  

 

 
Фиг 1. Квадрант (около 1480) 

Квадрантът е първият инструмент за из-

мерване на височини създаден за целите на Астро-

навигацията. Първото му използване за прак-тически 

цели е описано от Диего Гомеш [18] през 1461 г. Има 

много просто устройство: изработвал се от дърво или 

метал под формата на четвърт от кръг с градуирани 

градуси по дъгата. На едно от радиалните рамена има 

два визьора и от правият ъгъл е окачен отвес. 

Наблюдателят насочва погле-да си през визьорите и 

когато Слънцето или звездата попаднат на една линия задържа с притискане конеца на отвеса 

и отчита висоината от скалата на дъгата. Този инструмент може да се използва само за 

намиране на височината на небесно тяло. През 1519 г. Магелан все още го ползва при 

околосветското си плаване. 

 

 
Фиг. 2 Португалски астролаб, 1645, 

          Американски морски музей, Нюпорт, САЩ 

Астролаб(ия) е първият сложен астро-

навигационен инструмент, комбиниращ изчис-

лителни и визирни функции. Около 1480 г. е моди-

фициран за астронавигационни цели. Подобно на 

Квадранта, ъгълът измерен от Астролаба, е по от-

ношение на вертикала. Той е по-стабилен от 

квадранта поради своята центрирана база и по този 

начин измерванията могат да се извършват по-бързо. 

Друг подобен инструмент е Слънчевият пръстен, 

който е тежък метален пръстен с гра-дуиране от 

едната страна на вътрешната дъга и малка дупка от 

другата страна, около 45 градуса от вертикала. Този 

инструмент може да се използва само за измерване на 

височината с помощта на Слънцето, тъй като изисква 

слънчев лъч. Инстру-ментът се държи вертикално с 

малкия отвор към слънцето. Светлината, която влиза в дупката, ще падне върху вътрешната 

дъга на пръстена, а височината може да бъде отчетена от скалата. Предимството на пръстена 

пред Астролаба е, че ъгълът, който може да бъде измерен чрез пръстена е с по-голяма точност. 
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Фиг 3. Навигационен кръст и начин на ползването му. 

Навигационен кръст (Cross-staff, Balles-tilha) е 

инструмет който ползва видимият хоризонт, като 

референт. Състои се от квадратно тяло с дължина 

около метър и различни скали на всяка страна. Има 4 

различни къси, плъзгащи се по квадратното тяло 

правоъгълни напречника. Наблюдателят избира 

съответният напречник и го „нанизва“ в квадратното 

тяло. Държейки квадрата на нивото на окото, 

напречникът се премества надлъжно, докато 

съответно долният и горният му ръб съвпаднат с 

хоризонта и небесното тяло. От скалата на квадрата 

се отчита височината на тялото над хоризонта. Освен 

за измерване на височината на небесно тяло, той се е 

използвал и за измерване на разстояния. Кръстът е 

по-просто устроен от Астролаба, но отчитането на 

ъглите зависи от множество други фактори. 

Например при по-дълго време на клатещ се кораб се 

получава т.нар. окулярен паралакс, а при наблюдение 

на Слънцето зрението се нарушава значително -частично това е решено с използването на 

опушено стъкло. Друг фактор е правилното позициониране на основата на квадрата върху 

скулата на наблюдателя, така че окото му да бъде в точката на върха на измерваният ъгъл, за 

да се получи добра точност. Съществува и известно ограничение при използването на 

напречниците - поради ограничението на ъглите между два предмета, които човешкото око 

може да види  едновременно, ъгълът който може да бъде измерен от напречника е ограничен 

от около 20° до 60°. Освен това точността на инструмента е около 3°, поради което е 

невъзможно да се използва при плаване в районите с малка ширина. 

 

 
Фиг. 4. Квадрант на Дейвис (около 1600г.) 

Квадрант на Дейвис. Около 1594 г. 

английският капитан Джон Дейвис изобретява 

инструмент, който елиминира грешките при из-

ползването на Квадранта, Астролаба и Нави-

гационният кръст, като създава инструмент със-тоящ 

се от срещуположно разположени четвъртни дъги с 

различен радиус и общ център. Наблю-дателят 

застава с гръб към Слънцето и с ин-струмента на рамо 

намества сянката на Голямата дъга върху основата на 

Малката и така отчита височината на Слънцето над хоризонта. Макар и да изглежда грубоват, 

той дава възможност за доста по-точно измерване на височината на Слънцето. Интересен факт 

е, че английските производители на навигациони инструменти продължават да го произвеждат 

до средата на 18 век, а в САЩ последният произведен такъв инструмент е в 1775 г. - 43 години 

след изобретяването на много по-точният Квадрант на Хадли. 
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 Фиг.5. Квадрант (октант) на Хадли 

В началото на 18 век масово започват екс-

перименти с различни системи от огледала и приз-ми 

за измерване на ъгли. През 1732 г. почти едно-

временно и независимо един от друг, Джон Хадли в 

Англия и Томас Годфрий в САЩ създават прото-типа 

на съвременният секстант. Квадрантът на Хадли, 

както е наречен всъщност е Октант – него-вата скала 

е на дъга, която е 1/8 от целият кръг. Но поради 

системата от огледала една дъгова минута на скалата 

се равнява на две дъгови минути в по-лето на 

наблюдателя. Така инструментът е по-ком-пактен и 

удобен за работа, а точността му е изклю-чително 

голяма. 

По-късните подобрения – добавянето на оп-

тически окуляр, използването на специална бронзова 

сплав, ползването на Скала на Верниер (в 

последствие и микрометричен винт), подобрената 

геометрия на огледалата и светлинните филтри, 

превръщат Секстанта в най-мощният морски инструмент за измерване на ъгли.  

Това развитие на инструментите – води и до промяна на методите. Съвременните 

астронавигационни методи за определяне на местоположението са разработени през 19 в.  

През 1837 г. Капитан Томас Съмнер [19] създава нов метод за позициониране - Линията 

на Съмнер, по-известна днес като Линия на местоположението. Книгата му „Нов и точен метод 

за намиране на местоположението на кораба на море“ е отпечатана през 1843 г. и бележи 

началото на съвременната Астонавигация. През 1875 г. френският флотски капитан на фрегата 

(по-късно адмирал) Адолф Лоран Анатол Марк де Блонд де Сейнт-Илер продължава 

започнатото от Съмнер като създава универсален аналитично-графичен метод за определяне 

на местоположението [20]. Този метод е златен стандарт за морската астронавигация и се 

ползва до ден днешен.  

В началото на 20 век навигаторите разполагат с ясна, лесна за ползване и едновременно 

с това надеждна технология, основана на точността на инструментите и научните открития. 

Това е сигурната основа, върху която е построена съвременната система за безопасно 

корабоплаване.  

Бурното технологично развитие през 20 век не отминава и Астронавигацията. През 

първата половина на века развитието на авиацията изисква разработване на нови и 

усъвършенстване на всеобщо приетите методи за определяне на местоположението. Това е 

времето в което голяма част от навигационните инструменти стават все по-точни и надеждни 

– типични примери са жирокомпаса и системите за радионавигация. В полето на 

астронавигацията промените в този период са основно в оптимизацията на методите за 

определяне на местоположението. Появяват се множество навигационни таблици и алгоритми 

за тяхното ползване. Появяват се и първите механични аналогови калкулатори, с които се 

минимизира времето за определяне. След Втората световна война появата на компютрите и 

електронните калкулаторите дават възможност за драстично съкращаване на времето за 

определяне на местоположожението по астронавигационните методи. Ако до 50-те години в 

времето за определяне по 3 светила е отнемало средно около 20-30 минути, то в началото на 

80-те години това време се свива до около 5-6 минути, а с масовото въвеждане на персоналните 

компютри в началото на 90-те вече са необходими не повече от минута-две. Интересно 

„Изследване на използваните методи за Астронавигационно определяне“ [21] провеждат през 

1966 г. Бисет и Еванс. От него е видно, че методът на адмирал Сейнт-Илер продължава да бъде 

масово използван (58% от анкетираните), независимо от някои други по-кратки методи. 
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В средата на 90-те години масово в корабоплаването навлиза американската спът-

никова система за навигация Navstar Global Positioning System, получила краткото назавание 

GPS. Системата бързо е приета от шипинга поради огромните си предимства. Въпреки това 

Международната морската организация (ММО) не отхвърля Астронавигационните методи, а 

ги запазва и изисква всеки Офицер ангажиран с корабоводенето на кораба да притежава 

„Способност за използване на небесните тела за определяне на местоположението“ [22].  

 

II. Астронавигацията в XXI век 

Навлизането на глобалните сателитни навигационни системи (ГСНС) в края на 90-те 

години на 20 век и ECDIS сега, оставя на Астронавигацията ролята на контролен метод за 

определяне. Но така ли е на практика?  

ECDIS е необходимост, но има своя Ахилесова пета – именно ГСНС (в масовият случай 

GPS). 

Днес концепцията за ползване на Астронавигацията в условията на електронната 

навигация става все по-обсъждана. Добрата морска практика, както и ММО, изискват основен 

и резервен източник за позициониране в ECDIS. Астронавигацията е една от малкото 

независими алтернативи на GPS, но често се пренебрегва като негова алтернатива, поради 

недостатъците от методите на традиционната практика – използване на секстант, ограничено 

време за наблюдения, необходимост от видим хоризонт и не на последно място ясно време и 

добра видимост.  

Различните методи за извършване на съвременната астронавигация могат да бъдат 

групирани в три основни категории: 

Традиционните ръчни методи - изискват използването на ръчен секстант, съчетан с 

ръчна визуализация, процедури за планиране на обсервацииите и намиране на 

местоположението (т.е. използване на печатни алманаси и форми).  

Традиционен, базиран на компютър или калкулатор - метода също така изисква 

използването на секстанта, но планирането и определянето на местоположението се 

осъществява през специализиран софтуер. 

Напълно автоматизиран метод – използва се някакъв тип автоматичен електронен 

секстант или звездно проследяващо устройство (start-tracker), които след това се подават към 

софтуер, който извършва опрделянето на местоположението. Тези данни могат да бъдат 

изпратени директно до инерциални навигационни системи (ИНС) и да бъдат включени в 

решението на ИНС. 

Общоприетата точност на секстанта е около 1/10 минутa, което дава точност от 0,5 до 

2 морски мили. При ползването на калкулатор или компютър за изчисляване на азимута и 

преноса, точността се повишава драстично ( в някои случаи до около 0,5 кабелта). Но при 

всички случаи ще съществува субективна грешка в измерването на височината на свети-лото, 

което намалява точността на местоположението. 

Замяната на секстанта с електронен негов аналог или star-tracker предполага много-

кратно увеличение на точността на определянето. Тази идея не е нова – тя съществува и прило-

жена в множество военни апарати и кораби. Основният проблем е сложното оборудване, 

поддръжката и не на последно място цената на подобни устройства [23]. 

Днес вече има нови, по-добри и по-евтини системи и устройства, които биха намалили 

крайната цена на една Автоматизирана астронавигационна система за позициониране.  
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Интерес например представлява системата, раз-

работена от Rockwell Collins през 2015 г.  

Celestial-Inertial Precision Pointing System (CIPP) 

[24] използва последно поколение високопроизводи-

телна сензорна технология за навигация. Основният 

елемент на системата се състои от две камери, които 

предават позицията на Слънцето или звездите за изчис-

ляване на ориентацията, работещи заедно с инерционни 

сензори, наречени микроелектромеханични системи 

(MEMS). MEMS осигурява сигнали за ускорение и 

ъглова скорост, като тези, които се използват например във всеки смартфон. Работейки през 

специален процесор, системният софтуер съчетава информацията, събрана от камерите и MEMS, 

и определя ъглите на надлъжно и напречно клатене, както и посоката на движението непре-

къснато, изпращайки информация 40 или 50 пъти в секунда. Основният елемент е с размери 6.6 x 

4.8 x 1.5 cm, тежи по-малко от 100 g и има осреднена точност на определяне на местоположението 

25 метра. Максимална мощност по време на небесното определяне: <2 W и мощност в режим на 

готовност <0.3 W! Системата може лесно да включи допълнителни сензори, като например 

магнитометър (т.е. цифров магнитен компас). Друга система е разработена от Нортроп [25] още 

през 1993, работеща в R band (λ 0.6-0.8 μm) и „виждаща“ звезди с видима звездна величина +5 при 

дневна светлина, на морското равнище. 

 

III. Заключение 

Както се видя по-горе Астронавигацията обхваща много области на знанието, вклю-

чително география, астрономия, история и математика. Почти всеки занимаващ се целена-сочено 

да я усвои остава удивен от гения на учени и моряци, които развиват тази наука до формата на 

изкуство през вековете. 

И все пак, за съжаление, изкуството на астронавигацията е латентно. Все по-нараст-ващите 

изисквания за бързина и опростяване и постоянно намаляващото време за обучение в областта на 

Астронавигацията, съчетано с феноменален напредък в технологиите, са довели до това 

съвременните навигаторите да разчитат почти напълно на автоматизирани навигационни системи. 

Отделно от рисковете от дефектно оборудване, авария на захранването и късо съеди-нение 

към електронно навигационно оборудване, причинено от множество причини, съще-ствува 

реална опасност GPS или другите ГСНС да бъдат манипулирани или дори унищожени. Съчетайте 

опасността от слънчеви бури с тази на кибер-терористите, които могат да блокират GPS сигнали 

по всяко време - тогава лесно може да се види, че навигаторите, които разчитат единствено на 

електронни навигационни системи, могат да бъдат изправени пред много сериозни проблеми.  

Sine praeteritis futura nulla (Няма бъдеще без минало) – тази римска сентенция 

съдържаща в себе си дълбокият смисъл на необходимостта от придобитото в миналото поз-нание 

за развитието на бъдещето и е в пълен унисон с положението на Астронавигацията, в контекста 

на съвременната концепция за безопасността на корабоплаването на Между-народната Морска 

Организация (MMO).  

Звездите винаги са там, където са били и преди хилядолетия. Те никога не угасват, не 

зависят от човешки решения и действия, нямат нужда от скъпа поддръжка и са достъпни за 

всички. Дори само последното прави Астронавигацията неизбежна необходимост в нашето 

съвремие. 
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ОЦЕНЯВАНЕ РЕСУРСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ  

НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОРАБА 

Юрий Дачев, Николай Атанасов 

 Висше военоморско училище „Никола Йонков Вапцаров“  

 
Резюме: Исторически, практиката за проектиране на морската индустрия по отношение на 

качествата на маневреност на корабите е ограничена до спазването на регулаторните изисквания за 

показване на информация на мостика, размера на руля, скоростта на завъртане на руля, компонен-тите 

на кормилното устройство и видимостта на мостика. Често в етапите на проектирането е правено 

малко, за да се предскажат възможностите за маневриране и характеристиките на изпъл-нението. 

Въпреки че винаги съществува необходимостта корабът да притежава "добри" маневрени качества, 

тези качества никога не са била дефинирани или квалифицирани. 

Съвременното корабоплаване с по-бързи кораби, опасения за замърсяване на околната среда, 

икономически ограничения, бързи поврати в икономически план  и все по-голям натиск, се усеща необхо-

димостта от обучение на екипажите по различни аспекти на безопасността на корабоплаването и 

характеристиките на управлението на кораба, което става основна грижа на цялата морска ин-дустрия. 

Проучванията показват, че голяма част от морските аварии и катастрофи се дължат на човешка 

грешка, неправилно разбиране на външните и вътрешните фактори, които влияят на управ-лението на 

кораба както и слаба или лоша организация на екипа на корабния мостик.  

Управление на кораба – това е пълната осведоменост за ситуацията в заобикалящата кораба 

среда и способността да се управляват маневрите на кораба при всякакви условия. За управление 

маневрите на кораба са необходими знания и умения, за да се използват всички действащи сили при 

контрола на позицията и движението на кораба. Знания се придобиват при обучение и практика, а умения 

– от опит и способности. 

Флотски адмирал Ернест Кинг казва: „Знак за добър корабоводител е никога да не се въвличаш в 

ситуация, която изисква „велико” познаване управлението на кораба.”  

Ключови думи: маневрени характеристики на кораба; плаване при вятър; вятър и управляемост 

на кораба; плаване с течение; течение и управляемост; плаване в плитководие; плитководие и управ-

ляемост на кораба. 
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Abstract: In present day shipping with faster ships, environment concerns, economical constraints, 

quick turn around and ever so many pressures, a need for training of ship board personnel on various aspects 

of navigational safety and ship handling characteristics is being felt, and has become the prime concern of the 

entire marine industry. Studies have shown that majority of accidents at sea are due to human error, improper 

understanding of the external and internal factors working on ship’s steer and a week and poor organization 

of the bridge team. This article has been designed bearing the above in mind. 

Keywords: maneuvering characteristics of the vessel; navigation with wind; wind and shiphandling; 

navigation with current; current and shiphandling; navigating in shallow waters; shallow water and 

shiphandling. 

 

За да се разбира компетентно управлението на кораба е необходимо да се познават 

силите, които влияят на движението на кораба; способността тези сили да се използват като 

предимство и да се познават маневрените характеристики на кораба, ефекта на винта и руля 

върху управлението, както и влиянието на заобикалящата среда в различни състояния. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  УСЛОВИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 

МАНЕВРЕНИ ИЗПИТАНИЯ НА КОРАБИТЕ 

Процесите на маневриране трябва да се извършват при най-спокойните метеорологични 

условия. Географското разположение на изпитанието е за предпочитане да бъде извършено в 

дълбоки води, защитено място, където е възможно точно фиксиране на позицията. Проуч-ванията 

трябва да се провеждат при условия в следните граници: 

1. Дълбоки  води: повече от 4 пъти средното газене на кораба. 

2. Вятър: да не надвишава 5 бала по скалата на Бофорт. 

3. Вълнение: да не превишава 4 бала по скалата на Бофорт. 

4. Течение: постоянно в целия район, в който се провеждат изпитанията. 

За да се разбере как се управлява кораба, първо трябва да се анализират  всички сили и 

фактори, които действат на кораба, при всякакви условия на външната среда. Основно могат да се 

разделят на две групи: контролируеми – вътрешни и неконтролируеми – външни. Тази статия има 

за цел да разгледа влиянието на външните фактори върху маневреността на кораба. 

 

Неконтролируеми – външни фактори: 

 Вятър 

 Течение 

 Ефекти на плитководието 

 Плаване в ледове 

 Плаване в теснини 

 Състояние на водната и обкръжаващата среда 

1.1. Вятър 

• Действа на ветрилната площ на кораба (надводната част) 

 

ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД

W
P

W

P

 

Фиг. 1 
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ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

W

P

W

P

P

W

 

Фиг. 2 

- Надстройките на кораба, изложени на вятъра 

- Ефектът от формата на корпуса при различно газене на кораба и при различен диферент 

- Леки кораби с висок надводен борд (car carriers, passenger ships, ro-ro ships, container 

vessels) се влияят от вятъра повече в сравнение с кораби с по-голямо водоизместване, потопени  

ниско във водата (loaded bulk carriers, tankers, VLCC, ULCC) 

- Корабът има тенденция да „качва” срещу вятъра  (Фиг. 1) при движение напред 

- Кърмата на кораба  има тенденция да отива към вятъра (Фиг. 2) при движение назад 

- Трудно се прави маневра за заставане на кей с отблъскващ вятър и обратно, снемане с 

притискащ вятър 

• 30 възела  вятър = 1 възел течение като външно въздействие 

 

Пример за ветрилната площ на кораб автовоз, LOA= 200m. 

Area “B” 5725 m2 for 7.5 m draft

Area “A”
1010 m2

for 7.5 m draft

 

Фиг. 3 
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ПРИБЛИЗИТЕЛЕН МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СИЛАТА НА ВЯТЪРА 

 

Сравнително лесен метод за изчисляване максималната сила (най-неблагоприятния 

случай), с която вятърът действа на кораба, е като се имат пред вид дължината на кораба и 

надводния борд – произведението им приблизително е равно на големината на ветрилната 

площ в кв.м. 

            Ако V = скорост на вятъра [метри / секунда] 

            Или V = Скорост на вятъра [Knots] / 2 

Единицата за сила в SI е нютон (N). Въпреки това наред с нея се използва (не се до-пуска 

да се употребява съвместно с нютон) и единицата тон. Друго използвано име в този контекст 

е тон-сила, по аналогия с килограм-сила. 1 тон-сила е силата на тежестта, дейст-ваща върху 

маса 1 тон при земна гравитация (g = 9,80665 m/s²). 1 тон-сила (t) е равен на 9,806 65 

килонютона (kN). 

R – силата, с която вятърът действа на кораба на 1000 кв.м. ветрилна площ, [тонове] 

тогава 

R = V x V / 18 

Например: 

• Кораб „Алфа”  има ветрилна площ по диаметралната равнина около 2000 кв. м. 

• Силата на вятър 20 възела перпендикулярно на диаметралната равнина би била 11,1 

тона. 

• Силата на вятър 30 възела перпендикулярно на диаметралната равнина би била 25 

тона.       

Трябва да се отбележи, че силата на вятъра зависи от квадрата на скоростта на вятъра. 

 

1.2. Течение 

• Въздейства  на движението на подводната част на корпуса 

• Корабите, които са с голямо водоизместване и по-голямо газене, с нисък надводен борд 

са много по-засегнати от леки кораби с малко газене 

• При навлизане в плитководие и намаляване дълбочината силата, с която течението 

действа на корпуса на кораба може дса се увеличи няколко пъти (Фиг. 4) 

• Трябва да се компенсира скоростта на течението, или риска корабът да бъде отклонен 

от курса, да заседне  и т.н. 

1.2.1. Площ, изложена на течението 

Поради различния подводен профил на носа и кърмата, силите в носовия  и в кърмовия 

перпендикуляри не са равни. 

1.2.2. Маневриране в район с течение 

Когато корабът маневрира в район с приливно-отливни течения, водата се движи заед-

но с кораба по време на тази маневра. През определен период от време корабът и водата се 

движат заедно по отношение на земята и всички фиксирани обекти.  

Например при течение 2 възла за 15 минути корабът допълнително ще се придвижи на 

разстояние 0.5 мили. Относителното преместване на другите кораби на ход в района, в който може 

да настъпи ситуация на прекомерно сближение или опасност от сблъскване, е прене-брежимо 

малко, имайки предвид приблизително същата посока и скорост на течението в този район. 

1.2.3. Маневриране в течение по носа и по кърмата 

1.2.3.1.  При течение по носа с ниски  обороти се поддържа  по- ниска скорост спрямо дъното 

и в същото време управляемостта на кораба е добра. Точката на въртене (pivot point) е напред  дори 

когато корабът се движи бавно спрямо дъното.  Добро управление и положителен контрол. Повече 

време за оценка на ситуацията и вземане на правилно решение. 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
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1.2.3.2.  При течение по кърмата, за да се запази управляемостта, е необходимо движение 

със скорост, по-висока от моментната скорост, която може да бъде висока спрямо дъното. За да се 

намали скоростта на движение се дава заден ход, точката на въртене се премества към кърмата и 

контролируемостта е загубена. 

 

 

Фиг. 4 

 

1.3. Ефекти на плитководието 

     •  Корабът увеличава скоростта си, започва да потъва по-ниско във водата 

- Оформят се ясно различими носови и кърмови вълни 

- Нивото на водата в средата на кораба става по-ниско от заобикалящата вода 

- Носът започва да се издига, а кърмата да потъва = Squat ефект 

- Вълните могат да причинят щети на бреговите съоръжения, закотвени лодки, лодки 

вързани на брега 

  Squat ефект 

- Squat се причинява от взаимодействието на корпуса на кораба, дъното и водата 

между тях. 

-  В резултат на Squat ефекта  корабът потъва  по-дълбоко във водата, отколкото 

нормално и намалява скоростта си. 

 Ако носовите и кърмовите вълни са почти перпендикулярни на посоката на дви-

жение, а плавателният съд се забавя без промяна на оборотите – има наличие на squat ефект. 

 Веднага трябва да се намали скоростта на кораба, за да се предотврати ефекта 

Влиянието на плитководието върху маневрените характеристики на кораба се вижда 

от Фиг. 5. С намаляване на дълбочината под кила (на диаграмата UKC – under keel clearance 

е дълбочината под кила като процент от газенето на кораба) диаметърът на циркулация се 

увеличава до няколко пъти, а загубата на скорост следствие циркулацията намалява.  
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Фиг. 5 

 

Данни от изпитания, направени от Knowledge Centre Manoeuvring in Shallow and Confined 

Water, Antwerp, Belgium за маневрени характеристики при плаване в райони с различна 

дълбочина при отклонение на руля дясно / ляво на борд (35°) се виждат на Фиг. 6. 

 

 

Фиг. 6 
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1.4.  Плаване в ледове 

Ледът е пречка за всеки кораб, дори и ледоразбивач, а за неопитен навигатор при плаване в 

ледови условия се препоръчва добра подготовка и подход с респект към сложността на условията, 

имайки пред вид скритата мощ и здравината на леда във всичките му форми.  Въпреки това, добре 

съоръжени кораби в способни ръце могат успешно да работят в покрити с лед води. 

Първият принцип на успешното преминаване през лед е да се запази свободата на 

маневриране. Щом един кораб бъде хванат в капанана леда, той отива накъдето отива ледът. 

Работата в лед изисква голямо търпение и може да бъде уморителна, независимо  с или без 

ледоразбиващ ескорт. По-дългият п ът около трудна област, чиито граници са известни, често е 

най-бързият, най-безопасен  и най-сигурен начин да се стигне до назначеното място. 

Опитът доказва, че в районите с концентрация на лед се прилагат три основни правила за 

управление на кораби: 

- Продължавайте да се движите, дори и много бавно 

- Опитайте се да работите с движението на леда, а не срещу него 

- Прекомерната скорост води до увреждане от леда 

 

1.5. Плаване в теснини 

Отблъскване от банка  е ефекта върху кораб, който се приближава към стръмен подводен 

бряг.  Тъй като водата е притисната  в стесненото  пространство  между носа на кораба и брега, 

при натрупването си тя се стреми да се издигне  нагоре, което кара кораба да се отблъсне от брега. 

Засмукване от банка е ефекта върху  кърмата на кораба в тесен канал. Водата, която се движи 

покрай кораба от страната на сушата, упражнява по-малко налягане от водата на про-

тивоположната или откритата страна. Този ефект може практически  да се види като разлика в 

отчетеното газене на единия и на другия борд на плавателния съд. Ако корабът се приближи 

твърде близо до банката, кърмата на кораба се привлича от брега и може да се удари в него.  

Същият ефект възниква между два съда, които минават близо един до друг. 

 

• Трябва да се плава с малка скорост, като корабът се държи близо до средата на тесни-ната 

/ канала, за да се избегне следното: 

- Отблъскване от банка – развива се воден клин между кораба и банката, като натиска рязко 

носа на кораба. 

- Засмукване от банка - намаляване на нивото на водата близо до кърмата поради за-

смукване на винта към банката = изтегляне на кърмата по-близо до банката 

- Силата на засмукване е пропорционална на скоростта на кораба на квадрат и обратно 

пропорционална на разстояние до банката. 

- Трябва да се действа своевременно с всички налични ресурси за промяня на курса така, че 

да се предотврати засмукването на кърмата от банката. 

• Желателно е да се избягва изпреварване / разминаване в такава ситуация. 

 

1.6.  Състояние на водната и обкръжаващата среда  

• Най-добре е да се избегне района с лошо време и големи вълни 

Ако не може да се избегне неблагоприятното състояние на времето възможни послед-ствия 

са: 

- намаляване или  загуба на управляемостта на кораба поради падане на скоростта под 

минималната, при която корабът може да се управлява;  

- проблеми с голям снос и дрейф; 

- доколкото е възможно да се избягват удари във вълните, при което огромни маси вода 

падат на бака; 

- решение - промяна на скоростта и избор на подходящ курс. 
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• Въздействието на вълните върху кораба се различава  значително според вида на кораба, 

неговия курс и скорост и състоянието на морето. Съд с малка дължина има тенденция да се 

изкачва  по едната страна на гребена вълната и да пада надолу по другата страна, докато по-голям 

кораб може да е склонен да се движи през вълните. Ако вълните са с такава дължина, че носът и 

кърмата на плавателния съд се редуват в последователни гребени и падини на вълните, съдът е 

подложен на силни увисвания  и огъвания нагоре на средната част на корпуса и при екстремни 

условия може да се пречупи. Смяната на курса може да намали опасността. Поради опасността от 

увисвания  и огъвания нагоре на средната част на корпуса, понякога малки кораби се държат  по-

добре в лошо време, отколкото големи. 

• Ако последователни вълни се удрят отстрани на корпуса  в същата фаза на последо-вателно 

клатене от борд на борд (резонанс), относително малки вълни могат да предизвикат голямо 

клатене. Същият ефект, ако се приложи върху носа или кърмата във времето с естест-вения период 

на вълните, може да предизвика силно блъскане и надлъжно клатене (pitching). Промяната на 

курса или скоростта може бързо да намали ефекта.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнение на безопасна маневра за заставане на кей, при плаване в теснини или за 

разминаване с други кораби е необходимо познаването на маневрените характеристики на кораба. 

Първоначалното запознаване с тези характеристики става от данните, получени от маневрените 

изпитания при външни хидро и метеорологични условия, близки до идеалните. Всяка промяна на 

тези условия води до промяна на маневрените характеристики на кораба. Силен вятър, течение 

или плитководие могат коренно да променят поведението на кораба. Познаването им позволява 

на корабоводителя да вземе правилно решение за предстоящата маневра, да отчете ефекта на тези 

сили и да да ги използва като предимство, което е фактор за безопасно корабоплаване. 
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ЧИСЛЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ  

НА ТРЕПТЕНЕ НА РАБОТНОТО КОЛЕЛО НА ЦЕНТРОБЕЖЕН КОМПРЕСОР 

Цветелина Велкова 

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 
 

NUMERICAL DETERMINATION OF MODE OF VIBRATIONS 

OF THE AXIAL CENTRIFUGAL COMPRESSOR WHEEL 

Cvetelina Velkova 

Nikola Vaptsarov Naval Academy  
 

Resume:Modern technology allows the design, behaviour and control of the axial centrifugal compressor 

wheel (ACCW) from real marine engine SULZER RTA52 to be studied with a high degree of accuracy and 

visualization. But still the design, the shape ACCW’s blades are of interest, [3], [4], [5] the interest is nourished by 

the fact that the physical properties of ACCW can answer some causes of danger work regimes of ship’s 

turbocharger quoted, [1]. The idea of this first stage of that study is to examine the mechanical behaviour of ACCW 

by a modern ship engine.  

The main goal of the first stage of that study is to create a numerical approach that is capable of modelling 

the complex geometry of ACCW of a real ship engine by analysing its mechanical behaviour.  

In the present study numerical modelling of ACCW from ship engine has been made. The modelling is 

performed using CAD software ANSYS Workbench. The design of the compressor wheel is modelled by Finite 

Element Method (FEM) available in ANSYS environment. The study is concentrated on the idea of development of 

numerical approach capable of enabling for model the ACCW configuration, then calculating of its ten own 

frequencies and mode of vibrations.  

The design of ACCW is shown in Fig. 3. The ACCW is made of aluminium – Al6061-T6 material. Elastic 

modulus for aluminium is 
10 26.8947 10 /Е x N m , Poisson’s coefficient is 0.33  , and  density is 

32700 /kg m  . Observing the results shown in Fig. 5 for bending deformations of ACCW and according to the 

values of its first ten own frequencies and mode of vibrations shown in Table 1, is concluded that with increasing 

the ACCW’s own oscillation frequencies, also it is observing increment of bending deformations’ values of the 

ACCW’s blades.  To verify the obtained results, a numerical simulation was carried out and six times denser grid 

was generated. Table 1 illustrated the obtained results in two cases: 1) with a coarse mesh (42 069 elements), and 

2) with fine mesh (289 844 elements).  

Observing and analysing the obtained results in both cases shown in Table 1, it is concluded that increasing 

the density of the mesh, ACCW’s own oscillation frequencies are reduced after second simulation. Also, from the 

results outlined in Table 1 it is noted that the values of ACCW’s own oscillation frequencies are close to the values 

in both numerical simulation, which is a prerequisite to conclude that the developed numerical model of ACCW in 

ANSYS Workbench is credible.  

As a future work in order to give more precise justification of mechanical behaviour of ACCW from the ship 

engine should be taken into account the aerodynamic loading of ACCW’s blades, which is of utmost importance for 

correct operating modes of engine’s turbocharger. 

Key words: numerical modelling, oscillation, modal analysis, axial centrifugal compressor wheel, ANSYS 

Workbench. 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Съвременните технологии позволяват до-

статъчно и с висока степен на точност и ви-

зуализация да бъде изучен дизайна, поведе-

нието и контрола на работното колело на цен-

тробежен компресор (РКЦК) от корабен дви-

гател (двг) SULZER RTA52. Но все още ди-

зайна, формата на лопатите на РКЦК са обект 

на интерес [3],[4],[5]. Интереса се подхранва 

от това, че тези физически свойства на РКЦК  

 

могат да дадат отговор на някои причини за 

режими на опасна работа на ТКА (турбоком-

пресорния агрегат) от корабния двг цитирай-

ки, [1]. Един от основните и най-опасни ре-

жими на работа на ТКА е помпажа, чието въз-

никване може да се дължи на много причини 

и фактори. 

Идеята на този първи етап от настоящето 

изследване е да се разгледа механичното пове-
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дение на РКЦК от съвременен корабен двига-

тел (двг).  

Основната цел на първия етап от настояще-

то изследване е да се създаде числен подход, 

който е способен да моделира сложната гео-

метрия на РКЦК на реален корабен двг, ана-

лизирайки неговото механичното поведение. 

Съобразявайки се с целта на първият етап 

на изследването първо е реализиран дизайна 

на геометрията на обекта. РКЦК е модели-

рано в среда ANSYS Workbench.  Използван 

е метода на крайните елементи (МКЕ, FEM) 

достъпен в среда ANSYS, чрез който е изгра-

дена сложната конструкция на РКЦК. Работ-

ното колело на компресора е фиксирано в 

основата т.е. при втулката. Реалното РКЦК 

има следните раз-мери дадени на Фиг. 1. 

Фиг. 1. Схема на реалното РКЦК 

Фигура 2 дава нагледна представа за пози-

цията на РК в самият компресор. Първата за-

дача от този етап на изследването е да се на-

мерят първите десет собствени честоти и фор-

ми на трептене на РКЦК, използвайки соф-

туера ANSYS.  

 

Фиг. 2. Позиция на РК в ЦК обозначено с  

Impeller 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 Конструкция на работното колело 

на центробежен компресор 

Конструкцията на РКЦК реализирана с по-

мощта на ANSYS е показана на Фиг. 3. РКЦК 

е изградено от материал – алуминий – Al 6061-

T6. Модула на Юнг за алуминиевата сплав е 
10 26.8947 10 /Е x N m , коефициента на Поа-

сон е 0.33  , и плътността е 32700 /kg m    

 

Фиг. 3. Геометрия на РКЦК 

 Числен модел 

Разработеният числен модел на РКЦК на 

реален корабен двг е базиран на подхода раз-

вит в източник [5]. В настоящето изследване 

сложната геометрия на РКЦК е моделирана с 

помощта на CAD софтуерният пакет ANSYS 

Workbench 15.  

Алгоритъма на работа е следния: 

1. Формулировка на задачата. 

2. Предварителен анализ и преподготов-

ка, която включва: 

- избор на вида на изчислителната мрежа; 

- избор на гъстотата на елементите; 

- задаване на гранични условия; 

- процедура за числено решение в среда 

ANSYS. 

3. Изчертаване на геометрията на обекта – 

РКЦК. 

4. Изграждане на подходяща за целите на 

изследването изчислителна мрежа. 

5. Спецификация и изясняване на физи-

ката на изследването. 

6. Числено решение на задачата. 

7. Анализ на получените числени резул-

тати. 

8. Изводи. 
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9. Препоръки за следващи етапи на из-

следването. 

При изчертаване на модела на РКЦК са из-

ползвани данни от [2] отнасящи се до опре-

деляне на средна стойност на допустимите 

отклонения от формата на работните повърх-

нини. 

Една от основните стъпки при разработ-

ването на численият модел е изграждането на 

подходяща изчислителна мрежа около обек-

та на изследване (РКЦК). 

В първоначалният етап на изследването е 

изградена структурирана mapped мрежа, коя-

то се състои от 42069 на брой елементи, Фиг. 

4. 

 

 
Фиг. 4. Числен модел на РКЦК с 

генерираната изчислителна мрежа 

След изграждане на подходяща изчисли-

телна мрежа, и изчистването на етапа с физи-

ката на изследването, е предприета процеду-

ра по реализиране на числено решение на 

проблема.  

 

 Резултати 

След извършване последователно и пра-

вилно на всички стъпки от описания по-горе 

алгоритъм на работа, се започва процедура за 

изпълнение на численото решение. Предвид 

целта на настоящето изследване, а именно да 

бъде създаден универсален числен подход 

способен да даде възможност за моделиране 

на конфигурацията на РКЦК, след което да се 

пресметнат неговите десет собствени честоти 

и форми на трептене, численото решение на 

задачата е реализирано автоматично. При 

подходящо изграден модел на обекта, в слу-

чая РКЦК, впоследствие и изграждането на 

подходяща изчислителна мрежа, намирането 

на първите десет собствени честоти и форми 

на трептене на РКЦК е относително лесно 

реализуемо в среда ANSYS Workbench. 

Резултатите за стойностите на собствените 

честоти и форми на трептене на РКЦК, при 

първа симулация (елементи: 42069) са изло-

жени в Таблица 1. Резултатите за първите 

десет собствени форми на трептене на РКЦК 

са дадени на Фиг. 5. Предвид изложените ре-

зултати на Фиг. 5 за огъващите деформации на 

РКЦК в зависимост от стойностите на него-

вите първи десет собствени честоти и форми 

на трептене показани на Таблица 1, за които е 

явно че са близки по големина се заключава, 

че с увеличаване на собствената честота на 

трептене на РКЦК се забелязва и повишаване 

на стойностите на неговите огъващи дефор-

мации на лопатите. Тъй като зададената ам-

плитуда на трептене на РКЦК е произволна 

трябва да се подчертае, че предложения тук 

числен модел може да се прилага само за 

малки вибрации и амплитуди на трептене на 

лопатите на РКЦК, които са различни от 

реалните.  

Един от начините за верифициране на 

достоверността на получените резултати е 

чрез подобряване на качеството на първо-

начално изградената изчислителна мрежа. 

Ако след подобряване на качеството на из-

числителната мрежа, новите резултати са 

близки до първо-началните такива, значи 

проведеното числено изследване е успешно. 

Но, ако получените стойности за огъващите 

деформации на РКЦК, неговите собствени 

честоти и форми на трептене се променят 

драстично, тогава изчислителната мрежа от-

ново трябва да се подобри чрез увеличаване 

на нейната гъстота, и този процес продъл-

жава, докато се достигне до приемливо реше-

ние. 

Подобряването на качеството на изчисли-

телната мрежа около обекта – РКЦК във вто-

рият етап от настоящето изследване е извър-

шен чрез увеличаване линейната стъпка т.е. 

удвояване на броят на елементите на мре-

жата. След повторно изграждане на по-гъста 

изчислителна мрежа около РКЦК в числения 

модел, броят на елементите на мрежата 

достига 289 844 елемента. Следователно 

при повторната числена симулация е изгра-
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дена около шест пъти по-гъста изчисли-

телна мрежа около обекта.  

Таблица 1 

 

Резултатите за собствените форми на треп-

тене на РКЦК при извършване на повторна 

симулация след сгъстяване на изчислител-

ната мрежа са дадени по-долу на Фиг. 6. 

 
5а) Собствена форма на трептене 1, 

2226.4f Hz   

 
5б) Собствена форма на трептене 2, 

2232.4f Hz  

 

5в) Собствена форма на трептене 3, 
2235.1f Hz   

 
 
5г) Собствена форма на трептене 4, 

2236f Hz  

 
5д) Собствена форма на трептене 5, 

2238.5f Hz  

 
5е) Собствена форма на трептене 6, 

2239f Hz  

 

 Собствена 

честота [Hz], 1-ва 

симулация, 

елемента: 42069 

Собствена 

честота [Hz], 2-

ра симулация, 

елемента: 

289 844 

1) 2226.4f Hz  2169.1f Hz  

2) 2232.4f Hz  2176.3f Hz  

3) 2235.1f Hz  2176.4f Hz  

4) 2236f Hz  2179.3f Hz  

5) 2238.5f Hz  2179.8f Hz  

6) 2239f Hz  2181.5f Hz  

7) 2240.6f Hz  2181.7f Hz  

8) 2241.4f Hz  2182.6f Hz  

9) 2241.6f Hz  2182.9f Hz  

10) 2243f Hz  2183.4f Hz  
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5ж) Собствена форма на трептене 7, 
2240.6f Hz  

 
5з) Собствена форма на трептене 8, 

2241.4f Hz  

 
5и) Собствена форма на трептене 9, 

2241.6f Hz  

 
5й) Собствена форма на трептене 10, 

2243f Hz  

 

Фиг. 5а), 5б), 5в), 5г), 5д), 5е), 5ж), 5з), 

5и), 5й) Огъваща деформация на РКЦК 

със стойностите на неговите възможни 

собствени честоти и форми на трептене 

при първоначална числена симулация, 

(елементи: 42069) 

 

   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Tаблица 1 са дадени и резултатите 

за собствените честоти на трептене на 

РКЦК и е направено сравнение между тях, 

т.е. резултатите получени при по-груба из-

числителна мрежа (42 069 елемента) и ре-

зултатите получени след увеличаване на гъ-

стотата на мрежата (289 844 елемента). 

Наблюдавайки и анализирайки, полу-

чените резултати за собствените честоти на 

трептене на РКЦК изложени в Таблица 1, се 

заключава, че при увеличаване на гъстотата 

на изчислителната мрежа около изслед-

вания обект, собствените честоти на треп-

тене на РКЦК намаляват след повторна си-

мулация. Също така от резултатите изложе-

ни в Таблица 1 се забелязва, че получените 

стойности за собствените честоти на треп-

тене на РКЦК са близки по-стойност и при 

двете числени симулации, което е предпо-

ставка да се заключи, че разработеният чис-

лен модел за РКЦК в среда ANSYS 

Workbench е правдоподобен и дава задово-

лително добри резултати за огъващите 

деформации и собствените честоти и фор-

ми на трептене на РК.  

За да бъде дадена по точна обосновка 

на механичното поведение на РКЦК на реа-

лен корабен двг от такъв тип трябва да се 

вземе предвид аеродинамичното натовар-

ване на лопатите на РКЦК, което е от из-

ключителна важност за правилните режими 

на работа на ТК на двг. При правилно 

отчитане на аеродинамичното поведение на 

лопатите на РКЦК може да бъдат уста-

новени някои опасни режими за неустой-

чивата работа на ТК на двг, като например 

помпажа.  

Затова като следваща стъпка от настоя-

щето изследване ще се работи в посока на 

изследване на аеродинамичното натоварване 

на лопатите на РКЦК чрез изграждане на 
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подходящ числен модел и реализирането на 

взаимодействие на Флуид-Структура или т.н 

FSI (Fluid-Structural Interaction) анализ, който 

е възможен в среда ANASYS и дава въз-

можност да се анализира аеродинамичното и 

механичното поведение на РКЦК, което е от 

първостепенна важност за правилната работа 

на корабния двигател.  

 

6а) Собствена форма на трептене 1, 

2169.1f Hz  

 
6б) Собствена форма на трептене 2, 

2176.3f Hz

 
6в) Собствена форма на трептене 3, 

2176.4f Hz  

 

6г) Собствена форма на трептене 4, 

2179.3f Hz  

 
6д) Собствена форма на трептене 5, 

2179.8f Hz  

 
6е) Собствена форма на трептене 6, 

2181.5f Hz  

 
6ж) Собствена форма на трептене 7, 

2181.7f Hz  
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6з) Собствена форма на трептене 8, 

2182.6f Hz  

 
6и) Собствена форма на трептене 9, 

2182.9f Hz  

 
6й) Собствена форма на трептене 10, 

2183.4f Hz
 

 
Фиг. 6а), 6б), 6в), 6г), 6д), 6е), 6ж), 6з), 6и), 

6й) Огъваща деформация на РКЦК със 

стойности на неговите възможни собстве-

ни честоти и форми на трептене при пов-

торна числена симулация  (елементи: 289 

844). 
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ИНТЕГРИРАНЕ 

НА НАВИГАЦИОННАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РАДАР И АИС 

Александрина Ангелова, Чавдар Александров 

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“  

 
Резюме: През последните десетилетия важна тенденция при развитието на навигационните 

системи и системите за контрол на корабния трафик е интегрирането на информацията от различни 

източници. Именно посредством интегриране на информацията може да бъде постигнато компен-

сирането на някои от недостатъците на определена система с преимуществата на друга. Тъй като 

навигационната информация постъпва от различни източници, това води до проблеми при интегри-

рането й. Поради тази причина ясно трябва да бъдат определени различията и да бъдат дефинирани 

критерии и допустими отклонения при интегрирането. В статията са описани предимствата и недо-

статъците при използването на радар и АИС за осигуряване на безопасността на корабоплаването. 

Дефинирани са разликите в постъпващата информация за различни навигационни параметри от двете 

системи и са описани възможните проблеми при интегрирането.   

Ключови думи: интегриране, навигационна информация, радар, АИС, критерии за интегриране, 

проблеми при интегриране. 

 

PROBLEMS IN THE INTEGRATION OF NAVIGATIONAL INFORMATION 

PROVIDED BY RADAR AND AIS 

Aleksandrina Angelova, Chavdar Alexandrov 

Naval Academy Nikola Vaptsarov 

 
Abstract: Nowadays an important tendency in the development of vessel traffic management 

information systems (VTMIS) is the data fusion from different sources. The main purpose of integration of 

information provided by these subsystems is to balance theirs advantages and disadvantages. The 

integration permits to predict and to avoid some dangerous situations. Together with all advantages the 

integration brings some disadvantages. The malfunction of some of the navigational aids on board of a 

vessel leads to error and this error is difficult to be determined. Also, there are several problems related to 

data fusion which are commented from many authors. The problems of data fusion from radar and 

automatic identification system (AIS) are connected with several differences in the information provided by 

both systems: the lack of time synchronization, difference in course and speed (AIS – course over ground 

COG and speed over ground SOG, radar – course through the water CTW and speed through the water 

STW), different accuracies of positioning for both systems, the different size of radar echo referred to point 

AIS target. According to the mentioned above it is possible to receive different values concerning the same 

navigational parameter. As a result one vessel can be presented as two different symbols on the 

navigational display. To avoid such an ambiguity, it is necessary to determine appropriate criteria for 

association. 

Keywords: integration, data fusion, Radar, AIS, problems of data fusion. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните десетилетия ключова тенденция в развитието на системите за 

контрол на корабния трафик е интегрирането на информацията от различни източници. 

Интегрирането не е само цел, а необходимост при разработването им за осигуряване 

безопасността на корабопла-ването. Нaвигационните сателити в космоса, а също и средствата 

на борда на други кораби могат да комуникират в реално време със средствата в системата за 

контрол на корабния трафик. Пример за това е автоматичната идентификационна система 
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(АИС) – системата интегрира корабите, пла-ващи в определен район в една обща система. По 

този начин достъпва информация, както от сателита, разположен на 20000 км над земната 

повърхност, така и от борда на другите кораби. 

Главната цел на интегрирането е повишаване безопасността на навигацията и 

увеличаване на производителността на морската индустрия. Операторът вече не е необходимо 

да търси нави-гационна информация от различни източници – тя е концентрирана на едно 

работно място и е показвана в реално време. Освен това интегрирането прави възможно 

информацията да бъде обра-ботвана, сравнявана и комбинирана по различни критерии. Като 

цяло интегрирането дава въз-можност да се предвидят и избегнат опасни ситуации и 

инциденти. Развитието на системите към по широка и дълбока интеграция все още не е 

приключило. Ключов момент е обменът на инфор-мация между различните страни да е по-

лесен и ефективен. От друга страна автоматизацията  и интегрирането са причина за 

появяването на нови рискове за безопасността, които преди не са съществували. В голяма 

интегрирана корабна система взаимодействието и свързването на подсис-темите е все по-

сложно и проблемите в работата на една от тях е причина за проблеми в работата на цялата 

система. 

Предимства и недостатъци на радара и АИС 

Съвременните системи за контрол на корабния трафик получават информация за 

цялост-ната картина на трафика от брегова АИС мрежа, брегови радиолокационни станции, 

радио-пеленгатори и камери. Интегрирането на информацията от различните подсистеми 

цели ком-пенсиране на недостатъците на всяка от тях с преимуществата на останалите. В 

таблица 1 са изброени предимствата и недостатъците на различните подсистеми. 

 

Таблица 1. Предимства и недостатъци на подсистемите 

 

Предимствата на АИС в комуникацията кораб-кораб и кораб-бряг са широко известни: 

1) осигурява идентифицикация на корабите; 

2) подпомага и подобрява проследяването на цели (в реално време, малък риск от 

загуба на цел); 

3) веднага представя изменението на курса и скоростта на целите; 

AIS мрежа БРЛС Радиопеленгатори 

(-) Пасивно наблюдение (+) Активно наблюдение (-) Пасивно наблюдение 

(+) Обхват над 40 nm (-) Обхват под 30 nm (-) Обхват под 40 nm 

(+) Стабилност на 

приемания сигнал 

(-) Нестабилност на 

приемания сигнал 

(-) Нестабилност на 

приемания сигнал 

(+) Пълно покритие на 

района на наблюдение 

(-) Ограничения от брегова 

инфраструктура и релеф 

(-) Ограничения от 

брегова 

инфраструктура и релеф 

(-) Само оборудваните с 

AIS цели са видими 

(+) Всички цели са видими (-) Само целта, излъчваща 

в обхвата на УКВ е 

видима 

(+) Голямо количество 

информация за целите 

(-) Ограничено количество 

информация за целите 

(около 5 пъти по-малко от AIS) 

(-)Минимално количество 

информация за целта 

(позиция) 

(+) Висока точност на 

Позициониране 

(+) Висока точност на 

Позициониране 

(-) Ниска точност на 

Позициониране 
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4) осигурява допълнителна информация за определяне на риска от сблъсък; 

5) осигурява добра представа за общата картина на трафика; 

6) намалява и опростява вербалния обмeн на информация; 

Ограниченията на радара може да се обобщят, както следва: 

1) радарът не позволява идентификация на целите; 

2) изобразеният ехосигнал на целите може да е заглушен от смущения; 

3) покритието на радара може да е ограничено от дъжд и сняг; 

4) захващането на целите може да е ограничено от сянката на географския релеф или 

инфраструктурни обекти; 

5) формата на ехосигнала може да е различна от тази на целта. Така че центърът на 

отра-зяване може да е различен от центъра на целта; 

6) разграничаването на целите близо една до друга е ограничено; 

7) за следене на целите позициите и скоростите трябва да се изгладят - информацията 

от ARPA има закъснение. Откриването на маневрирането става със значително закъснение; 

8) автоматично следените цели може да бъдат изгубени при смущения, бърза маневра 

или увеличаване на разстоянието до целта; 

Очевидно АИС може да компенсира недостатъците на радара, по-специално при 

иденти-фициране на целите и мигновено откриване на маневрирането им.  

Тъй като не всички кораби са оборудвани с АИС или по усмотрение на капитана е въз-

можно АИС да  бъде изключен, картината на корабния трафик може да остане неточна. 

Имен-но това е един от главните недостатъци на АИС. Така че за предпазване от сблъсък 

на море за основен източник на информация се използва радара.  

Една от целите на АИС е да помогне за идентифициране на корабите. Предаваната 

информация от АИС е три вида: статична, динамична и информация, свързана с плаването. 

Първо, статичната информация може да представи данни за кораба. Чрез тях вахтеният офицер 

може да предвиди маневреността на кораба по неговата дължина и ширина, типа на кораба и 

газенето му. Представа за това трудно може да се придобие от радара. Второ, вахтеният офицер 

може да се свърже с други кораби по име и позивна. По-лесно се осъществява комуникацията 

между корабите, използвайки информацията от АИС, докато  по радарен пеленг и дистанция е 

трудно. Трето, АИС осигурява на вахтения офицер данни за позицията, курса и скоростта 

спрямо дъното (COG, SOG) в реално време. Докато радарът не може да осигури това. И 

последно, АИС може да осигури на вахтения офицер какъв е навигационния статус на кораба. 

Знаейки пътевия ъгъл, курса на кораба, скоростта, ъгловата скорост при циркулация, вахтеният 

офицер лесно може да предвиди позицията на кораба в следващите минути или за по-дълъг 

период от време. Радарът не може да осигури COG, SOG и ъгловата скорост при поворот (ROT). 

Радарът може да показва пътевия ъгъл, но понякога има закъснение, защото определянето му 

се основава на относителното движение. Така че АИС позволява на корабоводителя бързо да 

разпознава намеренията на ко-рабите в близост. Най-важното е, че векторите на движение на 

кораба са ясно представени, така че корабоводителят може да получи ясна представа за целите 

от един поглед. 

При АИС се използват very high frequencies (VHF)  честоти за разпространение на 

съоб-щения. Така че покритието на АИС е от порядъка на 40 мили. В действителност 

покритието би било по-голямо от очакваното. Проводимостта на атмосферата повишава 

дистанцията, на която се приемат VHF честоти. В заключение може да се каже, че 

покритието на АИС е по-голямо от радарното и визуалното наблюдение. Честотите, 

излъчвани от АИС, се разпространяват по-далеч, отколкото човешкото око може да види 
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визуално и радарът може да про-следи. В допълнение, те могат да преминат през географски 

прегради, като хълмове, острови или сгради и др. Това позволява на АИС да показва повече 

цели от радара и от тези, които мо-гат да бъдат наблюдавани визуално (фиг. 1).  Така че 

АИС е надежден за представяне на цели, които са в мъртвата зона на радара или в близост 

до по-високи брегове и т.н. В райони  с гъста мъгла или силен дъжд,  в стеснени води при 

сложни географски райони, АИС прави скритите цели видими, при наличие на съответното 

оборудване. Системата Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) се влияе от смущения. Някои 

цели може да бъдат изгубени в резултат от смущения от вълнение или силен дъжд. 

Понякога може да стане объркване на следена цел с друга, която е в голяма близост. 

Коректното използване на АИС при обмена на информация между корабите и VTS 

операторите ще повиши точността на получената картина за трафика. 

 

 
 

Фигура 1. Радарно изображение с интегрирана информация от АИС 

 

АИС осигурява данни за маневриращия кораб в реално време, докато ARPA ги 

изчислява на основа на предишна информация. При високата скорост на обновяване на 

информацията, АИС може да осигури информация за маневриращия кораб много по-бързо 

от ARPA. Така точността на информацията за целите ще се повиши и ефективността на 

взетите действия ще се увеличи. Докато приетите на 50-тата сесия на ИМО  изисквания за 

точност в Стандарта за работа на корабните радарни системи, са: 

1) за дистанции: до 30м или 1% от използвания мащаб, което е по-голяма 

2) пеленг: до 1о, 

то точността осигурена от АИС е до 10м в 95 % от случаите [4]. 

 

 



 

 

77 

 

Съществени разлики при получаване на информация за целите от радар и АИС 

са следните: 

1. Автоматичната идентификация на целите 

Радарът не може да идентифицира целите автоматично. Методът на следене на целите 

се основава на ехо сигнал от приемника, което включва откриване на целта, определяне на 

позицията, пресмятане и запазване на динамичните параметри, екстраполиране на направ-

лението на движение и интегриране. АИС може автоматично да идентифицира целите – 

полу-чава идентификационен код Maritime Mobile Service Identity MMSI number, динамична 

и навигационна информация. 

2. Информация за целите 

При получаване на информация за цели от няколко радара липсва синхронизация по 

време. Определените координати и измерените параметри са с различна точност, което води  

и до разлики в информацията. При АИС информацията е получена от един източник. Така 

че проблемът с асинхронизацията и точността е избегнат.    

3. Надеждност на следенето на целите 

Информацията за целите от радара се влияе от вълнението, фалшиви ехо сигнали, 

смущения, докато АИС получава директно информацията от сензорите на борда на кораба. 

 

4. Обхват на системите 

Всички цели в обхвата на радара могат да бъдат захванати, докато за АИС са видими 

само целите, които имат АИС приемник. 

 

Разлики при интегриране на информацията от двете подсистеми: 

1. Тип на информацията 

АИС осигурява повече информация от радара – статична, динамична и навигационна. 

Радарът осигурява само динамична информация. 

2. Информация за координатите 

Информацията от АИС се получава от корабния GPS, който дава информация за коорди-

натите на GPS антената. Докато информацията от радара се основава на ехосигнала. Точността 

на АИС превъзхожда тази на радара и е по-малка от 10м. Точността на радара ще се понижи 

при увеличаване на дистанцията до целта. Координатите от АИС са изразени чрез ширина и 

дължина, докато при радара са полярни координати. Превръщането на координатите от поляр-

на в ортогонална система води до грешки в получените координатите. 

3. Курс, скорост и др. навигационна информация 

АИС получава скоростта, курса и пътевия ъгъл на целите от корабните GPS и компас. 

Размерите на кораба и положението на GPS антената са въведени ръчно. Курсът и скоростта 

при радара се получават чрез екстраполация и интегриране, което е свързано с информация   от 

минал момент и е свързано със забавяне във времето. Информацията за размерите идва от 

отметката на радара, което води до голяма грешка. Освен това събирането на информация от 

радара и АИС е асинхронно. Обновяването на информацията става през различни периоди. При 

радара е 3 секунди, а при АИС от 2 секунди до 3 минути в зависимост от навигационния статус 

на целта съгласно [3]. Съгласно разликите и характеристиките на двете подсистеми при 

интегрирането на информацията като основна се приема информацията от АИС. Като първична 

информация при интегрирането се вземат координатите на целта, а впоследствие скоростта и 

курса и. Размерите и пътевият ъгъл може да бъдат взети под внимание, но там грешката е по-

голяма. Тези разлики в информацията подробно са описани в [1] и [6]. 
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Основни проблеми при интегрирането на информация от радар и АИС: 

1. Липса на синхронизация по време между измерванията при двете системи – 

известно е, че при АИС няма фиксиран интервал за предаване на информация и той зависи 

от дви-жението на кораба. Освен това времето на предаване на информацията не винаги 

съвпада с това на измерванията. При бързоходни цели тази асинхронизация би довела до 

големи разлики в координатите и елементите им на движение. При което една и съща цел 

може да се приема за две различни. Затова при интегрирането на информацията от 

съществено значение е тя да бъде приведена към един момент. 

2. Разлики в скоростите и курсовете - от друга страна от значение е и разликата при 

определянето на курсовете и скоростите. Радарът определя курса и скоростта спрямо 

водата, докато АИС предава курса и скоростта спрямо дъното. В случай на силен вятър и 

значително течение в района тази разлика може да е от съществено значение. В резултат на 

това в систе-мата ще бъдат въведени за интегриране различни данни (от радара - курс и 

скорост спрямо водата (CTW, STW|), а от АИС - SOG и COG). Разликата между тях ще ни 

даде стойностите на дрейфа от вятъра и сноса от течението. 

3. Липса на идентификация на радарните цели – което затруднява асоциирането на 

цели-те от радара и АИС; 

4. Голяма разлика в точността на позицията - лесно е да се определи точността на 

позициониране и определяне на елементите на движение на целите при АИС, тъй като те 

идват директно от сензорите (GNSS, лаг, жирокомпас). Докато при радара всички тези 

стойности са измерени и определени спрямо позицията на радара, така че вече говорим за 

относителна точност, при която се натрупва грешка при измерването на параметрите, а 

също и от дви-жението на кораба. Друг съществен проблем при радарите е, че всъщност не 

е ясно към коя част от целта се извършват измерванията. 

5. Размера на радарната отметка на целта в сравнение с точка при АИС; 

 

 

Фигура 2. Една и съща цел, представена с отметка от радара и АИС символ 
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Описаното по-горе може да доведе до грешки при асоциирането на две цели за една 

или до наличието на два символа за една и съща цел при наслагването на информацията от 

АИС и радарното изображение (виж фиг.2). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вземайки предвид изброените проблеми при интегрирането, изследвани от много 

автори [1],  [6], [7] и [8], трябва да бъдат установени ясни критерии за асоцииране и да бъдат 

определени техните допустими отклонения. Като такива критерии може да се използват 

координатите, скоростния вектор и информация за предишното движение на целите. 

Размерът на допустимите разлики в тези критерии трябва да бъде съобразен, отчитайки 

допустимите грешки на системите. В реално време информацията за една цел, постъпила от 

различни цели е възможно да се различава поради грешки в сензорите, интерференция, 

смущения и др. При процеса на асоцииране трябва да се определи дали тази сходна 

информация от различни сензори, постъпва от една и съща цел. За асоциирането може да 

се използва алгоритъм от няколко стъпки. Първата стъпка се състои в асоциирането на 

целите по координати. Ако разликата в координатите е по-малка от зададена прагова 

стойност, съобразена с грешките при преминаване от една в друга координатна система, то 

следва да се премине към сравняване на скоростните вектори. Ако разликите в курса и 

скоростта също са малки, то следва да се премине към сравняване на траекториите на 

целите. Като крайна стъпка в процеса на асоциирането може да се използват размерите на 

целта. По ехосигнала от радара целите може да бъдат класифицирани като малки, средни и 

големи и от там да се направи сравнение с размерите от АИС.  
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Анотация: В настоящата публикация е разгледана възможността за навигация на 

космически кораби използващи милисекундни (X-ray) сигнали от пулсари, както и принципа 

действие на такава навигационна система. Възможността за автономна работа в открития 

космос прави X-ray навигацията (XNAV) предпочитано навигационно средство. 

Ключови думи: Навигация с пулсари, X-ray навигация (XNAV). 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Морската навигация (от лат. navigato ) е наука и практическа дейност за управление на 

кораба, която решава следните задачи: - определяне на мястото на кораба относно околната 

обстановка - избор на движението (посоката, скоростта, маршрута) към желано крайно място. 

В древността, след появата на първите плавателни средства, възникват понятията 

корабоплаване и управление на кораба, които по-късно на латински са означени с една дума – 

navigato. Развитието на корабоплаването предизвиква постепенно диференциране на 

термините. „Навигация“ се отделя като изкуство за управление на кораба. Този термин и 

основните принципи, изработени в морската навигация, са възприети и в по-новите 

транспортни средства – въздушни, сухопътни, космически. Използването на компютърната 

техника е ознаменувано със създаване на системи за разминаване и електронни карти. 

Високопроизводителни изчисления с помощта на суперком-пютри, учените разработват 

принципно нова космическа навигационна система базирана на пулсари. Предполага се, че в 

нея навигационната система ще използва космическите сигнали идващи от пулсари, отстоящи 

от Земята на светлинни години разстояние. Принципа на работа на тази система ще е подобен 

на съществуващите – американска NAVSTAR и руска ГЛОНАСС, навигационни системи. В 

настоящата статия ще бъдат разгледани основните идеи и принципи за създаването на 

автономна навигационна система базирана на милисекундни пилсари.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

2.1. Пулсари 

Пулсарите се раждат при избухването на свръхнова. През 1920 г. астрономът Томас Голд 

предположил, че пулсарите са неутронни звезди. Той показал, че неутронната звезда е 

достатъчно малка и плътна и може да се върти около оста си с период около 4 секунди или по-

малък. След  изгарянето  на силиция в ядрото на неутронната  звезда  е изчерпала  всичките  си 

термоядрени  източници на енергия, тъй като желязото има най-голямата енергия на свързване 

на един нуклон. Неутринните загуби водят до свиване и повишаване на температурата, което 

води до още по-големи неутринни загуби. Освен това неутронната звезда трябва да има 

магнитно поле като това на обикновена звезда, но то трябва да е толкова плътно и 

концентрирано, колкото и веществото в нея. По тази причина магнитното й поле е невероятно 

по-интензивно от полетата на обикновените звезди. При въртенето около оста си неутронната 

звезда изхвърля електрони, които се улавят от магнитното поле и могат да избягат само през 

магнитните полюси в двете срещуположни страни на звездата (фиг. 1).[6] 
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Фиг. 1. Схематично изображение на пулсар 

 
Магнитните полюси могат и да не съвпадат с оста на истинското въртене, както е при 

Земята. Всеки магнитен полюс прави един оборот около оста на въртене за броени секунди 

или за част от секундата и разпръсква електрони в пространството, подобно на въртящите 

се водни пръскачки. След като се изхвърлят, електроните изкривяват траекториите си под 

действието на магнитното и гравитационното поле на неутронната звезда. Губейки енергия, 

не всички електрони могат да избягат, но тази загубена енергия се излъчва под формата на 

микровълново лъчение.[6] 

По този начин всяка неутронна звезда изстрелва две струи микровълново лъчение от 

двата срещуположни полюса на миниатюрното си кълбо. Голд твърди, че ако теорията му 

е вярна, то през полюсите на неутронната звезда ще изтича енергия и скоростта на въртене 

трябва да намалява. Което означава, че колкото по-бърз е един пулсар, толкова по-млад е 

той, толкова по-бързо ще губи енергия и ще забавя въртенето си. [6] 

Астрономите, с помощта на множество орбитални рентгенови обсерватории са 

открили необикновен двойнствен пулсар. Пулсарът притежава невероятната способност 

лесно да преминава между два взаимно изключващи се стилове на импулсни емисии - 

едната в рентгенови лъчи, а другата в радио диапазона.Откритието, според астрономите 

показва два съвсем различни етапа от живота на тези мощни обекти. Превключването от 

рентгенови на радио лъчи и обратно се дължи на газа който пада върху пулсара от нормална 

звезда компаньон. Пулсар се нарича неутронна звезда, която излъчва редовни светлинни 

импулси. Неутронните звезди са най-близките неща до черните дупки, които астрономите 

могат да наблюдават директно. Само за една седмица един и същи пулсар показа ясно 

доказателство за натрупване на газ посочено в термоядрена експлозия и радио сигнали. 

Астрономите казват, че отговорът се крие във взаимодействието между магнитното поле и 

вариациите в дебита на падащия газ от спътника. През периодите, когато падащият газ е по-

малко, магнитното поле почиства околността и неутронната звезда остава относително 

чиста. Това позволява радио-сигналите генерирани в околността да достигнат до Земята. 

Когато притока на газ се увеличи, тогава той притиска магнитното поле. Почти достигайки 

повърхността, газа се нагрява и произвежда рентгеново излъчване. В същото време гъстия 

облак от йонизиран газ около пулсара блокира радиосигналите. Астрономите очакват тези 

разно честотни промени да се случват за срокове от милиони години. Но сега, благодарение 

на международна флотилия от космически телескопи, с подкрепата от множество 

обсерватории на Земята, промените се случват в невероятно бързи по космическата скала 
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срокове, само за седмици. Това позволява използването на пулсарите за целите на 

навигацията. [4][5] 

 

2.2. Навигация с пулсари 

В днешните дни космически мисии използват навигация на базата на движещи се към 

земята станции, като NASA's Deep Space Network (DSN) или ESA's European Space Tracking 

Network. Тези системи използват радиосигнали, пътуващи между Земята и космическия 

кораб, за да се определи позицията на космическия кораб. Това са системи, които имат 

много ограничения. Един от проблемите е, че се разчита на ограничен брой от наземни 

станции, или това не е много сигурен начин за навигация. Друг фактор е, че  космически 

мрежи  не могат да се справят с толкова много мисии по всяко едно време, и през последните 

няколко десетилетия се наблюдава значително увеличаване на трафика отвъд лунната 

орбита. Още по-лошото е, че някои от сондите са толкова далеч от Земята, че отнема часове 

на сигнала да достигане до космическият кораб и да се върне обратно на Земята. Едно от 

решенията е да се създаде навигационна система, която не е толкова зависима от Земята. 

Тъй като не е възможно да се създаде в космоса Trinity House (английско сдружение на 

лоцманите), както и поста-вянето на фарове и навигационни буйове. Затова Европейската 

космическа агенция (ESA) търси нови космически ориентири с които да реши възникналите 

проблеми. Тук идва идеята да се използват сигнали от пулсари (фиг. 2). Първият пулсар е 

открит през 1967 г. от Джоселин Бел, до днес те наброяват повече от 2200 пулсари. [1][2][3] 

Пулсарната система на ESA, наречена XNAV е по-скоро като традиционна морска 

навигация, в която е важно получаването на пелинги. Както в морската навигация, 

навигатор на борда на кораб, наред с други методи, открива пътя с помощта на компас, а на 

самия компас (рапитера) има поставен пеленгатор, с които се измерват пелинги от дадени 

познати ориентири по време на плаването. При взимането на пеленги от три обекта се 

получава триъгълник на грешките и спрямо разположението на обектите, позицията на 

кораба е в триъгълника или извън него. XNAV прави същото нещо, но с три измерения. 

Първо, тя използва Слънцето или Земята като основни линия и X-ray телескопи. X-ray 

(рентгенови) лъчи са с по-малка дължина на вълната и позволяват по-прецизно определяне 

на координатите, отколкото алтернативните радиовълните. Също така, рентгеновите 

телескопи са много по-малки, по-леки и по-евтини от радиотелескопите. [7][8] 

 

 

Фиг. 2. Ориентация в космоса с помощта на пулсари 
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Рентгеновите телескопи не трябва да бъдат по-големи или по-скъпи, от съществу-

ващите в момента, защото те ще трябва да изпълнят само една задача, да откриват и 

измерват разстоянията до няколко пулсара едновременно. За XNAV тези телескопи ще 

изработват пълна рентгенова картина от пулсарите, като космическият "шум" трябва да 

бъде сведен до минимум с цел определянето на координатите да се  направи по-прецизно и 

точно.[7][8] 

XNAV работи по същия начин, както и един морски навигатор. Той използва един 

или повече пулсари за определяне на мястото и изчисляване позицията на космическия 

кораб. Въпреки това, екипът разработил XNAV е установил, че има няколко трудности, 

които трябва да бъдат преодолени. Те провеждат серия от симулации, за да установят какви 

инструменти ще са необходими, за да се направи реално работеща навигационна система 

базирана на X-ray пулсари. От откритите до сега повече от 2200 пулсари, екипът на XNAV 

намалява списъка на пулсарите само до "милисекундни пулсари", които са малки и 

относително стабилни. Първо, XNAV системата на космическият кораб ще може да увеличи 

точността на определяне на координатите си посредством продължително наблюдение на 

пулсарите участващи в позиционирането. Второ, космическият кораб ще поддържат връзка 

с проследяващи мрежи, която ще действат като основна линия и ще проверява данните за 

пулсарите дали се актуализират и системният XNAV часовник  правилно ли е 

синхронизиран. Закъснението е особена важност за позиционирането, затова супер точен 

часовник ще позволи XNAV да отчита доплеровия ефект на входния сигнал от пулсара и да 

се изчислява скоростта на космическия кораб. [9][10] 

Екипът на XNAV провежда серия от изследвания в резултат от който е установено, 

че с наличните изчислителни възможности в момента, определянето на 3D позицията на 

космическия кораб, използвайки сигналите на три пулсара е възможна с точност до 18.6 

мили (30 км). Те получават, че след десет часа наблюдение на пулсар (PSR B1937 + 21), 

може да се определи мястото на космически кораб  с точност до два километра (1,2 мили). 

Пулсара PSR B1937 + 21 е милисекунден  пулсар извършващ почти 642 оборота в секунда, 

благодарение на това много стабилно въртене, пулсара е в състояние да поддържа време, 

като на атомните часовници. В друг сценарий е симулирана  мисия до Марс, при която 

космическия кораб няма контакт със Земята в продължение на три месеца. Чрез наблюдение 

на три пулсара, те определят  позицията на кораба  с точност от 30 км (19 мили). Основните 

параметри необходими за определяне на координатите и решаване на триангулационната 

задача са: познаване на точните координати на пулсарите, определяне на разстоянието от 

космическият кораб до пулсара, което се изчислява ако измерим времето за пристигане на 

импулса от пулсара. Времето на пристигане е възможно да се измери посредством 

измерване на разликата във времето на пристигане на високо честотните и нискочестотните 

сигнали от пулсара.[9][10] 

 

3. ИЗВОДИ 

Определянето на координатите на космическите кораби в пространството е от из-

ключително значение за завладяване на космоса в бъдеще. Разгледаните принципи за съз-

даване на автономна навигационна система базирана на X-ray пулсарите е актуална и перс-

пективна за бъдещата астронавтика. Пулсарите са естествени генератори на сигнали, разпо-

ложени на светлинни години от земята, характеризиращи се със строго определени 

параметри по които се различават един от друг. По настоящем съществуват много 

затруднения за тяхното използване, но с развитието на технологиите тази идея ще стане 
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реалност в най-близко бъдеще. Най-голямото предимство на тази навигационна система е, 

че тя ще може да работи самостоя-телно както на земята, така и в космоса. Благодарение на 

нея ще се улеснят бъдещите мисии до Марс и отвъд нея. 

 

БЛАГОДАРНОСТ: Изследването е проведено с подкрепата на проект ДН 07/1 

от 14.12.2016. 
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DESCRIPTION OF THE ENGLISH AND BULGARIAN TERMINOLOGICAL 

SYSTEMS OF LOGISTICS 

Galina V. Velikova 

Nikola Vaptsarov Naval Academy 

 
Abstract: The paper describes the English terminological system of logistics with regard to how terms 

relate to the subject-field and what elements they consist of. It points out core and peripheral terms as far as 

frequency is concerned. It also discusses logistics terms as transdisciplinary borrowings. Finally, an attempt is 

made to describe the Bulgarian terminological system of logistics along the same criteria. 

Key words: simple and complex terms, core and peripheral terms, borrowings.  
 

INTRODUCTION 

This paper aims to focus on the structure of the English and Bulgarian terminological system 

of logistics based on several criteria. It is part of a larger study dedicated to the tendencies in the 

development of logistics terminology with regard to the processes evolving in it [9]. The study 

itself is centred on a corpus of terms excerpted from existing dictionaries, online glossaries, related 

websites and course materials created for students in the specialty “Logistics”, M.Sc. at the Naval 

Academy in Varna. It includes 2600 words and phrases, therefore the conclusions based on it can 

be representative of the domain it is used in. 

There are a number of theoretical assumptions the paper will make use of: 

1. The function of terminology is generally assumed to ensure best that the message is 

concise, precise, containing accurate references to the specialized topic [1:47].  

2. A term is generally defined as a designation consisting of one or more words representing 

a general concept in a special language in a specific subject field, logistics in this case. There are 

simple terms that contain only one root and complex terms containing two or more roots [2:39]. A 

term generally consists of a single lexical element while a terminological phrase is made up of 

several words. 

3. The whole accumulation of terms in the subject field of logistics comprises a system 

determinant, i.e. “the nucleus of terms which is a unity of both meaning and form and functions 

only in the relevant terminological system” as well as its substrate while the relations between 

terms are defined by their concepts – the system structure [6]. 

Description of the Logistics Terminological System in English 

Depending on how they relate to the subject-field, there are subject-specific terms, or highly 

technical terms, non-subject specific specialized terms and general vocabulary frequently used in 

special subject-fields. The same obviously applies for logistics terminology which can be 

exemplified as follows: 

a) subject-specific terms - materials management, cross-docking, 3 party logistics provider, 

outsourcing, offshoring, etc.; 

b) non-subject-specific specialized terms or non-technical terms (border terms between the 

special subject language and the general language): manufacturing, production services, 

technology-enabled process, shipment, consignment, carrier, etc.;  

c) general vocabulary of frequent use in the special subject field: model, test, planning, 

pattern, compliance, warehouse, etc. 
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The terminological lexicon may also include nomens, terminonyms, terminoids and 

pragmonyms. A nomen is short for a nomenclature unit and differs from a term in that it defines 

a single unit, e.g. a ZPMC Gantry crane is only one type of container crane produced in China. 

Terminonyms are proper names with a terminological function, e.g. Eddie (a heavy vehicle 

belonging to UK road haulier Eddie Stobart). Terminoids or jargon terms are words not 

semantically defined yet either because they are completely new or because their concepts are not 

interpreted monosemantically, e.g. a mouse potato formed on the analogy of coach potato means 

залепен за компютъра. Granny lane is a jargon term for бавна лента but is quite easy to 

interpret. Pragmonyms are trademarks of products such as Mafi trailer which is a type of roll 

trailer used for moving containers onto roll-on/roll-off ferries. These abound in logistics as 

organization names, routes, agreements, and types of vehicles and amount to 7.5% [3]. 

Linguists still argue about which part of speech best represents terms because “it is common 

to consider all concepts to be conveniently represented by a single class, that of nouns” [7:26]. 

This is especially suitable in English “where a single linguistic form may function as noun, 

adjective or verb” (ibid). On the other hand, adjectives and adverbs may be components of 

terminological phrases and thus contribute to their meaning altogether. 

This is proved by the table below which presents logistics terms as parts of speech with 

nouns and noun/verbs prevailing.  

Table 1 

Morphological Classification of Logistics Terms 

NOUN VERB ADJECTIVE NOUN/ 

VERB 

NOUN/ 

ADJ 

VERB/ 

ADJ 

NOUN/ 

VERB/ 

ADJ 

ADVERB 

business sell financial push principal exempt forward down-

stream 

company lease global contract standard forward level inbound 

customer affreight glocal import bulk lower average just-in-

time 

product receive corporate link safe dry net first-in-

first-out 

distributor trace lean service core wet tender from 

cradle to 

grave 

agent operate agile stock current foul front faithfully 

consignor unload strategic order major green back on-scene 

subcontractor secure tactical market preliminary     

manager promote heavy pick up capital      

seller deliver mobile stack curve      

goods contain international source       

internet clear compatible route       
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The units belonging to the logistics terminological system are single words, compounds and 

phrases as well as abbreviations and acronyms. Based on the corpus single word terms represent 

23% and terminological phrases 77%. Simple terms are only about 19% while complex terms 

account for the remaining 81%. In a similar investigation of the European Logistics Association 

(ELA) Dictionary, Kuptsova has found that only 15% comprise one-word terms, and 85% are 

compound words or phrases, which coincides within reasonable margin with our corpus and 

confirms its validity. In terms of structural elements terminological phrases are subdivided into: 

• Two-word phrases – 55% 

• Three-word phrases – 21 % and 

• Four and more word phrases – 6% while compounds are represented by 18% [4:71]. 

It follows that the majority of terms in logistics terminology will be a two-word phrase or 

compound.  

According to their systemic value terms can be divided into core (nuclear or primary) terms 

and peripheral (derivative or secondary) terms. Core terms constitute the basis of the domain and 

their structure serves for creating new terms. Peripheral terms depend on the relations they have 

with a core term. According to the concept they designate there may be: 

a. Category and conceptual terms 

b. Concrete and object terms 

c. Process terms 

d. Procedural terms 

e. Activity terms 

f. Properties terms 

g. Relations terms 

h. Measure terms, etc. 

In order to find out the core terms in logistics two major sources were used – an online 

glossary at http://www.logisuite.com/logistics-terms-glossary/ containing more than 3600 terms 

and their definitions and the textbook “English for Logistics and Supply Chain Management”, 

intended for teaching specialized English to students in the specialty “Logistics”, M.Sc. at the 

Naval Academy in Varna [8]. Using a quantitative method to describe the frequency of terms in 

regular use, the following proved to belong to the nucleus of terms:  

1. supply  

2. transport 

3. product  

4. cargo  

5. system  

6. chain  

7. load  

8. order  

9. service and  

10. process.  

 

http://www.logisuite.com/logistics-terms-glossary/
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There are other high frequency terms such as materials, freight which are nearly synonyms 

to the above mentioned product, cargo and load. I am not giving any numbers because they are 

more or less arbitrary but may provide a fair indication of the frequency of use. 

In her study on logistics terminology in English Kuptsova singles out a slightly different 

group of terms based on the ELA Dictionary of Terminology of Logistics with 1397 entries in it. 

She selects 46 core terms (3% of the dictionary) which are part of 77% of the terminological 

phrases and lists: 

1. product  

2. order  

3. cargo  

4. stock  

5. planning  

6. transport  

7. material  

8. shipping  

9. system and  

10. load [4:69]. 

When compared, the two lists do not differ much except in the place some of the terms 

occupy. What is more interesting, however, is the term topping my list - supply. It may be due to 

the fact that Kuptsova’s list was based on a publication from 1994 when the concept of supply 

chain management was probably not so integral to logistics. Reasonable new entries to my list are 

also the terms management, integration, risk and security, global and green reflecting recent trends 

in the development of logistics as a science.  

As far as the number of terms borrowed from adjacent fields of knowledge is concerned, 

Kuptsova restates her view that the language of logistics may be considered complex, since it is 

formed by the interaction of multiple sciences related to it and their terminological systems. Since 

the ELA Dictionary calls attention to a term when used alone or with one of its meanings in other 

fields of knowledge, her analysis shows that only 3% of the terms are completely new and never 

occur anywhere but in logistics. 97% were distributed as illustrated in Figure 10. 

Based on data of the same dictionary of logistics terminology as well as other theoretical 

works in the sphere Kuptsova delimits nine major domains in the logistics dictionary. Most of the 

terms are related to the concept of movement and transport of materials and products. Second in 

the chart are terms associated with logistics systems management which proves the integrated 
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Fig. 1 

Logistics Terms as Transdisciplinary Borrowings 

(Source: Kuptsova 2015 English as a Means of International Communication Logistics) 

character of the discipline followed by those traditionally denoting places –warehouses, distribution 

centres, outlets, etc. Last but not least come supply chain management (SCM) terms most probably 

because this is the latest addition to and association with logistics. As a matter of fact, SCM not only 

intersects with logistics but also embraces it, being a broad strategy which cuts across business 

processes. 

Yet another chart shows how logistics terms are distributed in the ELA Dictionary depending on the 

domain they belong to, a distinction that is not going to be made here, just taken for granted [6]. 
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Fig. 2 

Logistics Terms Distribution depending on Domain  

(Source: Analiz processa standartizatsii terminologii logistiki za rubezhom [6]) 
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Description of the Logistics Terminological System in Bulgarian 

Aspiring to describe the Bulgarian logistics terminological system I am going to retrace the 

same procedures applied in the overview of English logistics terms.  

Depending on their relation with the subject-field, there are three types of terms, too: 

• subject-specific terms, or highly technical terms – e.g. функционално-стойностeн анализ - 

activity-based costing, икономичен/ оптимален размер на партидата - economic batch size, 

товарен обем, загубен при подреждане на стоките – broken stowage, каботаж – cabotage, etc. 

• non-subject specific specialized terms – e.g. ефект на камшика – bullwhip effect, карта за 

балансирана оценка - balanced scorecard, капиталов оборот – cash-to-cash cycle time, облачна 

услуга - cloud service and  

• general vocabulary frequently used in logistics – e.g. логистично звено – logistics link, 

теория на опашките – queueing theory, паричен поток – cash flow, хоризонтално 

сътрудничество - horizontal collaboration, etc. 

Based on our corpus, the Bulgarian logistics terminological system is also comprised of single-

word terms and multi-word terms, the former representing 18% and the latter - 81%. Terminological 

phrases account for 72% of the examples in the corpus, 44% being two-word phrases and 56% - 

multi-word phrases unlike English where the former type of class prevails. 

Terms are further subdivided into basic, derivative and compound subtypes depending on the 

term-formation pattern. Thus сметка, канал, мрежа, заявка, фактура are basic terms made up of 

a single root while претоварване, превозвач, интермодален, конвейер, etc. are derivative of a stem 

accompanied by an affix or affixes. Finally, автовоз, товародател, полуфабрикат, 

ценообразуване are examples of Bulgarian compound terms. 

Terminological phrases in Bulgarian are of two classes – prepositional and non-prepositional. 

Prepositional phrases tend to predominate because their formal structure is extended by the relevant 

preposition and because of the word-order typical of Bulgarian, e.g. стойност на товара до склада 

или до получател – landed costs, ефективно обслужване на клиентите - efficient customer 

response, поток за управление на физическата дистрибуция - physical distribution management 

flow, пълен курс към клиента – fronthaul, etc. Non-prepositional phrases usually feature a syntactic 

correlation between the terminological elements and express an attributive function, e.g. товарен 

контейнер - cargo container, обществен превозвач - common carrier, таранен нос - ram bows, 

сухопътен мост – landbridge, etc. 

Shortened term forms occur with initialisms, acronyms and substantivized forms but to a lesser 

degree compared with English terms. Besides, initialisms and acronyms are either directly borrowed 

from English, compare Ро-Ро – Ro-Ro, Ло-Ло – Lo-Lo, ТЕУ - TEU, САР – SAR or not recorded 

officially, e.g. ВДС - верига на добавената стойност, ВП – виртуално предприятие, МР - 

Материален ресурс, ППМ - Планиране на потребностите от материали, УВД – Управление 

на веригата за доставките. Terms resulting from substantivization and univerbization are slowly 

gaining ground in the Bulgarian logistics terminology, пристан – landing place, рампа - loading 

dock, офшорка - offshore company, etc. 

Borrowing is very productive in Bulgarian logistics terminology. Words have been borrowed 

from different languages at an earlier stage, the most common sources being: 

Latin → productio - продукция, apparatus - апарат 

Greek → logistikos – логистика, dromos – друм 

Italian → avviso - авизо, modello – модел, giro – джиро (заверка) 

German → Inventar - инвентар, Haengerzug – хенгер (камион с ремарке) 
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French → reservoir – резервоар, dispache – диспач (уреждане на загуби при авария) 

Dutch → stellage – стелаж, vracht – фрахт, dok - док 

Russian → веха, кница, настил, счетоводство, etc. 

In recent years, however, English has become a major source of borrowings. Bulgarian logistics 

terms suffer from being anglicized, too. Consequently, compounds and terminological phrases are 

often formed as a combination of foreign and native words. Four options are possible according to 

the stems combined to form compounds: 

• native roots – товаропоток, сухопътен, товароразпoредителен 

• borrowed roots – микроикономика, автопарк, щабелкран, хидротехнически 

• a native + a borrowed root – бързооборотен, складово-манипулационен, теснолинейка 

• a borrowed + a native root – автомивка, лихтеровоз, автовлак, etc. 

Likewise, four types of phrases can be distinguished comprised of: 

• a native word + a foreign word – изпълнителски персонал, довършителен монтаж, 

сменяема каросерия, незавършено производство 

• a native word + a native word – плаващ вълнолом, разтоварна площадка, броен товар, 

складови разходи, защитна опаковка 

• a foreign word + a native word – интермодално оборудване, проектeн товар, логистична 

верига, автомобилна товарителница 

• a foreign word + a foreign word - сервизен коносамент, офшорна компания, порталeн 

кран, материален ресурс, etc. 

According to the part of speech they belong to Bulgarian logistics terms are most frequently 

nouns – продукт, доставчик, реекспорт, ремарке; adjectives as part of terminological phrases – 

следпроизводствен, логистичен, интермодален, мореходен; verbs – складирам, превозвам, 

претоварвам, експедирам; even adverbs – точно навреме, нагоре по веригата, навътре от 

брега, etc.  

Although Bulgarian logistics vocabulary is predominantly made up of international and 

borrowed words, it is not entirely incomprehensible to the layman. For one thing, terms used to name 

(comparatively) new phenomena associated with logistics such as устойчиво развитие, управление 

на риска, мрежови структури, потребности на клиента, etc. or terms referring to methods 

employed in logistics and business, such as управленски контракт, лицензиране, подизпълнител, 

електронна търговия may be considered part of a person’s background knowledge in relation to 

business or economy. 

For another, terms picked from the Supplemental Glossary, which is to be incorporated in the 

next 15th edition of the APICS Dictionary (http://www.apics.org/docs/default-

source/certification/cltd-ecm-v1-0-supplemental-glossary-errata-final.pdf?sfvrsn=2), such as: 

repurpose - промяна предназначението (на материалите), recovery (involving reuse, repair, 

refurbishment, remanufacturing, recycling, or disposal) - оползотворяване (повторна употреба, 

поправка, възстановяване, обновяване, преработване, рециклиране или депониране) and 

routing guide – средство за планиране на маршрута do not sound mysterious to nonprofessionals, 

either. 

CONCLUSIONS 

1. The logistics terminological system is described in terms of subject-specific terms, non-

subject-specific specialized terms and general vocabulary as normally accepted. The terminological 
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lexicon consists of terms designating category and concepts, processes, procedures, activities, 

properties, relations and measures. They belong to nine major domains in any logistics dictionary. 

2. The Bulgarian logistics terminological system shares the same features typical of the English 

system of logistics terms. The analysis made here enriches our notion of both systems as well as the 

problems related to their current state and on-going development. 
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Abstract: The aim of the paper is to present the double importance of analog and digital nautical charts 

as one of the most important navigational aid and also as the source of acquisition of nautical terminology.    

Key words: nautical chart; Electronic Chart Display & Information System; Maritime English. 

 

Introduction 

Under the IMO Resolution A.893(21) “Guidelines for Passage Planning” at the stage of passage 

planning appraisal when the navigation officer implements the process of gathering of all 

information relevant to the voyage, including ascertaining risks and assessing its critical areas, 

appropriate scale, accurate and up-to-date charts should be considered.  

In addition to the IMO Guidelines future mariners are also referred to the following sources 

which contain valuable advice on bridge watchkeeping in general and voyage planning in 

particular - “Bridge Team Management - A practical guide” published by the Nautical Institute 

and “Bridge Procedures Guide” published by the International Chamber of Shipping, checklists 

of which also focus on the importance of the different types of nautical charts:  

Checklist “B1 Familiarisation with bridge equipment” requires study and full understanding of 

ECDIS and electronic charts operation (3). 

Checklist “B5 Passage plan appraisal” controls if navigation charts have been selected from chart 

catalogue, including: large scale charts for coastal waters; appropriate scale charts for ocean 

passages; planning charts and routeing, climatic, pilot and load line zone charts (3). 

Checklist “B8 Anchoring and anchor watch” requires that while at anchor, the OOW should 

determine and plot the ship’s position on the appropriate chart as soon as practicable (3). 

Accordingly, the International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers, 1978 (Table A-II/1: Specification of minimum standard of 

competence for officers in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more, 

function: Navigation at the operational level) among the other fields of the competence, 

knowledge and proficiency requires adequate knowledge of the English language to enable the 

officer to use charts and other nautical publications (2). 

Thus, the bridge team uses different charts to plan and implement a voyage. British Admiralty, 

the USA, Canadian, Australian and other international and local publications provide the 

seafarers with the necessary data. 

Different thematic charts provide navigators with additional information alongside the standard 

charts. Co-tidal Charts and Co-range Charts are used to predict offshore tidal conditions. 

Astronomical Charts provide the accurate plotting of a ship's position from astronomical 

observations. Magnetic Variation Charts show the variation of magnetic fields. Weather 

conditions can also affect a ship's navigation, and in 1983 IMO adopted resolution A.528(13), 

Recommendation on Weather Routeing, which recognizes that weather routeing - by which 
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ships are provided with "optimum routes" to avoid bad weather - can aid safety.  Meteorological 

Charts and Diagrams show seasonal and regional weather changes.     

Maritime Security Planning/Anti-Piracy Planning Charts (“Q Series”, which should be used in 

conjunction with navigation charts and publications) provide the seafarers with security of 

navigation routeing information to enable effective passage planning through an area of potential 

or increased risk.  

The Merchant Shipping (Load Line) Regulations cover the draught to which vessels may be 

loaded. The World Time Zone Chart helps mariners to relate their local time to standard 

UTC/GMT. 

Planning charts also assist the passage planning process. They include small scale charts of major 

ports of the world.  

The objective of ships' routeing is to improve the safety of navigation in converging areas and in 

areas where the density of traffic is great or where freedom of movement of shipping is inhibited 

by restricted searoom, the existence of obstructions to navigation, limited depths or unfavorable 

meteorological conditions. Admiralty Routeing Charts are fundamental in passage planning for 

ocean voyages. They include routes and distances between major ports, ocean currents, ice limits, 

load lines and wind roses as well as expected meteorological and oceanographic conditions for 

each month of the year. Admiralty Routeing Guides provide important information in addition 

to details of TSS for the major shipping areas of the English Channel, North Sea, Gulf of Suez, 

Malacca and Singapore Straits.  

In June 1967 the world's first traffic separation scheme was established in the Dover Straits and 

the number of collisions between ships on opposing courses was significantly decreased. Traffic 

separation schemes and other ship routeing systems have been established in most of the major 

congested shipping areas of the world and the number of collisions and groundings has been 

significantly reduced. Ships' routeing systems and traffic separation schemes that have been 

approved by IMO, are contained in the IMO Publication, Ships Routeing which is updated when 

schemes are amended or new ones added.  

The following classification of nautical charts is used by the National Ocean Service: Sailing charts 

are the smallest scale charts used for planning, fixing position at sea and for plotting the dead 

reckoning while proceeding on a long voyage. The scale is generally smaller than 1:600,000. The 

shoreline and topography are generalized and only offshore soundings, the principal navigational 

lights, outer buoys and landmarks visible at considerable distances are shown. 

General charts are intended for coastwise navigation with the scale range from about 1:150,000 

to 1:600,000.Coastal charts are intended for inshore coastwise navigation, for entering or leaving 

bays and harbors and for navigating large inland waterways with the scale range from about 

1:50,000 to 1:150,000. 

Harbor charts are intended for navigation and anchorage in harbors and small waterways. The 

scale is generally larger than 1:50,000. 
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The Chart’s Major Components 

A nautical chart is a graphic representation of a maritime area and adjacent shore regions. 

Nautical charts (printed or electronic) comply with the SOLAS regulations and are important 

tools for passage planning, ocean crossings, coastal navigation and entering or leaving ports.  

Chart number in national chart 

series 

Identification of a latticed chart 

(if any). D=Decca; LC=Loran-C; 

Om=Omega 

Chart number in international 

chart series (if any) 

Publication note (imprint) 

Bar Code 

Edition note. 

Source data diagram (if any). 

Dimensions of inner borders 

Corner coordinates 

Chart title 

Explanatory notes on chart 

construction, etc. (to be read 

before using chart) 

Seals. In this example, the 

national and International 

Hydrographic Organization 

seals show that this national 

chart is also an international 

one. Purely national charts have 

the national sea only. 

Reproductions of charts of other nations (facsimile) have the seals of the original producer (left), 

publisher (center), and the IHO (right). 

Projection and scale of chart at stated latitude.  

Linear scale on large-scale charts 

Reference to a larger-scale chart 

Cautionary notes (if any). Information on particular features. 

Reference to an adjoining chart of similar scale 

 

The Types and Advantages of the Electronic Charts 

Electronic charts computerize the process of integrating real-time positions with the chart display 

and allow the navigator to continuously assess the position and safety of the vessel. The 

GPS/DGPS fixes are more accurate and taken more often than any navigator ever could. A good 

bridge team is expected to take and plot a fix every three minutes. An electronic chart system can 

do it once per second.  
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Electronic charts also allow the integration of other operational data, such as ship’s course and 

speed, depth soundings, and radar data into the display. They allow automation of alarm systems 

to alert the navigator to potentially dangerous situations well in advance of a disaster. 

Finally, the navigator has a complete picture of the instantaneous situation of the vessel and all 

charted dangers in the area. With a radar overlay, the tactical situation with respect to other 

vessels is clear as well.  

An Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 

is a computer-based navigation information system. ECDIS 

displays the information from Electronic Navigational Charts 

(ENC) and integrates position information from the Global 

Positioning System (GPS) and other navigational sensors 

(radar and Automatic Identification Systems (AIS)). It may also 

display additional information, such as Sailing Directions. 

ECDIS provides continuous position and navigational safety 

information. The system generates audible and/or visual 

alarms when the vessel is in proximity to navigational hazards. 

There are two types of electronic chart data: 

Vector charts are the chart databases for ECDIS and conform to International Hydrographic 

Organization (IHO) specifications. ENCs contain all the chart 

information necessary for safe navigation, and may contain 

supplementary information in addition to that contained in 

the paper chart (e.g., Sailing Directions). Vector Charts can be 

programmed to give warning of impending danger. Details on 

the chart can be turned on and off. Objects on the chart can be 

clicked on to learn more details. Depths can be monitored to 

warn before grounding. When zooming in and out of a vector 

chart only the geographical features grow larger or smaller 

where text keeps its same size and orientation. Vector charts 

lack most topographical features. 

Raster charts conform to IHO specifications and are produced 

by converting paper charts to digital image by scanner. The image can be zoomed in for more 

detailed information as it does in ENCs. IMO Resolution MSC.86 (70) permits ECDIS equipment 

to operate in a Raster Chart Display System (RCDS) mode in the absence of ENC. A raster chart 

(RNC) is a direct copy or scan of an existing paper chart. Raster charts look identical to paper 

charts. All information contained within the chart is printed directly on it. When zooming in 

and out of a raster chart everything on the chart grows larger or smaller. When rotating a raster 

chart everything on the chart rotates. 

 

The Nautical Terms Provided by the Charts  

At the same time, as we stated above a nautical chart performs a very important role in the process 

of Maritime English acquisition providing the future navigation officers with pictorial 

explanation of the terms related to such important topics as: 

Positions, Distances, Directions, Control Points, Units, Compass Roses, Isogonic Lines, Local 

Magnetic Disturbance; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_navigational_chart
http://en.wikipedia.org/wiki/GPS
http://en.wikipedia.org/wiki/Radar
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Sailing_Directions
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Hydrographic_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Hydrographic_Organization
http://mapserver.maptech.com/mapserver/nautical_symbols/B2.html
http://mapserver.maptech.com/mapserver/nautical_symbols/B4.html
http://mapserver.maptech.com/mapserver/nautical_symbols/B6.html
http://mapserver.maptech.com/mapserver/nautical_symbols/B6.html
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Natural Features, such as Coastline, Relief, Water Features, Lava, Vegetation; 

Cultural Features presented by Settlements, Buildings, Roads, Railways, Airfields 

Bridges, Clearance; 

Landmarks; 

Ports including Hydraulic Structures, Harbor Installations, Canals, Barrages, Transshipment 

Facilities, Public Buildings; 

Tides, Currents 

Depths with Soundings and contours; 

Nature of the Seabed; 

Rocks, Wrecks, Obstructions; 

Offshore Installations such as Platforms and Moorings, Underwater Installations, Submarine 

Cables and pipelines;  

Tracks, Routes - Basic Symbols, Radar Surveillance Systems, Radio Reporting Points, Ferries; 

Areas, Limits - Anchorages, Restricted Areas, Military Practice Areas, International Boundaries 

and National Limits and other Various Limits; 

Hydrographic Terms; 

Lights which cover Light Structures, Major Floating Lights, Light Characters, Colors of Lights, 

Period, Elevation, Range, Disposition, Lights Marking Fairways, Sector Lights, Lights with 

Limited Times of Exhibition and Special Lights; 

Buoys, Beacons presented by Characteristics Common to Buoys and Beacons, Buoy Shapes and 

Types, Special Purpose Buoys, Seasonal Buoys, Beacon Types, Special Purpose Beacons, IALA 

Maritime Buoyage System; 

Fog Signals; 

Radar, Radio, Electronic Position-Fixing Systems; 

Services of Pilotage, Coast Guard, Rescue Stations, Signal Stations; 

Small Craft Facilities. 

Conclusion 

Thus, taking in mind that Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for Seafarers, 1978 (Table A-II/1: Specification of minimum standard of competence for officers 

in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more, function: Navigation at 

the operational level) among the other fields of the competence, knowledge and proficiency 

requires adequate knowledge of the English language to enable the officer to use charts and other 

nautical publications (2), Maritime English teaching material shall contain the above noted 

directions, providing the students of Maritime Institutions with STCW-reuired skills and 

competence.  
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MARITIME ENGLISH TEACHING THROUGH CASE STUDY ANALYSIS 

Zurab Bezhanovi, Tamila Mikeladze, Kristine Zarbazoia, Svetlana Rodinadze 

Batumi State Maritime Academy, Batumi, Georgia 
 

Abstract: The use of the English language in maritime industry is progressively becoming a compulsory 

obligation for all ranks of seafarers. Under the SOLAS requirements (Chapter V, Safety of navigation, 

regulation 14 - Ships' manning) on all ships, to ensure effective crew performance in safety matters, a working 

language shall be established and recorded in the ship's log-book. 

In addition to the SOLAS focus on the English language comptence, the ISM Code also specifies the 

need for seafarers to interconnect in a common language. Taking into consideration the circumstance that the 

same guidelines require that on vessels English shall be used on the bridge as the working language for bridge-

to-bridge and bridge-to-shore safety communications as well as for communications on board between the 

pilot and bridge watchkeeping team, unless those directly involved in the communication speak a common 

language other than English, the vast majority of companies, as defined in regulation IX/1, determine English 

as appropriate working language.  

The STCW requires adequate knowledge of the English language to enable the officer to use charts and 

other nautical publications, to understand meteorological information and messages concerning ship’s safety 

and operation, to communicate with other ships, coast stations and VTS centres and to perform the officer’s 

duties also with a multilingual crew, including the ability to use and understand the IMO Standard Marine 

Communication Phrases (SMCP).  

Accordingly, the aim of the presented paper is to propose a compilation (designed for non-native English 

maritime students) of the real case study (MARINE ACCIDENT INVESTIGATION REPORT , MA2011-6) and 

appropriate part (Procedure, Message markers) of the IMO SMCP, designed to provide the nautical students 

with adequate competence and proficiency to enable them to use specific nautical terminology and to develop 

communication and navigational skills. 

Key words: Maritime English, analysis, teaching case study. 

 

1. INTRODUCTION 

An extensive variety of the outcomes to be realized through the development of Maritime Education 

and Training linked with the English language competence requires the use of modern approaches 

dynamically spread in various areas of skills - oriented training. Backed by our experience, in our 

opinion, one of the prospective ways to meet the above - noted demands, and therefore to reach the 

outcomes is to combine the use of a Communicative language teaching (CLT) into Maritime English 

through case study teaching.   

 

COMMUNICATIVE APPROACH THROUGH MARITIME ENGLISH TEACHING 

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING (CLT), OR THE COMMUNICATIVE APPROACH, PROPOSES 

INTERACTION AS BOTH THE MEANS AND THE GOAL OF STUDIES. 

CLT IS USUALLY DEFINED AS A FLEXIBLE APPROACH TO TEACHING IMPLEMENTED THROUGH THE 

FOLLOWING PRINCIPLES: 

1. AN EMPHASIS ON LEARNING TO COMMUNICATE THROUGH INTERACTION IN THE TARGET 

LANGUAGE. 

2. THE INTRODUCTION OF AUTHENTIC TEXTS INTO THE LEARNING SITUATION. 

3. THE PROVISION OF OPPORTUNITIES FOR LEARNERS TO FOCUS, NOT ONLY ON LANGUAGE BUT ALSO 

ON THE LEARNING PROCESS ITSELF. 

4. AN ENHANCEMENT OF THE LEARNER’S OWN PERSONAL EXPERIENCES AS IMPORTANT 

CONTRIBUTING ELEMENTS TO CLASSROOM LEARNING. 

5. AN ATTEMPT TO LINK CLASSROOM LANGUAGE LEARNING WITH LANGUAGE ACTIVITIES OUTSIDE 

THE CLASSROOM. [6] 

THUS, UNDER THE CLT APPROACH, CONVERSATION IS NOT MERELY A TOPIC OF WHAT IS SAID, BUT 

WHERE IT IS SAID, BY WHOM, WHEN, WHY AND HOW IT IS SAID.  
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ACCORDINGLY, CLASSROOM ACTIVITIES USED IN COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING INCLUDE 

THE FOLLOWING COMPONENTS: 

• ROLE-PLAY 

• INTERVIEWS 

• INFORMATION GAP 

• GAMES 

• LANGUAGE EXCHANGES 

• SURVEYS 

• PAIR-WORK (OPEN/CLOSE) 

• LEARNING BY TEACHING [3] 

SO, CLT MAY BE DEFINED AS THE APPROACH WHICH CONSIDERS LANGUAGE ACQUISITION AS AN 

INTERRELATED COMBINATION OF: 

• PRESENTATION;          

• PRACTICE;      

• AND PRODUCTION. 

 

PRESENTATION, PRACTICE AND PRODUCTION THROUGH CASE STYDY 

APPROACH 

Thus, in order to present application of the above said, we offer a CLT based model of 

presentation, practice and (expected production) stages in Maritime English teaching.   

The presentation, practice and production approach to language teaching is the most widespread 

contemporary methodology implemented by professionals around the world. 

So, presentation is the first introductory step which proposes appropriate speech situation and role. 

The step of practice involves individual and pair drilling of preliminarily created models. The third 

step of the production is actually a practical implementation of the skills developed by two previous 

ones.    

Thus, at the first stage, the auditory is explained the position of the IMO SMCP in maritime practice, 

which are compiled to assist in the greater safety of navigation and of the conduct of the ship and to 

standardize the language used in communication for navigation. The learners are also explained the 

role of the IMO SMCP in reducing the problem of language barriers in safety-related fields of verbal 

shore-to-ship (and vice-versa), ship-to-ship and on-board communication. The conventional principle 

of message marker (Instruction, Advice, Warning, Information, Question, Answer, Request, 

Intention) should also be delivered at the first stage. 

The second stage of the practice is presented by a compilation of the following tasks.  

 

The students are given the following transcript of the real case of collision and asked to conclude 

what was the causing reason of the case (6) 

 
Time  Party  Communications  

19:18:22-50 19:18:22-50 

Kanmon 

MARTIS, Ship B 

(CH16) 

Ship B to Kanmon MARTIS: “We will proceed westward 

through Kanmon Strait.”  

Kanmon MARTIS to Ship B: “About two miles ahead of 

you, KAISHO-MARU, a vessel navigating in the opposite 

direction. The current there is 3 kn westward, falling.”  

Ship B to Kanmon MARTIS: “OK, roger. We will proceed 

with full attention.” 

19:52:18-26 Kanmon 

MARTIS to 

Ship C (CH14) 

“Vessel behind you, vessel behind you, CARINA STAR is 

approaching you. Her speed is 14kn. Pay attention.” 
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19:52:32-38 Ship C to 

Kanmon 

MARTIS(CH14) 

“Ok, Ok. It’s surpassing. Overtake me on my port side, on 

my port side.” 

19:52:38-44 Kanmon 

MARTIS to 

Ship C (CH14) 

“Ok. Then you should keep starboard side. You are now 

middle of the fairway. Move to starboard side right now. 

Over.” 

19:52:46-55 Ship C to 

Kanmon 

MARTIS(CH14) 

“Ok, Ok. I will be a little course to starboard side.” 

19:53:08-20 Kanmon 

MARTIS to 

Ship A(CH14) 

“CARINA STAR, vessel ahead of you, QUEEN ORCHID is 

moving to starboard side, so please overtake on her port 

side. 

Over.” 

19:53:26 Ship A to 

Kanmon 

MARTIS 

“Ok, roger, I will overtake.” 

19:53:31-43 Kanmon 

MARTIS to 

Ship A(CH14) 

“Overtake on her port side, QUEEN ORCHID is moving 

to starboard side, but one M ahead of you, Japanese navy 

ship is coming. Pay attention. Over.” 

19:53:46-49 Ship A to 

Kanmon 

MARTIS(CH14) 

“Ok, thank you, I will overtake on my port side.” 

19:55:55 

-56:04 

Kanmon 

MARTIS to 

Ship A(CH16) 

“CARINA STAR, CARINA STAR, opposite course vessel, 

pay attention. CARINA STAR, pay attention.” 

19:56:32-35 Ship B to 

Kanmon 

MARTIS(CH16) 

“Kanmon MARTIS, Kanmon MARTIS, this is JDS 

KURAMA, 

Ship No. 144. Over.” 

19:56:38-41 Kanmon 

MARTIS to 

Ship B(CH16) 

“CARINA STAR is getting extremely close to you. Pay 

attention. Take evasive action.” 

19:56:42-48 Ship B to 

Kanmon 

MARTIS(CH16) 

“We collided with a tanker, in Hayatomo Seto. The 

tanker is on fire. Over.” 

19:56:52-57 Kanmon 

MARTIS to 

Ship B(CH16) 

“Roger. Fix your condition of ship. Open this CH 16.” 

19:57:18-27 Kanmon KARTIS 

to 

every vessel 

(CH16) 

Kanmon MARTIS to every station: “All stations, All 

stations, this is Kanmon MARTIS. 5 cables east of 

Kanmon Bridge, a 

JDS and foreign vessel CARINA STAR collided and are 

stuck together. Vessels around there pay attention. This is 

Kanmon MARTIS.” 
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The students are asked to take in mind, that Kanmon MARTIS, at the time of the occurrence of 

the accident, did not use the message marker of the IMO Standard Marine Communication 

Phrases.  

In addition, the messages were in the imperative form in English and Master A, took the messages 

from Kanmon MARTIS as an order instead of an advice.  

Thus, Master A did not understand properly the relationship between a VTS and a ship master 

and the meaning of the messages (6) 
The students are also given the following handouts illustrating deliberate disregard and 

ignorance of application of the IMO SMCP: 

(7) 
Finally, as the stage of production, the students are given the following task: 

Individual/pair work: 

Use the following components (a sample presented below) and make several models of VTS-MV 

or MV-VTS communication role-play:  

 Standard organizational phrases;  

 Advise to remain (or change to) on a VHF Channel, 

 Use corrections and repetitions 

 Do not forget about readiness and responses 

 Take into account, that numbers are to be spoken in separate digits and a few digits and 

numbers have a modified pronunciation;  

 Note, that distances to be expressed in nautical miles or cables; speed to be expressed in 

knots; times should be expressed in the 24 hour in UTC; 

 Do not forget to use the following message markers:  

1. INSTRUCTION  

2. ADVICE  

3. WARNING  

4. INFORMATION  

5. QUESTION  

6. ANSWER  

7. REQUEST  

8. INTENTION  

Sample:  

VTS Kanmon KARTIS: "Please use IMO Standard Marine Communication Phrases." 

Over  

MV “1”: "I will use IMO Standard Marine Communication Phrases." 

Over 

VTS Kanmon KARTIS: "How do you read (me)?" 
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Over 

MV “1”: "I read you fair” 

Over 

VTS Kanmon KARTIS: "Advise (you) change to VHF Channel ... / frequency ... ." 

Over 

MV “1”: "Changing to VHF Channel ... / frequency ... ." / "I am ready to receive your message." 

Over 

VTS Kanmon KARTIS: INSTRUCTION: Do not overtake. Repeat. Do not overtake. 

Over 

MV 1: "Yes I will not overtake"   

Over/Out 

 
CONCLUSION 

Finally, having the aim to equip nautical students with the skills stated in the international standards, 

providing them the principles of CLT based on the IMO SMCP and real ship documents, at the stage 

of production, the students are expected to show fluent English in accordance to the standards stated 

in appropriate international documents.   
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CLIL: INTEGRATING PROFESSION-FOCUSED SUBJECTS AND 

MARITIME ENGLISH 

Olena Frolova, Svitlana Barsuk 

Kherson State Maritime Academy 

 
Abstract: The article describes how communicative teaching of Maritime English can be integrated with 

the content of profession-focused subjects. Different approaches to the design of interdisciplinary courses have been 

analyzed. The authors discuss the requirements to the development of the integrated language course programme 

and suggest possible interdisciplinary units in the recently up-dated Maritime English programme for Deck Officers 

at Kherson State Maritime Academy which focuses on the sequence and advancement of communicative language 

learning within the integrated process. The interdisciplinary teaching activities are recommended for use in relation 

to learning outcomes and how they are interlinked with occupational requirements. 

Keywords: interdisciplinary integration, training programme, Maritime English, profession-focused 

subjects. 

 

Nowadays one of the most significant challenges in teaching Maritime English for future deck 

officers is to design and develop training programme and language learning activities which integrate 

Maritime English with the standards and requirements of the navigation profession. The design of such 

an integrated programme promotes the development of communicative language skills by enabling 

students to perceive, interpret and use their professional information in a real working environment. 

Additionally, there is one more challenge how to integrate learning activities of Maritime English and 

profession-focused subjects within the approved training programme, how to find and implement 

interdisciplinary units between these parallel disciplines. 

Thus, professional training of future deck officers within the system of higher maritime education 

of Ukraine shall meet the requirements of national (industry standard) and international documents 

(resolutions, conventions, codes), adopted by the International Maritime Organization (IMO). 

Hence, training of future deck officers interconnected with their professional requirements is a 

key issue for maritime institutions. Consequently, these institutions shall develop training courses and 

learning materials to develop communicative skills at its core so necessary for safe practice on board. The 

main goal of such training courses is to cultivate maritime officers and ratings who apply their professional 

knowledge and skills, communicate efficiently with the team in a natural and common working 

environment. 

In view of the foregoing, it is very important that maritime institutions play a proactive role and 

develop integrated training courses which prepare future deck officers for their professional career at sea. 

Training focused on interdisciplinary integration shall not be a simple addition to the established 

curriculum of maritime institutions. It is necessary to provide conditions for effective integrated teaching 

and learning. 

The problems connected with interdisciplinary or cross-curricular teaching of Maritime English 

have been studied by Ukrainian (V. Kudryavtseva, I. Lytvynenko, V. Smelikova) and foreign researchers 

(C. Chirea-Ungureanu, C. Cole, J. Eliasson, A. Ferreira, A. Gabrielli, J. M. Nthia, B. Pritchard, 

P. Trenkner and others). 

Most of the researches are focused on the attempts and results of different maritime institutions in 

designing the effective and integrated Maritime English programmes. The authors share their own 

experience of developing such academic programmes, discuss the need and efficiency of cross-curricular 

collaboration. In our article we will take into account the achievements of some foreign maritime 

institutions: Chalmers University of Technology (Sweden) [3], Constanta Maritime University (Romania) 

[1], Ecole Navale (France) [4]. C. Chirea-Ungureanu, C. Cole, B. Pritchard, P. Trenkner draw the 

attention to the importance of “marinisation” of Maritime English teacher in order to provide a creative 

way of linking professional and language information through a common lesson theme [1; 15]. 

 



 

 

105 

 

But much of the focus must be on development of successive and progressive integrated training 

courses and teaching materials which would assist future deck officers in the field of professional training 

to meet challenges of a modern maritime industry. The improvement of training materials as guidelines 

for effective integrated Maritime English teaching shall be done dynamically and continually. Taking into 

consideration that the mentioned problem has not been fully dissected, it is necessary to outline specific 

and logical instructions as for the development of integrated programme and learning activities which 

would meet the requirements of the main official publication covering the problem of career training such 

as the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW). 

The purpose of the research is to explore Maritime English interdisciplinary integration. 

We fully accept the concept that Maritime English serves as a Lingua Franca at Sea. “It is 

important for the maritime industry that a common working language (namely Maritime English) is 

competently used to safeguard the ship, the crew, the environment in which it sails and to realize an 

efficient sea transport procedure” [15, p. 153]. The vessel is a social, cultural and working environment 

for crewmembers on board, the chances that they have to encounter the personnel of different nationalities 

and cultural backgrounds are very high. Future deck officers shall communicate both between ship and 

shore in routine and emergency situations, e. g. in narrow channels, in traffic separation schemes, in 

restricted visibility, in distress / urgency situations, during berthing, anchoring, pilotage etc. In all above 

mentioned situations the crew shall communicate adequately in order to guarantee the safety of 

navigation. Moreover, the deck officers are engaged in ordinary communication on an intra-ship level. 

There is a need in accurate and clear on-board communication for safety of the crew and the vessel and 

effective social and cultural interaction among the crewmembers. These factors are very important as 

many maritime accidents are caused by communication failures and misunderstandings [5, p. 200]. 

Within the system of higher maritime education Maritime English overcomes subdivision of 

professional knowledge into different subjects based upon its integrative quality and by means of 

integration process [19, p. 143]. 

Thus, it is so necessary to determine the integrated content of Maritime English, to develop the 

training programme which will provide a good starting point for cadets – future deck officers, define 

concrete learning outcomes and satisfy graduates’ and employers’ requirements. Consequently, Maritime 

English is a universal integrating element and the content of its learning is a model-forming factor of 

interdisciplinary integration [19, p. 146]. 

There are different approaches to the development of the training programme of Maritime English, 

taking into account interdisciplinary adaptation, design, and implementation of teaching and learning 

activities. However, the essential features common to all programmes and curricula are: formalized 

courses of study; specific planning or scheduling to determine learning outcomes and structure to facilitate 

learning and assessment [14, p. 170]. 

IMO Model course 3.17 [9] serves as a main guidance for Maritime English teachers to develop 

Maritime English programme. It can be applied together with other IMO model courses: “Personal Safety 

and Social Responsibility” [7], “Leadership and Teamwork” [8], “Master and Chief Mate” [10], “Officer 

in Charge of Navigational Watch” [11]. 

The absence of national industry standards for the Maritime English Bachelor and Master degree 

courses has caused the situation when each Maritime institution in Ukraine develops its own training 

courses.  

The major aim of Higher Education has been to train professional skills in a specified vocational 

area. It is provided by a number of technical subjects which teach necessary knowledge and train key 

skills which are essential for the profession. From such perspective Maritime English occupies a special 

place in future navigators training, as it combines knowledge of language itself (vocabulary, grammar), 

professional terminology and communication skills (behavior, strategies) with knowledge of the 

profession itself.  That’s why while planning new course it is important to use industry recognized 

standards to meet the international requirements and provide efficient training.  
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To develop the Maritime English course it is necessary to focus on the requirements of the IMO 

STCW Convention [6]. It contains a list of professional competencies at three levels of responsibility 

(support, operational and management). These descriptors are used as a main guidance to create an 

authentic profession-oriented learning content for the Maritime English course. The STCW Code [6] 

emphasises on the competence as the most valuable outcome of any training process. Based on the STCW 

requirements the IMO Model Course 3.17 recommends the list of authentic tasks to check students' 

professional communicative competence. The other internationally accepted standards used as measuring 

tools to assess Maritime English language performance are the Common European Framework of 

Reference (CEFR) and Yardstick, a descriptive scale specially created for the needs of Maritime English 

assessment. In accordance with these internationally accepted standards the students on completion a 

Master degree course should demonstrate Proficiency level (CEFR), or Expert User (Yardstick). 

Taking into account the special place that Maritime English occupies among other professional 

subjects and Higher Education orientation on professional competence developing as its paramount aim, 

it makes a content and language integrated learning (CLIL) a main startegy in learning language. The 

introduction of CLIL into teaching foreign language within vocational setting increases the time of target 

language exposition, motivate students to meet their needs, integrates different subjects knowledge, 

provides opportunity to study learning content from different perspectives, enriches classroom practice 

with the tasks typical for other subjects, and prepares students for future working life. 

As the language teachers we place an educational focus primary on language mastering: a learning 

content is used as a resourse for communicative skills development, a variety of professionally-oriented 

tasks to provoke students to put the language learnt into a practice.  

The primary aim of CLIL - learning content by means of a foreign language - meets the essential 

requirement of a communicative approach to use a language as a practical tool for communication. Dual 

focus on content and language improvement, emphasis on problem solving tasks creates a student-

centered environment and causes meaningful genuine interaction, while learning tasks reflect real 

vocational setting and motivate students.  

Exploiting the principles both of communicative approach and CLIL the language teacher focuses 

on the development of language competence, simultaneously enhances the learning of professional 

subjects content, thus motivates students learning interests.  

Provided by Coyle, a pedagogical framework of the 4Cs (Content, Communication, Cognition, 

and Culture) integrates the professional subject content with language mastering by means of 

communicative and cognitive interaction (problem solving and "knowing how to do" tasks) can be used 

as a clear guidance to organizing language learning process [2].  

Based on the experience of exploiting CLIL for the purpose of language learning it should be 

noticed that such process requires collaboration between a language teacher and a subject teacher to obtain 

professional content knowledge. It may require more time for the lesson preparation and extra efforts but 

benefits are obvious. 

A teamwork and cooperation between teachers of Navigation Science and Maritime English 

enable them to work effectively in an integrated course design, programme development and therefore 

enhance teaching, learning and assessment of future maritime officers [14, p. 171]. Such cooperation can 

enrich an English teacher with amount of genuine tasks which aimed to prepare students for the practical 

skills they will need at sea and practicing communication skills and strategies.  

The Maritime English Programme for Deck Officers at Kherson State Maritime Academy 

(KSMA), Ukraine, has undergone fundamental changes in recent years [18]. These changes were updated 

due to the implementation of the competency-based approach to leaning and teaching process at our 

educational institution. A newly-approved structure of the training programme meets main STCW 

requirements as for training of competent maritime officers. The sample of Maritime English programme 

for Deck Officers at KSMA, currently in use, is given in table 1. 
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Table 1 

Sample of Maritime English Programme 

Module Skills description 

Bridge Equipment 1. name the navigational equipment and their functions 

2. simulate a briefing on navigational equipment status using a checklist 

3. describe functions of chart table instruments 

Essential Competency: characterize working principles of bridge equipment. 

Communication at Sea  1. interpret visual signals used at sea 

2. define ship status according to exhibited lights or day shapes 

3. interpret manoeuvring and warning signals 

4. simulate routine / distress / urgency / safety radio traffic 

Essential Competency: speak about communication at sea in terms of COLREG 

Rules 32, 33, 34. 

 

Students (future deck officers) shall acquire the main competencies during their 4 years of 

study for a bachelor degree, and 1,5 year for a master degree. Each module is developed progressively 

throughout the programme. Within each module, new knowledge is initially introduced, taught, 

applied and finally assessed. 

The Maritime English Programme for Deck Officers at KSMA leads to certain academic 

degree aimed to provide deck officers with the essential competencies necessary to handle seagoing 

vessels on international routes. After completion of the bachelor / master programme, the graduates 

can serve as a Second Mate / a Chief Mate or Master correspondently. 

The programme structure demonstrates that the content of Maritime English and profession-

focused subjects is integrated. For example, modules “Types of Cargoes” and “Types of Ships” are 

introduced and integrated via profession-focused course “Theory of Ship Arrangement”; modules 

“Underway” and “Navigation Challenges” via “Navigation” course; modules “Personal Skills and 

Qualities in Crew Management”, “Communication and Briefings”, “Human Factor” via “Maritime 

Resource Management” etc. (table 2).  

 

Table 2 

Interdisciplinary links between Profession-focused and Maritime English Courses 

№ Profession-focused Course Maritime English Course 

Module Content 

1 Theory of Ship Arrangement 
Types of Cargoes 

Types of Ships 

2 Bridge Watchkeeping Procedures 
Crew and Its Tasks 

Bridge Procedures 

3 Occupational Safety Personal Safety Aboard 

4 Environmental Studies Marine Pollution 

5 Navigation 
Aids to Navigation 

Underway 

6 Ship Handling 
Underway 

Navigation Challenges 

7 Radio Navigational Devices and Systems Bridge Equipment 

8 Navigational Information Systems Bridge Equipment 

9 Cargo Transportation 

Bulk Cargo Handling 

Liquid Cargo Handling 

Heavy-Lift Cargo Handling 

Container Cargo Handling 

Dangerous Cargo Handling 

10 Meteorology and Oceanography Meteorology for Safe Navigation 
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11 Ocean Passages of the World Around the World 

12 Maritime Resource Management 

Personal Skills and Qualities in Crew Management 

Communication and Briefings 

Human Factor 

 

The language teacher task is to select and adapt the learning material and exploit opportunities 

for language learning. For these purposes the language teacher is to use different language strategies 

and techniques to make the content comprehensible, create proper scaffolding activities to encourage 

learners noticing a target language. As the CLIL students are introduced to a great variety of context, 

reading is an essential skill to be trained. Scaffolding activities below can be used to reduce the 

cognitive and linguistic load of the content and develop reading comprehension skills and vocabulary 

acquisition: 

 Scan the abstract from the log book and underline the meaning of the data 

 True/false statements 

 Gap-filling 

 Jigsaw reading 

 Selecting key sentences 

 Paragraph summary matching 

 Dummy sentences 

 Table completion 

 Separating facts and opinions 

 Comparing different accounts of one event (incident reports, letters of complaint) 

The teachers of Maritime English should also be familiarized with the skills the students need 

at sea and create the tasks which enable them to demonstrate their professional knowledge as well as 

communication skills in order to perform the task. For these purposes we can suggest posible higher-

order thinking interactive activities: 

 Simulate the situation 

 Problem-solving the situations 

 Guided telephoning / VHF call 

 Reconstructing a phone call (in written form to fill in the blank) 

 Debates 

 Free role-play 

Such tasks should be designed as a problem‐solving activity, based on a workplace‐style 

scenario. Firstly, it motivates students to interact with a purpose to complete the task and get 

meaningful outcome, and, in addition, the trainee has an opportunity to improve his/her language 

skills. Below there are two examples of such tasks developed on the topic “Search and Rescue 

Operations at Sea”: 

Discussion. Both ships (the Costa Concordia and El Faro) didn’t send distress messages to the nearby 

ships or coast stations. Why? What do you think hinder them from requesting an immediate 

assistance? 

Simulation. In pairs 

a. Transmit an initial distress call from the ship: 

Student A – a ship in distress (Costa Concordia or El Faro) 

Student B – a coast guard 

b. Complete Inmarsat-C Format / DSC Format forms with information received. 

 

A performance-based task on the topic “Heavy Lift Cargo Handling”:  

Role Play. In groups of three, role-play the conversation. 
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Student A is the Master, Student B is the Cargo Officer, Student C is the Loading Surveyor. You have 

to load two heavy-weight HP absorbers on board, with weights 1,342 and 1,275 metric tons 

respectively. Discuss all cargo loading / discharging formalities (some ideas are given). 

     Performance-based tasks suggest not only a field-specific target language and oral communication 

skills assessing, but also the quality of trainees interaction within the learning content as well as 

professional behaviour. All these items constitute a professional communicative competence.  

To assess such task the language teacher should identify the explicit aims and criteria. Below we 

suggest some criteria to assess the CLIL students.  

 Communication is clearly and unambiguously given and received (communication skills to 

receive and produce information, ability to interact).  

 Communicating in the target language (Implemented field-specified terminology and 

language register are appopriate to the professional settings). 

 Exploiting of metacognitive skills and strategies to access, process and critically evaluate 

information. Effective leadership behaviours are demonstrated. 

 Knowledge of professional domain. Performance demonstrated is to be effective and in 

accordance with applicable rules.  

The main aim of Maritime English and profession-focused subjects integration through the 

training programme is to make students realize the whole picture of their particular professional 

context. J. Eliasson, A. Gabrielli mention that integrated Maritime English courses lend themselves 

to cross-curricular assessment which may be a higher form of formative assessment very much 

pursued in the maritime industry. This also means that Maritime English takes a very important place 

in the curriculum; that it becomes evident in its natural context [3, p. 68]. 

As a result, the Maritime English Programme for Deck Officers at KSMA is an example of 

possible interdisciplinary integration of profession-focused subjects (Navigation Science) and 

Maritime English at programme level. 

Besides of that, in this article we’d like to recommend a number of joint teaching and learning 

activities. We agree with C. Chirea-Ungureanu that “in order to teach Maritime English 

communication skills, the traditional methods are not enough. They have to be supplemented with a 

different knowledge base and have to borrow heavily from nautical sciences” [1, p. 46]. The learning 

and teaching environment shall familiarize learners with a variety of ways in which Maritime English 

can be applied.  

So, we suggest certain changes in the teaching methodology at this stage [5, p. 204]. 

1. The teacher is advised to use simulation activities at Maritime English lessons. These 

simulations can cover different professional circumstances, e.g. VHF communication, bridge 

watchkeeping, emergency drills etc. The help of technical aids (VHF radio, multimedia projector, 

bridge simulator) is preferable.  

2. The teacher shall use authentic and real-life / near-real information. As it is difficult to take 

the students to real working site area, authentic real-life / near-real information can be rather useful 

for the trainees to meet with challenges of a natural working environment. The information is selected 

from different resources: maritime accident reports, maritime officers’ memoirs, ship’s log books, 

ship’s and shipping company’s correspondence, maritime journals, the Internet etc. The appropriate 

case studies should also be used at Maritime English lessons, as they can promote better learner 

participation. Based on our teaching experience we can recommend to use the following resources: 

“In Command” by Captain C. M. Lloyd [13] and “21st Century Seamanship” [16]. 

3. Role-plays can be helpful when making presentations of daily life scenes of the crew in 

dramatized form. The best way is to have these scenes acted out be the trainees. Each scene shall be 

planned to demonstrate a professional problem. After the role-play is performed it shall be discussed 

in a class. But the teacher shall conduct role-plays keeping in mind the language skills of the learner 

group. 

4. Group discussions are highly recommended to develop Maritime English communication 

skills. The training process may be more successful if it is based on cooperative and interactive 
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teaching. The students are given a task to solve different problems by discussing a particular 

profession-focused topic in a group.  

5. The trainees shall be involved in research work. The instructor may advise some topics to 

do a deep research by guiding / assisting students to prepare projects or presentations on suggested 

topics. Such activity can raise future seafarers’ motivation to learn new information about their future 

career. 

Our research has provided evidence that communicative teaching of Maritime English can be 

integrated with the content of profession-focused subjects. The structure and content of the recently 

up-dated Maritime English programme for Deck Officers at KSMA comply with the new 

occupational requirements as for training of future deck officers. The suggested teaching and learning 

activities are highly recommended for use to increase interest among Maritime English practitioners 

in the implementation of integrated approach. 

The researchers and teachers shall continue their work upon interdisciplinary integration of 

Maritime English for more concrete teaching applications. To meet this educational challenge, it is 

advisable to establish a database of integrated teaching and learning materials to support the training 

process of future deck officers at maritime institutions. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА РЕЗИЛИАНТНАТА ЛИЧНОСТ 

Росица Младенова Недева 

Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” 

 
Анотация: Спецификата на военната и морска професия налага големи изисквания пред обучае-

мите. В настоящия доклад се представя проведено проучване на личностните характеристики и нивото 

на резилианс (устойчивост), като се извежда профил на устойчивата личност. Резултатите от про-

веденото изследване показват, че характеристиките, присъщи на високоустойчивите личности, са: прие-

мане на себе си, стремеж към личностно израстване, поставяне и следване на жизнени цели, силно изявен 

стремеж към контрол над средата, изграждане и поддържане на позитивни, близки взаимоотношения с 

околните и вътрешен локус на контрола. 

Ключови думи: резилианс, профил на устойчивата личност, характеристики на личността. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Винаги е бил вълнуващ въпросът защо едни хора се справят по-успешно с трудностите, в 

сравнение с други, и кои техни качества им помагат в справянето. Изследването на устойчивостта 

на личността се явява един от най-актуалните и съвременни проблеми в науката психология. 

Редица автори посочват личностни черти като оптимизъм, локус на контрола, личностова 

твърдост и др. за оказващи влияние върху устойчивостта на личността [4. Van Breda, 2001],[ 8. 

Русева, 2015, стр. 73-81]  В съвременната наука се използва понятието „резилианс“, което отразява 

по-точно и обхватно същността на устойчивостта на личността.  Съществуват ред определения на 

понятието „резилианс“ [1. Connor, 2006, стр. 46-49]. Резилиансът може да бъде разглеждан като 

индивидуалната способност на човека да управлява собствените си ресурси: здраве, емоции, 

мотивационно-волевата сфера, когнитивната сфера, в контекста на социалните културни норми 

[7. Махнач, 2007]. В понятието „резилианс“ се включват едновременно личностната издръжли-

вост и способността за бързо възстановяване на индивида при сблъсъка с трудности. Важно е да 

се отбележи, че резилиансът не се явява универсална, безусловна или фиксирана характеристика 

на индивида. Тя се изменя в зависимост от вида на стресовите влияния и факторите, които оказват 

съществено влияние върху развитието на адаптивните способности на индивида [6. Занкова, 

2014]. Изучаването на резилианса способства за разбирането на условията, подпомагащи оцеля-

ването, и извежда на преден план личностните характеристики, които засягат ефективното 

справяне с проблемите. Това понятие разглежда способността на човека към самостоятелно 

съществуване, развитие и преживяване.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Спецификата на военната и морска професия подлага бъдещите специалисти на изклю-

чително продължително натоварване и стрес, поради което е важно да се определят харак-

теристиките на личността, спомагащи за по-добрата адаптация и справянето с проблемите именно 

при тези лица. 

В този контекст целта на настоящото изследване е да се установят характеристиките на 

високоустойчивата личност при студенти и курсанти, обучаващи се във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

За да се постигне така очертаната цел, се поставят следните задачи: 

1. Измерване на нивата на устойчивост при изследваните лица.  

2. Установяване на различия между групите изследвани лица (обучаеми, характеризиращи 

се с ниска, с умерена и с висока степен на резилианс). 

Предмет на изследването е проучване и извеждане на личностни характеристики, 

присъщи на резилиантната личност. 
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Обект. За да се достигне основната цел, а именно извеждането на личностните харак-

теристики, присъщи на устойчивата личност, се проведе изследване, в което взеха участие 262 

изследвани лица, от които 236 мъже и 26 жени, във възрастова група от 19 до 23 години. 

 Хипотези:  

1. Предполага се, че високорезилиантната личност ще се характеризира с по-високи 

нива на личностните характеристики: приемане на себе си, личностен растеж, жизнени цели, 

автономия, контрол над средата, позитивни взаимоотношения, оптимизъм, в сравнение със 

слаборезилиантната личност. 

2. Допуска се, че високорезилиантната личност ще се характеризира с по-ниско ниво 

на негативни очаквания, в сравнение със слаборезилиантната личност. 

3. Допуска се, че високорезилиантната личност ще се характеризира с вътрешен локус 

на контрола, в сравнение със слаборезилиантната личност.  

Методика:  
1) Въпросник State Trait Resilience Inventory (STRI-33), разработен от Chok Hiew, като 

модификация на Resilience Checklist (1995) на Е. Гротберг, който измерва резилианса като черта и 

процес. В този въпросник посочените дименсии се изследват и като моментно състояние, и като 

черта на личността. Надеждността на използваната методика е висока: α=0,892, от данни на 

проведеното изследване. За постигане на зададената цел, резултатите се разглеждат по скала 

„резилиансът като черта“.  

2) „Метод за оценка локализацията на контрола“ е методика на Ангел Величков и 

Мария Радославова [5. Величков, Радославова, 2005]. Надеждността на конструкта, проверена 

чрез алфа на Кронбах от данните на извадката на Радославова и Величков, е α=0,67. 

Въпросникът изследва вътрешен и външен локус на контрола. Вътрешният локус на контрола 

разглежда в каква степен изследваното лице определя получените резултати от дейността си 

като производни на собствените действия, т.е. зависят от него. Външният локус на контрола 

разглежда в каква степен получените резултати от собствените действия се дължат на 

случайни фактори (напр. късмет, съдба). 

3) „Метод за оценка на оптимизъм и негативни очаквания“ е методика, съставена от 

Ангел Величков и Мария Радославова. Подскала „оптимизъм“ измерва ориентацията към 

успех, очакванията на положителни събития в живота. Скалата „негативни очаквания“ 

изразява подготовката на индивида за неуспех, като според авторите това не бива да се 

възприема за „песимизъм“. Надеждността на конструкта е добра α на Кронбах, когато е равна 

на 0,635 от данните на конкретното изследване.  

4) „Метод за измерване на адаптацията на индивида към средата“. Методиката е на 

Ангел Величков и Мария Радославова. Състои се от 50 айтема и използва Ликертовата скала 

за оценка. Въпросникът има 5 подскали: 

Приемане на себе си – осъзнаване на собствените добри качества и недостатъци.  

Личностен растеж – субективна оценка на наличните възможности за себеразвитие и 

себеусъвършенстване. 

Жизнени цели – способност за поставяне и преследване на дългосрочни лични цели и 

жизнени планове в средата. 

Автономия – преживявания на независимост във формирането и отстояването на 

собствените виждания, мисленето и поведението.  

Личен контрол над средата – възможност на индивида да установява контрол над хода 

на протичащите събития и процеси в живота.  

Чрез специализиран софтуер – SPSS 19 – се проведе еднофакторен дисперсионен 

анализ (One-Way ANOVA) и се изведоха следните резултати. 
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Таблица 1. Различия в личностните характеристики и възприятията на средата  

на обучение при изследваните лица според нивото им на резилианса като черта 

Характеристики Ниво на 

личностна устойчивост 

Средна аритметична 

стойност 

Стандартно 

отклонение 

 

F 

Степени на 

свобода p 

Приемане на  

себе си 

Ниска личностна 

устойчивост  

19,50 

 

29,51 

 

33,62 

6,058 

 

5,128 

 

4,940 

38,411 

 

2,256 ,000 

 

Личностна устойчивост в 

норма  

Висока личностна 

устойчивост  

Личностен  

растеж 

Ниска личностна 

устойчивост  

22,00 

 

34,31 

 

37,36 

9,165 

 

6,434 

 

6,253 

21,286 

 

2,256 
,000 

 

Личностна устойчивост в 

норма  

Висока личностна 

устойчивост  

Жизнени цели Ниска личностна 

устойчивост  

18,83 

 

26,98 

 

29,67 

8,519 

 

5,066 

 

5,236 

18,120 

 

2,256 
,000 

 

Личностна устойчивост в 

норма  

Висока личностна 

устойчивост  

Автономия Ниска личностна 

устойчивост  

15,67 

 

20,39 

 

22,60 

3,077 

 

4,727 

 

5,347 

9,985 

 

2,256 
,000 

 

Личностна устойчивост в 

норма  

Висока личностна 

устойчивост  

Контрол над 

средата 

Ниска личностна 

устойчивост  

29,50 

 

35,21 

 

39,21 

6,716 

 

5,123 

 

6,027 

20,774 

 

2,256 
,000 

 

Личностна устойчивост в 

норма  

Висока личностна 

устойчивост  

Позитивни 

взаимоотношения 

Ниска личностна 

устойчивост  

25,50 

 

31,97 

 

36,17 

2,950 

 

5,000 

 

4,739 

33,462 

 

2,256 
,000 

 

Личностна устойчивост в 

норма  

Висока личностна 

устойчивост  

Оптимизъм Ниска личностна 

устойчивост  

26,17 

 

37,35 

 

9,827 

 

5,258 

 

41,970 

 

2,256 
,000 

 

Личностна устойчивост в 

норма  
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Резултатите, изведени в таблицата, показват, че съществуват статистически значими 

(p<0,05) различия в следните личностни характеристики: приемане на себе си, личностен 

растеж, жизнени цели, автономия, контрол над средата, позитивни взаимоотношения, 

оптимизъм, локус на контрола при изследваните лица според нивото им на резилианс като 

личностна черта. 

По отношение на характеристиката „приемане на себе си“, резултатите сочат, че 

изследваните лица с високи нива на резилианс като черта в по-голяма степен са готови да 

приемат себе си, в сравнение с лицата с нисък резилианс, които показват нормални нива на 

приемане на себе си. Получените резултати са сравнени с нормите, изведени от Радославова и 

Величков [5]. Това означава, че лицата с висока устойчивост са по-склонни да приемат своите 

положителни и отрицателни черти, в сравнение тези с ниски нива на резилианса като черта.  

По отношение на характеристиката „личностен растеж“, резултатите сочат, че 

изследваните лица с високи нива на резилианс като черта в по-голяма степен са склонни да се 

стремят към себеразвитие и самоусъвършенстване, в сравнение с лицата с нисък резилианс, 

показващи съответно по-ниски нива на личностен растеж. Лицата с ниска личностна 

устойчивост по скалата „личностен растеж“ са с нормална изразеност (получените средни 

стойности за изследваните лица в настоящото изследване са съпоставени с нормите на 

Радославва и Величков [5]). Показателите на лицата с висок резилианс по отношение на 

личностния растеж са с по-високи стойности от нормалните, изведени от Величков.  

По отношение на жизнените цели резултатите сочат, че изследваните лица с високи нива 

на резилианс като черта на личността в по-голяма степен са склонни да си поставят 

дългосрочни цели, в сравнение с лицата с нисък резилианс. Това означава, че лицата с по-

висок резилианс са по-склонни да се стремят към постигане на целите си, в сравнение с лицата 

с по-ниска личностна устойчивост. Резултатите на обучаемите с ниски нива на устойчивост 

при скалата „жизнени цели“ са нормално изявени, докато лицата с висок резилианс имат 

високи показатели, в сравнение с изследванията на Величков и Радославова [5]. 

По отношение на автономността се оказва, че няма значими различия в получените 

резултати на лицата с висок и нисък резилианс, съпоставени с изведените от Радославова и 

Величков норми по скалата [5].  

По отношение на скалата „контрол над средата“, от получените резултати за 

изследваните лица, попадащи в групата с висока устойчивост, както и за лицата с ниска 

устойчивост, следва, че лицата и от двете групи се характеризират с висока степен на контрол 

над средата. Това означава, че те вярват, че могат да определят хода на случващото се в живота 

Висока личностна 

устойчивост  

41,89 5,171 

Негативни 

очаквания 

Ниска личностна 

устойчивост  

22,33 

 

19,53 

 

18,86 

8,501 

 

4,121 

 

4,831 

2,012 

 

2,256 
,136 

 

Личностна устойчивост в 

норма  

Висока личностна 

устойчивост  

Локус на контрола Ниска личностна 

устойчивост  

8,83 

 

6,56 

 

4,99 

3,656 

 

2,924 

 

2,718 

13,257 

 

2,256 
,000 

 

Личностна устойчивост в 

норма  

Висока личностна 

устойчивост  



 

 

116 

 

им. Все пак между двете групи изследвани лица съществува значимо различие по отношение 

на контрола над средата, като устойчивите личности се характеризират с по-висок контрол над 

средата. Лицата с нисък резилианс по отношение на контрола над средата имат средна 

стойност по скалата 29,50, в сравнение лицата в висок резилианс, чиято средна стойност по 

скалата е 39,21. Това показва, че изследваните лица с високи нива на резилианс като черта са 

склонни да възприемат в по-висока степен, че е възможно да оказват контрол над събитията. 

При характеристиката „позитивни взаимоотношения“ резултатите показват, че 

изследваните лица с високи нива на личностна устойчивост са в по-голяма степен склонни да 

създават и поддържат близки взаимоотношения с околните, в сравнение с лицата с нисък 

резилианс като черта.  

По отношение на оптимизма наблюденията сочат, че лицата с високи нива на резилианс 

като черта и тези с ниски нива на резилианса попадат в границите на нормалните нива на 

оптимизъм, изведени от Величков и Радославова [5].  

По отношение на нивото на локуса на контрола, резултатите показват, че изследваните 

лица с високи нива на резилианс като черта са с по-високи нива на вътрешен контрол, в 

сравнение с лицата с ниска степен на резилианс. Резултатите показват, че лицата с ниска 

устойчивост проявяват външен локус на контрола – те са по-склонни да се ръководят в 

поведението си от мнението на околните, в сравнение с обучаемите, характеризиращи се с 

високи нива на устойчивост, които се характеризират с вътрешен локус на контрола. 

По отношение на скалата „негативни очаквания“, резултатите показват, че няма 

статистически значими различия между изследваните лица с висока и с ниска степен на 

резилианс.  

От получените резултати чрез проведения еднофакторен дисперсионен анализ се пот-

върди допускането в първата хипотеза, че високорезилиантната личност ще се характеризира 

с по-високи нива на личностните характеристики: приемане на себе си, личностен растеж, 

жизнени цели, контрол над средата, позитивни взаимоотношения, в сравнение със слабо ре-

зилиантната личност. 

Получените резултати не дават основание обаче да се потвърди допускането във втора 

хипотеза, че високорезилиантната личност ще се характеризира с по-ниско ниво на негативни 

очаквания, в сравнение със слаборезилиантната личност. 

Резултатите от проведения еднофакторен дисперсионен анализ дават основание също 

така да се потвърди допускането в трета хипотеза, че високорезилиантната личност ще се 

характеризира с вътрешен локус на контрола, а слаборезилиантната личност – с външен локус 

на контрола.  

 

3. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В заключение могат да се направят следните изводи. 

Проведеното изследване с обучаемите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ постигна по-

ставената цел, а именно да се изведат характеристиките на личността с висок резилианс, 

присъщи на обучаемите в Училището. При изследването се установи, че характеристиките, 

присъщи на високоустойчивите личности, са: приемането на себе си, стремеж към личностно 

израстване, поставяне и следване на жизнени цели, силно изявен стремеж към контрол над 

средата, изграждане и поддържане на позитивни, близки взаимоотношения с околните и вът-

решен локус на контрола. Тези характеристики са присъщи на високоустойчивите личности.  

Личностните характеристики, присъщи на високорезилиантната личност, типични за 

българската популация в настоящото изследване, са сходни с наблюдаваните характеристики 

на личността, изведени от други учени, като Инке и сътрудници [2. Inke и др., 2006]. Инке и 

сътрудници чрез интегративен синтез идентифицират следните фактори, които са свързани с 

устойчивостта на личността: добри отношения с други хора; добри когнитивни и комуника-

тивни умения; особени таланти или постижения; самоефикасност (самооценка), самоуважение 
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и надежда; чувство за цел; вътрешен локус на контрола [3. Rotter, 1966]; чувство за хумор и 

позитивни емоции.  
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ЕКОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ В НАЦИОНАЛНИТЕ МОРСКИ ПРОСТРАНСТВА. 

НАЧАЛНИ ДАННИ И ПОСОКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Христо Георгиев 

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 
 

Резюме: Докладът е предназначен да запознае аудиторията за актуалната екологическа 

ситуация в националните морски пространства. Представя се проучване относно внедряването на 

нови технологии за опазване на морската среда. Разглеждат се потоците за управление на 

отпадъците генерирани на военни кораби от Военноморските сили. 

Ключови думи: околна среда, замърсяване, управление на отпадъци, експлоатация на кораби, 

Военноморски сили.  

 

ECOLOGICAL SITUATION IN NATIONAL MARITIME SPACES. INITIAL DATA  

AND EXPLORATION POINTS 

Hristo Georgiev  

Nikola Vaptsarov Naval Academy 

 
Abstract: The report is designed to familiarize the audience with the current environmental situation in 

national maritime areas. The report presents a study on the deployment of new technologies in shipbuilding 

to protect the marine environment. Ecological shipbuilding standards are examined and their deployment in 

Navy ships and coastal border divisions. 

Key words: environment, pollution, waste management, operation of ships, naval forces. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Нарастващата строгост на екологичните изисквания за морския транспорт от Между-

народната морска организация (IMO) драстично променя дейността на корабоплавателните 

ведомства. Това налага да се предприемат мерки за постигане на добро състояние на морската 

среда в частност на националните морски пространства. 

Промените в климата и околната среда през последните години представляват опасност 

за националната сигурност и е необходимо да се отчетат възможностите за тяхното 

предотвратяване и/или възстановяване. 

Мероприятията и задачите изпълнявани от Военноморските сили на Република България 

са свързани с неблагоприятното въздействие върху околната среда. Следва да се предприемат 

действия и да се вземат мерки за намаляване на влиянието върху екосистемите на брега и в 

националните морски пространства.  

Екологичната защита и опазването на околната среда във ВМС се разглеждат, като 

комплекс от правни, икономически, научно-теоретически и организационно-технически 

мероприятия, осъществявани от ВМС в мирно и военно време, насочени към опазване и 

възстановяване на околната среда в процеса на военната дейност и осигуряване решаването на 

задачите от войските и силите в условия на въздействие на екологически неблагоприятни 

антропогенни и природни фактори. 

Чрез поддържане на корабите във висока техническа готовност и експлоатация на 

корабните технически средства, се създават най-благоприятни условия за опазване здравето 

на военнослужещите и безопасност от увреждане на морската среда. В този смисъл важна част 

от подготовката на командните кадри по екология и опазване на околната среда е познаването 

на нормативните документи по опазване на околната среда с оглед своевременно 

предотвратяване на замърсяването с вредни вещества или отпадъчни води, съдържащи такива. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

Военното дело като една от целенасочените дейности, влияе върху околната среда и не 

може да се отдели от проблемите, свързани с икономическото и технологично развитие, 

демографията, измененията в потреблението, опазване на атмосферата, горите, водите, 

крайбрежните ивици и управлението на отпадъците. 

В условия на кризи от невоенен характер, войските и силите насочват усилията си за 

изпълнение на задачи по участие в превантивната и непосредствена защита на населението 

при заплахи или възникване на бедствия, аварии и катастрофи, оказване съдействие на 

органите за сигурност в борбата им срещу разпространението на оръжия за масово 

унищожаване или пресичане на терористични действия, които могат да доведат до нарушаване 

на екологическото равновесие и да оценяват риска от трансгранични екологически проблеми. 

Следователно се налага непрекъснато да се подобрява ефективността на нашата армия при 

изпълнение на задачи в национален, коалиционен и съюзен формат. 

 

1. Източници на замърсяване от ВМС 

По-конкретно източниците на замърсяване от страна на ВМС и бреговите гранични 

подразделения могат да бъдат определени в следните групи: кораби, брегови и ремонтни 

формирования. Интерес за доклада представляват само корабите: 

- по ежедневие на стоянката; 

- по време на провеждане на бойна подготовка на море; 

Корабите от ВМС са източник на замърсяване на морската среда в процеса на 

подготовката си както на море, така и на стоянка. Като съоръжения, в основни линии те са 

аналогични на тези от търговския флот, т.е. те са потенциален замърсител със същите 

продукти (нефтопродукти, сточни и сантинни води, битови отпадъци, твърди отпадъци). 

Трябва обаче да се има предвид особеното предназначение на военните кораби, както и 

спецификата при конструирането и използването им: 

 След края на Студената война Военните кораби в частност започнаха да се конструират 

или да се модернизират, съобразно изискванията за опазване на морската среда. Този процес 

не отминава и ВМС на България. Той получи допълнителен тласък след присъединяването на 

страната ни към НАТО. Наред с военно- политическите ценности на Алианса, се възприеха и 

техническите и организационни стандарти, на които трябва да отговарят корабите от ВМС. В 

последните години се забелязва стремеж на всички страни да въведат изискванията на 

МАРПОЛ 73/78 и за военните кораби. Например S T A N A G  7141 (edition 2) “Joint NATO 

Doctrine for environmental protection during NATO led operations and exercises”, препраща за 

организирането на някой от дейностите по опазване на околната среда по време на учения и 

операции, към тази Конвенция. 

Докато един търговски кораб се обслужва от 20-30 души екипаж, то на корабите от ВМС 

тази цифра е от 30–120 души, което предполага по–големи количества замърсяващи продукти 

изхвърляни в морето (“сиви” води, битови отпадъци). Тези отпадни води обаче са 

незначителен замърсител. 

Корабите във ВМС използват като гориво „леко дизелово гориво”, което причинява 

незначителни замърсявания на атмосферния въздух. 

  Търговските кораби основно превозват товари и собствени запаси от горива и масла, 

които по количества многократно надхвърлят тези на военните кораби. Това прави последните 

пренебрежимо малка заплаха за морската среда в сравнение с търговските. Трябва да се 

отбележи, че досега няма възникнал екологичен проблем по вина на военен кораб.  

При изпълнението на своите оперативни задачи, корабите на ВМС генерират отпадъчни 

материали, които могат да се разделят условно в три групи (виж табл.1). 
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Таблица 1. Основни замърсявания на морската среда, предизвиквани от корабите 

Течни субстанции Твърди субстанции Газообразни субстанции 

- нефтосъдържащи и трюмни 

води; 

- токсични (вредни) флуиди; 

- фекални води -”черни 

води”;  

- води от камбузи, бани, 

умивални -”сиви води”; 

- трюмно-баластни води. 

- хартиени отпадъци; 

- хранителни отпадъци;  

- пластмасови отпадъци не 

съдържащи хранителни 

примеси; 

- пластмасови отпадъци; 

- пластмасови отпадъци 

съдържащи хранителни 

примеси. 

- други; 

- изгорели газове от главни и 

спомагателни енергетични 

установки;  

- изгорели газове от 

утилизатори и 

инсенератори (peдyктори 

на отпадъци); 

- газове, образувани при 

ремонтни и аварийни 

ситуации. 

 

1.1. Замърсяване от течни отпадъци 

Важно място в редицата отпадъци заемат замърсените води, които от своя страна 

представляват особена заплаха за околната среда. 

Съгласно документите на IMO замърсените течни потоци на корабите се разделят на: 

“Черни” води – това са фекалните води. Като се има предвид органичния произход на тези 

отпадъци, които са част от кръговрата на веществата може да се каже, че те не са опасни за 

морската среда. Попаднали обаче в крайбрежните ивици, те застрашават здравето на хората, 

разтваряйки се в морската вода. Така те могат да попаднат в организма на човека при къпане в 

замърсени води. Поради тази причина Правило 8 от Приложение IV на МАРПОЛ 73/78 забранява 

изхвърлянето на такива отпадни води. Тези води наред със “сивите” са основните замърсяващи 

води изтичащи от военните кораби; 

“Сиви” води - това са водите от душовете, умивалните, камбузите и т.н. В ежедневието, 

това са най-големите по количество замърсяващи морската среда води, изтичащи от корабите. 

Пребиваването на борда, на значителните по големина екипажи, предполага необходимост от 

осигуряване на основните условия за живот: хигиенно осигуряване, поддържане на необходимата 

чистота на кораба, дейности свързани с логистичното осигуряване. Поради отсъствието на тече-

ния в гаваните, движение на водните маси в тях е много слабо. Това е причина попадащите във 

водата замърсители да се отлагат на дъното им. 

Липсата както на специални танкове за събиране на трюмни, фекални и сточни води на 

голяма част от корабите и липсата на средства за сдаване на брегови средства за пречистване на 

всички видове отпадъци не дава възможност за осигуряване изпълнението на екологичните 

изисквания. 

“Нефтосъдържащи” води – те включват трюмните води и води съдържащи нефто-

продукти. Това са води, събиращи се в трюмовете на машинни отделения, в помещения в които 

има монтирани горивни и маслени цистерни и др. Източници на ГСМ в трюмовете могат да 

бъдат течове или аварии по горивните, маслените и охладителните системи. Основната 

причина за замърсяване от корабите на ВМС са технически неизправности и аварии с мате-

риална част в процеса на експлоатацията й. Като се има предвид обаче малкото количество на 

нефтопродуктите, които носи един военен кораб, както и факта, че се носи ходова вахта с 
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непрекъснато наблюдение на механизмите, количествата изтекли в морето при авария са 

минимални. 

Като специфични за корабите на ВМС източници на замърсяване с нефтопродукти може 

да се посочат разливите от пропуски в системите за предаване на гориво на ход 

(“Replenishment at sea” /RAS/. Поради особената техника на провеждане на тази  логистична 

операция, тя носи потенциален риск за замърсяване на морската среда. По тази причина, за 

гарантиране на минимален риск от разливи, са разработени специални процедури за нейното 

провеждането - ATP 16(D)/MTP 16(D) Replenishment at sea. 

“Баластни води” – при запълване на горивни цистерни с баластна вода. Такива води в 

момента не се използват от корабите на въоръжение. 

 

1.2. Замърсяване от твърди отпадъци 

Твърдите отпадъци са неизменен спътник на всеки един кораб. В тази група могат да 

бъдат включени: 

- хранителни отпадъци; 

- опаковки (пластмасови, полиетиленови, хартиени и др.); 

- тъкани (парцали от различна материя); 

Поради факта, че Черно море е “особен район” трябва да се има предвид изричната забрана 

относно изхвърлянето в морето на всички видове пластмаси, включително: синтетични въжета, 

синтетични рибарски мрежи и пластмасови торби за отпадъци; всякакви други отпадъци, вклю-

чително изделия от хартия, парцали, стъкло, метал, порцелан, сепарационни, измиващи и опако-

въчни материали.  

Изхвърлянето в морето на хранителни остатъци трябва да се извършва колкото е възможно 

по-далеч от брега, но в никакъв случай по-близо от 12 морски мили от най-близкия бряг. [4, 

Приложение V] 

Предвид характера на този вид отпадъци, ограниченото свободно от техника пространство 

на военните кораби и сравнително кратките преходи, те се събират в полиетиленови пликове и се 

сдават на брега за изхвърляне заедно с битовите отпадъци от бреговия район. 

В резултат на извършения анализ на видовете замърсявания получавани при провеж-

дането  и логистичното осигуряване на подготовката  на ВМС, може да се направи извода, че 

военните кораби замърсяват незначително морската среда. Факта обаче, че съществуват нереа-

лизирани възможности за намаляване и на тези замърсявания показва, че има още върху какво 

да се работи в тази насока. 

 

1.3. Замърсяване с газообразни субстанции 

 Това замърсяване не е обект на настоящия доклад. 

2. Технически средства за ограничаване на източниците на замърсяване 

Към тези средства може да се отнесат: 

- осигуряване на корабите с оборудване за намаляване и ограничаване на замърсяването: 

- осигуряване на безаварийна работа на системите и механизмите, за недопускане на 

аварийно изтичане на замърсяващи вещества в морето; 

- поддържане в добро техническо състояние на техническите средства за събиране и 

обработка на отпадъците 

Чрез поддържане на корабите във висока техническа готовност и правилна експлоатация 

на корабните технически средства, се създават най-благоприятни условия за опазване здравето 

на военнослужещите и осигуряване на безопасност за морската среда. В този смисъл важна 

част от подготовката на командните кадри по екология и опазване на околната среда е 

познаването на МАРПОЛ 73/78 и „Концепция за опазване и възстановяване на околната среда 

в районите на дислокация на военните формирования и в местата на провеждане на учения и 
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мероприятия, свързани с отбраната на страната” с оглед своевременно предотвратяване на 

замърсяването с вредни вещества или отпадъчни води, съдържащи такива. 

За да са в състояние да покрият изискванията относно опазването на морската среда, 

корабите трябва да отговарят на определени технически изисквания отнасящи се до 

съоръженията осигуряващи необходимата степен на пречистване на изхвърляните зад борд 

твърди, течни и газообразни отпадъци. 

Определянето на параметрите на пречиствателните съоръжения, които е необходимо да 

бъдат монтирани на корабите за пречистване на замърсените води е изисква да се съберат 

статистически данни за потоците на същите за различни типове кораби. Такъв анализ е 

извършван във ВМС на страните от НАТО като крайните резултати са сведени към стойности, 

свързващи обема на замърсителите с количеството личен състав: 

- черни води – 0,041 м3 на човек на ден; 

- сиви води – 0,12 м3 на човек на ден; 

- нефтосъдържащи води – 0,101 м3 на човек на ден. 

Поради това, че голяма част от корабите на ВМС са на възраст над 30 години, те не са 

снабдени със средства за опазване на околната среда. За въвеждането им в съответствие със 

съвременните изисквания на ръководните документи е необходимо да бъдат оборудвани с: 

- трюмни сепаратори; 

- системи за обработка на “черни” и “сиви” води; 

- пещи за изгаряне на битови отпадъци; 

- средства за складиране и сдаване отпадъците от корабите; 

- бонови заграждения; 

- химически средства за ликвидиране на разливи на нефтопродукти. 

В същото време възрастта на корабите предразполага към повече течове и аварии, които 

стават причина за повишаване на количествата “нефтосъдържащи” води. Най-ефективно 

средство за борба с този проблем е поддържането в добро състояние на машините, меха-

низмите и техните системи, което да намалява течовете на вода и нефтопродукти в трюма на 

кораба. 

2.1. Технически възможности за ограничаване на замърсяването с нефтосъдър-

жащи води 

Нефтосъдържащите води трябва да се смятат за най-опасния замърсител на морската 

среда. По тази причина трюмните сепаратори са може би най-важните средства за нейната 

защита. Към въпроса за оборудване с такива средства, обаче трябва да се подходи селективно, 

по целесъобразност и съобразно с възможностите на бюджета. За привеждане на корабите, 

определени за участие в ОПМ в съответствие с изискванията на НАТО, те последователно 

преминават през модернизация на тези системи. В момента с трюмни сепаратори разполагат: 

- фрегата „Смели”  - тип DVZ- PC Oilchief; 

- корвета „Бодри” - тип DVZ 1000 VC Oilmaster; 

- базов миночистач „Прибой” - тип AQE-6D; 

- спасителен кораб „Протео”  - тип FRAM; 

- кср „Кап. I ранг Д. Добрев” - тип ОВ – 1М; 

- фр „Дръзки” и “Верни” - тип BWS/MFEB; 

- мл „Цибър” - тип SAFED. 

Част от останалите кораби притежават само цистерни за събиране на трюмни води. 

Използването им обаче е невъзможно поради липсата на средства за събиране и пречистване 

на тези води в базови условия. Водите премесени с ГСМ, които се генерират на корабите, се 

събират и извозват, по заявка с нефтосъбирачи от частни фирми.  
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При най-старите проекти кораби, където липсват такива цистерни, изхвърлянето на 

замърсените води става направо в морето. За въвеждането им в съответствие със съвременните 

изисквания са необходими значителни финансови средства, което не е икономически 

обосновано. Този проблем ще бъде решен с превъоръжаването на силите на ВМС с нови по-

съвременни проекти кораби съгласно програмите. 

2.2. Технически  възможности за ограничаване на замърсяването с “черни” и 

“сиви” води 

Поради факта, че голяма част от корабите не са оборудвани с фекални цистерни – от-

падните води от битовата дейност на екипажите на корабите се изпускат в морето.   

Корабите построени през 80-те години са оборудвани със системи за обработка на 

„черните” води. 

-    Фрегатите „Дръзки” и „Верни” имат фанова системама вакумен тип Marpol; 

- Корветите имат фанова система „затворен” тип, използваща химическа течност СТ-2 за 

обработка на водите в системата; 

- Минен ловец „Цибър”- има фанова система вакумен  тип  ЕUKSNOIRES; 

- Рейдовите миночистачи са оборудвани със система и цистерна за съхранение и 

обработване на фекални води. 

-    Кораб-станция за размагнитване „Кап. I ранг Д. Добрев”, като най-скоро проектиран 

и построен, единствен разполага с всички необходими средства за защита на морската среда, 

включително система за събиране, химическа обработка и сдаване на сточни и фекални води 

тип LK – 50. 

За осигуряване на изискванията на МАРПОЛ 73/78 (Приложение IV) е необходимо 

отпадъчните води от корабите да се събират и обработват в пречиствателни станции на 

военноморските пунктове. Липсата обаче на такива съоръжения ограничава използването на 

наличното оборудване на корабите. 

2.3. Технически възможности за ограничаване на замърсяването с твърди отпадъци 

Битовите отпадъци са друг сериозен замърсител на морската среда, но по-лесно се 

поддават на управление в корабни условия. От всички кораби на ВМС единствено кораб-

станция за размагнитване „Кап. I ранг Д. Добрев” е оборудван с пещ за изгаряне на твърди 

отпадъци - тип SQ 11 (50  кг/ч.). Останалите събират тези отпадъци в полиетиленови пликове, 

сдават ги в контейнери на брега и се извозват за  изхвърляне на сметището. 

Този начин за събиране не изисква особени финансови инвестиции и като се има предвид 

продължителността на плаванията, той успешно решава проблема с тези отпадъци. 

Единственото затруднение се получава при по-продължителни учения, което налага 

организиране на събирането на твърдите отпадъци от специално заделен кораб. 

2.4. Технически средства за ограничаване и ликвидиране на замърсявания на 

морската среда 

Разглеждането на въпросите относно опазването на морската среда не може да бъде 

пълно без да се обърне внимание на боновите заграждения и химическите средства за 

ликвидиране на разливи на нефтопродукти. 

Поради факта, че всеки военен кораб може да изпълнява самостоятелни плавания и 

задачи, той трябва да бъде оборудван с необходимите средства, позволяващи му да се справи 

със замърсявания, които е предизвикал. Това се отнася с особена острота по отношение на 

корабите, участващи в международни учения и такива, посещаващи чужди пристанища. При 

наличие на необходимото оборудване те могат своевременно да реагират на възникнали по 
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различни причини замърсявания, с което да предотвратят екологично замърсяване и възник-

ващите от това мерки срещу командира и ВМС.  

Както беше споменато по-горе, обикновено военните кораби извършват зареждането си 

с гориво на стоянката. Тази логистична операция крие потенциална опасност от разливи на 

нефтопродукти. Причина за това може да бъде: неплътност в съединенията, пукнатини в 

шланговете, изтичане на гориво от тях по време на прибирането им в края на операцията по 

зареждане и др. За намаляване на опасностите от замърсяване на гаваните е необходимо да се 

използват бонови заграждения. Те биха ограничили районите на замърсяване и така да дадат 

възможност за по-ефективни действия по ликвидирането им. По тази причина е наложително 

осигуряването на военноморските бази с комплекти за екологична защита на гаваните. В тези 

комплекти трябва да има: бонови заграждения, помпи за изпомпване на нефтените замър-

сявания (скимъри), сорбенти, обеми за събиране и временно съхранение на събрание неф-

товодни смеси, генератор за самостоятелно захранване на скимърите, свързочни средства за 

осигуряване на връзка между членовете на екипите по време на действията и др. 

Съгласно „Националния авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море”, 2011 

кораби от ВМС се включват във вторите ешелони на морските аварийно-спасителни отряди 

(МАСО) във Варна и Бургас. Това предполага те да са оборудвани със средства за борба с 

разливи. 

Военноморските сили съдействат за противодействие на нефтени разливи чрез : [ 5 ,  

с.28]  

• организиране и провеждане на радиотехническо наблюдение на определени акватории 

от българския участък на Черно море; 

• извършване на мониторинг на нефтени петна, включително с хеликоптер; 

• осигуряване на специализирани команди за аварийно отшвартоване и буксиране на 

аварирали кораби; 

• участие в гасене на пожари; 

• осигуряване на допълнителни комуникации. 

ВМС подготвят специални планове за действия включително военноморските пунктове 

във Варна и Бургас в случай на замърсяване на морската среда с нефт и нефтопродукти. 

 За съжаление ВМС не разполагат с каквито и да е средства за борба с нефтени разливи, 

със средства за почистването им, както и със средства за събиране и обработване на отпадъци 

и замърсени води. Изхождайки от задачите на ВМС в мирно време и изискванията на 

международните документи по въпросите на опазването на морската среда от замърсяване 

следва, че снабдяването с такива средства е задължително.  

Като се има предвид, че горивото попаднало във водата, обикновено е от изхвърлени 

неочистени трюмни води, то следва че неговото количество е незначително. След съпоставяне 

на местоположението на полигоните за бойна подготовка, котвените стоянки и най-често 

използвани маршрути за движение на корабите на ВМС с индексите на чувствителност на 

бреговата ивица може да се направи извода, че тези кораби не оказват влияние върху морската 

среда чрез попадащите в нея леки горива. Това разбира се не е основание да не се предприемат 

мерки за премахване и на тези източници. 

На фигурата по-долу са посочени потоците за управление на отпадъците генерирани на 

корабите и системите за обработка. 
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Фигура 1. Управление на отпадъците генерирани на корабите и потоци за обработка 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на извършения доклад се стига до извода, че възможностите за ограничаване 

на замърсяванията на морската среда от ВМС в процеса на провеждане на тяхната подготовка 

могат да се реализират чрез следните мерки: 

 1)  В процеса на логистичното планиране да се вземат предвид вероятните отрицателни 

въздействия върху околната среда, и да се вземат мерки за избягването им; 

 2)  Планиране и организиране на необходимата екологична подготовка на командния и 

личния състав; 

 3)  Да се продължи с по-високи темпове преоборудването на корабите   предвидени да 

останат в състава на ВМС след 2018 г. със средства за пречистване на течните отпадъци от 

тях; 

  4) Да се осигурят консумативите необходими за пускане в действие и за нормална 

работа, на наличните  средства за очистване на “черни” и “сиви” води; 

Отпадъци 

генерирани 

на кораба 

Събиране и 

разделяне 

За многократна 

употреба? 

Не морски 

отпадъци 

Без 

обработка 

Пещ за 
горене 

Компактор 

Продължите

лно 

съхранение 

Повторно 

използване 

на кораба? 

Задържане и 

повторно 

използване 

на кораба 

Рециклиране и 

повторно 

използване на 

пристанище 

Пристанище за 

приемане на 

отпадъци 

Специално 

обработване на 

пристанище 

(изгаряне, 

стерилизиране, 

биообработка.) 

Морски 

отпадъци 

Компактор 

 

Мелница  

 

Без 

обработка 

Пещ за 
горене 
 

Краткосрочно 

съхранение 

Разрешена зона 

за 

освобождаване 

Освобождаване 

в морето 

не 

не 

не 

не 

да 

да 

опция 



 

 

126 

 

5) Да се снабдят корабите с необходимите преносни технически и химически средства за 

борба с нефтени замърсявания. 

В по-далечна перспектива е необходимо: 

1) Да се изградят пречиствателни съоръжения за течни отпадъци в двата военноморски 

пункта; 

2) Да се изградят депа за разделно събиране на твърдите отпадъци от корабите и базовите 

райони; 

3) Да се осигури монтирането на всички необходими средства за защита на морето от 

замърсяване, при придобиването на нови кораби за ВМС; 
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ПОВИШАВАНЕ НА КОРАБНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТАНКЕРИ 

ХИМИКАЛОВОЗИ ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ 

РАЗХОДИ 

Благовест Белев, Георги Панайотов 

Висше Военноморско Училище "Никола Йонков Вапцаров", България 

 
Резюме: Засилените мерки на Международната морска организация по ограничаване на из  

хвърляните в атмосферата въглеродни емисии, налага търсенето на оперативни резерви от всички 

видове кораби. Наред с реализирането на иновативните идеи в работата на винто-рулевата група, 

подобряването на корабния дизайн, използването на алтернативни горива, за съществуващите 

кораби резерв може да се търси и в подобряването на оперативния индекс за енергийна ефективност. 

Специфичните дейности на танкерите  химикаловози в рамките на един рейс, по време  на товарен и 

баластен преход, са сериозен потенциал в това отношение. Операции като, „ инертиране “, „ подгрев 

на товара “, „разтоварване“, „просмукване“ и „миене на товарните танкове“ могат да се 

усъвършенстват по разход на време, което би довело до икономия на гориво, а оттам и по-малко 

емисии  на въглеродендвуокис в атмос ферата.  

Ключови думи: енергийна ефективност, оперативен индекс, план за управление, въглероден 

двуокис. 

 

ENERGY EFFICIENCY INCREASING ON BOARD CHEMICAL TANKER THROUGH   

ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION DURING SPECIFIC OPERATION 

Blagovest Belev, Georgi Panayotov 

Nikola Vaptsarov Naval Academy 

 
Summary: Strengthening the measures taken from IMO to decrease the CO2 emission into the  atmosphere  

enforce the ship owners  to find a new ways for ship's energy efficiency, same as helm-propeller group improvement, 

new ship's design, new kind of fuel using. For the existing chemical tankers important reserve give the improvement 

of Energy Efficiency Operational Index during the specific operation as inert gas operation, cargo heating, 

discharging and stripping, tank cleaning, complying in every voyage. 

Key words: energy efficiency, operational index, management plan, CO2 emission. 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Поредицата от резолюции и циркуляри на Морския комитет по опазване на околната среда  

(Maritime Environment  Protection Committee ) (MEPC) [2,3,4,5,6],  доведоха  до приемането на       

Глава IV от Анекс VI на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването на   

морската среда от корабите (MARPOL). С влизането и в сила от 01.01.2013 година започна  

фактически официалното прилагане на мерките за повишаване на енергийната ефективност  на  

корабите. По статистически данни, през 2010г. корабната индустрия е изхвърлила в атмосферата 

над 1,25 милиона тона CO2, което е около 4,5% от общото количество  парникови газове отделени 

в атмосферата за същата година. IMO очаква 250% увеличение на това количество през 

следващите 10 години (до 2020г.) [11], ако не бъдат предприети мерки за драстичното  им 

ограничаване. От анализа на Конференцията на ООН за търговия и развитие, ( United  Nation 

Conference on Trade and Development ) ( UNCTAD ) красноречиво се вижда че, морският  

транспорт има позитивно развитие и е значим дял от световната търговия. Само за 2016г. превоза 

на суров петрол по море се е разширил с 4.3%, търговията с рафинирани петролни продукти и газ 

с 4%, а превозите на танкерите химикаловози с 4.7%. Търговията с химикали бележи ръст и за 

първото полугодие на 2017 г, както се вижда и от (таблица 1) за  и вноса и износа им само за САЩ. 

Това се  отнася особено за продукти като, бензол, етилен, дихлорид, етилен глюкол, толуен. [12]. 
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Таблица 1. Търговия с течни химикали  на пазара в САЩ 

                                        Внос                                                      Износ 

2017          

2016          

 2015          

2014         

2013          

     -15        -10          -5            0            5        10           15         20 

                                                         

Милиони тонове 

От 200.10 милиона тона през 2013 г. глобалният превоз на химикали се очаква да 

достигне 268.42  милиона тона през 2020 г. - тоест увеличение с 4.3% . Химикалите  превозвани 

през океана се очаква да нарастнат с 4.4% до 2020 г., а оборота в Северна Америка на химика- 

ловозния пазар да нарастне с 4.7% за същия период. Глобалният световен пазар с химикали се 

очаква да достигне до 2.23 трилиона  долара до 2020 г.[13].  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Отчитайки перспективата в развитието на танкерния флот още през 2010 г. INTERTANKO 

(Международната асоциация на независимите собственици на танкери) предложи три фази за 

подобряване  на енергийната им ефективност показани на (таблица 2). [14]. 

 
Таблица 2. Фази за подобрение енергийната ефективност на танкерите спрямо  

референтната линия от 2013- 2014 г.- фаза 0 (Липса на редуциране на енергийната 

ефективност) 

Фаза Период Подобрение на енергийната ефективност % 

Първа 2015 година - 2019 година 10 

Втора 2019 година - 2024 година 20 

Трета След  2025 година 30 

 

Наред с техническите инструменти(конструктивния индекс за енергийна ефективност 

(EEDI)и някои пазарни инструмени (конкуренция при доставчиците на горива, данъчни 

правила,  емисионна търговия), много голяма роля ще играе оперативния индекс за енергийна 

ефектив ност(EEOI), осъществяван главно чрез, корабен план за управление на енергийната 

ефектив ефективност (SEEMP). Този индекс е инструмент в контрола на дейността на всеки 

танкер в  зависимост от спецификата на превозваните от него товари и свързаните с тях 

операции.Той  позволява да се измери ефективността на използваното от него гориво при 

експлоатация, как то и влиянието на някои оперативни промени, като подобряване плана за 

прехода - скорост, дистанция, диферент, използването на нов тип горива, като метанол 

например, подобрени утилизационни системи, скрубери, магнитни генератори). EEОI се 

изчислява за всеки рейс дадено в уравнение (1) , в резултат на което по-малък оперативен 

индекс, означава енергий но по ефективен танкер. [5]. 
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(1).  EEOI =   ΣjFCj.CFj  

                       mтовар.D 

 

а изчислението му за брой рейсове или преходи е дадено в уравнение (2). 

(2).  Среден  EEOI  =   ΣiΣj(FCj.CFj)                                       

                                      Σi mтовар,i.Di       

където:  j - е тип гориво ; 

   i – номер на рейса ; 

         FCij – маса на изразходваното гориво j за рейс i ; 

          CFj – фактор на преобразуване, определен според отношението на използваното гориво 

j и съдържанието на СО2 в него ; 

          m товар – превозен товар(тонове) за рейс i ; 

             D – дистанция в морски мили, измината за пренасяне на определен товар. 

Връзката между консумацията на гориво и масата на СО2 идва от химическия състав на 

гори- вото с различно съдържание на въглерод и различни коефициенти за корекция съгласно 

ИМО, MEPC.1/Circ.684 [6]. Стойностите на коефициента CFj за различните типове корабно 

гориво са представени в (таблица 3). 

 
Таблица 3. Съдържание на въглерод в различните типове корабно гориво 

Тип гориво Справка Съдържание на 

въглерод 

Cf(t-CO2/t-

Гориво 

Леко гориво 

(MDO) 

ISO 8217GradesRMA trough 

RMD 

0.86 3.151040 

Тежко гориво 

(HFO) 

ISO 8217GradesRME trough 

RMK 

0.85 3.114400 

 

Приложението на формулата за дадени преходи на химикаловозен танкер, включително 

и баластни, базирани на информацията от докладвани рaпорти, би изглеждало така, както е 

дадено на (таблица 4). [9]. 

 
Таблица 4. Информация нужна за прилагането на формулата по изчисляване на оперативния  

индекс за енергийна ефективност на танкер химикаловоз по време на преход 

Име на танкера химикаловоз 

Преход или дни(i) Консумация на гориво(FC) на 

преход или в пристанище 

Преход или времеви период 

 Тип гориво 

(Тежко-мазут) 

Тип гориво 

(Леко-дизел) 

Товар(m ) 

( в тонове) 

Дистанция 

(в морски мили) 

1 20 5 25000 300 

2 20 5 0 300 

3 50 10 25000 750 

4 10 3 15000 150 
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Направените изчисления на тази база са дадени в уравнение (3). 

(3).  EEOI  =                                       100 x 3.144 + 23 x 3.151                             = 13.47 x 10ˉ6 

                          (25000 x 300) + (0 x 300) + (25000 x 750) + (15000 x 150) 

 

При танкерите химикаловози, поради големия периметър от конкретни изисквания при 

транспортиране на товарите на море е налице и голяма гама от специфични дейности. В тези 

дейности е налице сериозен резерв за подобряване на оперативния индекс за енергийна 

ефективност. Всеки рейс на този тип танкер, започва от товарното пристанище  или терминал 

и завършва в следващото товарно пристанище или терминал, включващо товарен и баластен 

преход. На товарния преход се поддържа позитивно налягане на инертния газ в товарните 

танкове. В много случаи се извършва и подгрев на товара до края на разтоварването. Важен 

момент при разтоварването има успешното просмукване на товарните танкове, за влизане в 

нормите на сталийното време, заложено в чартърните изисквания. За химикаловозните 

танкери веднага след разтоварването, започват миячни операции по определени процедури, 

утвърдени от световни лаборатории, като  Д-р Уърви, Миракъл. При транспортирането на 

продукти, като масла, нафта и други такива, провеждането на тези операции зависи от 

пламната  точка на новия вид товар. Всички тези операции, зависят изцяло от натрупания опит 

на екипажите, от  правилната организация и постоянен контрол при провеждането им. Фактор 

за това е и голя мото им времертаене, понякога по време на целия баластен преход, както и 

трудоемкост  при умаления брой на сегашните им екипажи.  

 

2.1. Инерт газ системата е едно от най-важните звена по контрола на безопасността на 

всички танкери, като кораби превозващи изключително запалими и взривоопасни товари, 

както по отношение опазването на околната морска  среда, така и за опазване на на човешкия 

живот  на  море, доказателство за което са обобщените данни дадени в (таблица 5) [8]. 

 
Таблица 5. Данни за нещастните случаи и причинените бедствия от танкери извън военни 

действия, за чието преодоляване инертирането би спомогнало много 

Период Убити членове на екипажи  Разливи на нефт и продукти в м3 

1945г   -   1960г 119 8700 

1961г   -   1969г  218 185426 

1970г   -   1979г 513 956098 

1980г   -   1989г 278 305843 

1990г   -   1999г 105 54982 

2000г   -   2010г 63 18100 

 

Недопускането на изтичане на инерт газ от което и да е звено от системата е много важно 

перо в осигуряването на  нормална експлоатация, пестене на много излишни разходи, тоест 

осигуряване на енергийна ефективност. Това изисква много тясно сътрудничество между 

офицерите от машината и палубата, за гарантиране на тази постоянна поддръжка и безупреч- 

ното функциониране на системата във всички периоди на прехода. 

Основни компоненти на Инерт газ системата, които трябва да бъдат обект на постоянна 

поддръжка и контрол, както в ежедневието така и при функционирането на системата 

включват: Изолиращите кранове, скрубера, газ вентилаторите, регулиращия кран за наля-

гането, дек сийла, механичния невъзвратен клапан, клапаните за изпускане на налягането и 
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недопускане на засмукване на въздух в товарните танкове (P/Vvalves), прекъсвача на над-

нормено налягане и вакум в инерт газ системата (P/Vbreaker), изолиращия палубата кран, 

мастрайзера, осигуряващ освобождаване на налягането при наднормени стойности предиз-

викани при товарни операции или други причини. Изключително важно условие за недопус-

кането на пробив в системата е надлежното функциониране на алармената система за 

безопасност. Само тя би могла навреме да предпази танкера от неминуема опасност и да 

осигури своевременни и конкретни мерки и действия в това отношение от екипажа. Обект на 

постоянна поддръжка, тестване и контрол преди запускане на системата имат алармите: 

Високо ниво в скрубера или ниско ниво на подаваната в него вода (приблизително  0.7 бара) и 

спиране работата на вентилатора; Ниско ниво на подаваната морска вода (приблизително 1.5 

бара към дексийла или високо ниво на температурата на инерт газа (приблизително 70°C), 

както и ниско налягане в линията след вентилатора (приблизително 250 мм воден стълб), 

водещо до спира не на работата му също; Високо кислородно съдържание (8%), прекъсване 

подаването на газа към палубата, както и ниско ниво на дексийла; Падане на мощностите и 

авариен стоп, водещо до прекъсване  работата на скрубера и вентилаторите ; Ниско ниво (1%) 

или високо ниво (5%) на кислорода в подавания инерт газ; Ниско ниво на смазочното масло. 

Особено внима ние трябва да се обръща за коректната работа на клапаните за освобождаване 

на налягането и недопускане на въздух към товарните танкове (P/V valves). Честа оперативна 

грешка е отварянето на мастрайзера за допълнително и бързо освобождаване на налягането в 

крайната фаза на товарния процес, топирането на танковете. Поради многообразието на 

операциите в тази финална фаза и липсата на достатъчно свободен екипаж той често се забравя 

отворен и това води до рязко спадане на налягането в цялата инерт газ система. Оттук 

произтича необхо димостта от нов запуск на източника на инерт газ, което води до сериозен 

допълнителен раз ход на енергия (от 1 до 2 тона гориво). По време на преход поради 

различните метеорологични условия, особено при повишаване на температурата и акти-

вирането на алармите за високо налягане в товарните танкове се правят  продължителни осво-

бождавания на  налягането, което временно неутрализира тази аларма. Но също така води и до 

сериозен спад  на налягането  нощем поради свиването на товара от ниските температури до 

границите на минималното, а понякога и до най-ниско ниво, което отново изисква за-

пускането на източника на инерт газ  и загуба на енергия (до 2- 3тона гориво). Правилността 

на действията изисква многократно освобождаване на налягането но до максималните 

граници, за да  не се допусне свиването му до  долния диапазон на границата и свързаните с 

него аларми, през другите части на денонощието, изискващо допълнителни разходи за 

инертиране. 

 

2.2. Подгрева на товарите, крие големи резерви в икономията на гориво, а оттук и на 

енергийна ефективност. Много често превозваните товари с танкерите химикаловози се налага 

да бъдат подгряти. Редица терминали в Северна Америка и Европа не приемат за разтоварване  

товар, ако е установена температурна  разлика от указаната в чартърния  договор или съглас 

но дадените инструкции. Подгрева много пъти е продиктуван от запазване на специфичните   

качества на товара. Различната от изискуемата температура води до промени в характеристи 

ките на товара с необратим характер или влошаване на качествата му, така и до недоброто му  

просмукване и голямо остатъчно количество (Remain on board quantity) (ROB), което е за 

сметка на корабособственика. 

Обикновено подгрева започва още в началото на прехода, за поддържане на необ-

ходимата температура на товара, отколкото форсирането му за наваксване на необходимата 

темпера турна разлика. Изискванията по време на прехода са температурата на товара да се 

поддържа минимум 10° над точката на замръзване. Подгрева не трябва да се спира по време 

на прехода и трябва добре да се нагласи градусната промяна на температурата до желаното 

ниво в поддържането й. Инструкциите за подгрева са много често неясни и чартъорите 

разчитат на опита на капитана. Това е особено важно ако товара е натоварен при температура 



 

 

132 

 

по-висока отколкото фиксираната в чартърния договор. Тогава се препоръчва да се изчака по 

време на прехода, температурата да се понижи до желаното ниво и тогава да се започне 

подгрев за поддържането й. В разтоварното пристанище екипажа трябва да организира 

незабавното и ефективно просмукване на товарните танкове, когато нивото на товара достигне 

под нивото  на нагревателните тръби в танка. Различните категории растителните масла, 

палмовото масло и други превозвани с танкерите химикаловози имат висок вискозитет и 

изискват специално внимание по време на разтоварване. Този тип товари имат специални 

изисквания за съхранение по  време на прехода и инструкциите за това трябва да са детайлни. 

Рязкото вдигане на температурата може да предизвика загряване на товара (дектроза), 

карамелизиране (меласа), както и повишаване на мастните киселини (палмово масло), а 

завишената температура, може да предизвика оксидация, хидролиза или обезцветяване на  

товара също. Затова е необходим постоянен температурен контрол и внимателното пови-

шаване на градусната основа. Това може да бъде изпълнено само при точно и задълбочено 

планиране, особено когато се изисква значително повишаване на температурата на товара при 

кратки преходи, типични за малките танкери химикаловози. Трябва да се има пред вид, че 

превозването на подгрявани хранителни масла в студено време, може да предизвикат втвър-

дяване на пари от товара във вентилационните тръби, ефективно подържащи равномерното 

налягане в него. Потенциалният резултат  при допускането на това би бил катастрофален за 

здравината на танка. Важността на температурния градиент се вижда и от препоръчваните от 

Организацията по храните и селското стопанство към ООН (FAO), изискуеми за поддържане  

максимални температури по време на преход и при товаро - разтоварни операции, посочени в 

(таблица 6) [10]. 

 
Таблица 6. Таблица за изискуемите от (FAO) температури при преход, товарене  

и разтоварване на хранителни масла и мазнини от танкерите химикаловози 

 

Растителни масла, мазнини При транспортиране 
При товарене и разто- 

варване 

Често транспортирани Min °C Max °C Min°C Max°C 

Рициново масло 20 25 30 35 

Кокосово масло 27 32 40 45 

Кондензирано памучно масло t°на ок.среда t°на ок.среда 20 25 

Рибено масло 20 25 25 30 

Фъстъчено масло t°на ок.среда t°на ок.среда 20 25 

Маслинено масло t°на ок.среда t°на ок.среда 10 20 

Палмово масло 32 40 50 55 

Рапицово масло t°на ок.среда t°на ок.среда 10 20 

Слънчогледово масло t°на ок.среда t°на ок.среда 10 20 

 

Подгрева се прави и за избягване на кристализацията на товара, например сода каустик, 

за избягване на замръзването на товара, например сайклохексан, за избягване на операции като 

премиване на товара, изискуеми съгласно Анекс II на конвенция (МАРПОЛ), например фенол,  

рапицово масло. [7]. Разходите по  поддържане на температура от 57°C изискват средно по 7 

тона гориво дневно, а при повишаване на температурата до 3° на ден до 13 тона дневно. 
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Обемният и енергоемък процес на подгрев на товарите, без изпълнението на който не могат    

да се изпълнят условията по чартърния договор, изискват добро планиране, знания, ефектив- 

ни и квалифицирани действия от страна на екипажа, строг и постоянен контрол на операциите 

и гарантират голям резерв от икономия на гориво по време на целия преход.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3. Организирането и провеждането на миячните операции осигуряват голям резерв 

в подобряването на оперативния индекс за енергийна ефективност на танкерите химикаловози, 

отнемащи често цялото време на баластния преход. Основната им цел е да се премахнат оста- 

тъците от превозвания товар по цялата товаро - разтоварна  система. Миенето предотвратява  

и акумулирането на останки от товара и е необходима стъпка за освобождаването на товарни- 

те танкове от газове, за допускане  влизането на членове на екипажа, ремонтни бригади или  

други лица в тях. Големият брой и различните на вид химикали дават малка вероятност два 

последователно превозвани товара да са съвместими. Измиването позволява пълната смяна на 

превозваните товари. Достигането на желаното качеството на измиване зависи  от : изиск- 

ванията и спецификацията на новия товар; физическите и химически свойства на товара, който 

е бил разтоварен; типа на танковото покритие или неръждаема стомана. Неспазването на 

изискванията в това отношение, рефлектират жестоко във финансово отношение, засягайки 

пряко, корабособственици, оператори и други страни, свързани с  тези скъпи и чувствителни 

на замърсяване товари за превоз. От направения анализ на Клуба по стандартите за периода от 

2010 до 2014 г., от общо 81% от исковете по танкерните товари, 67% по обем се падат на 

танкерите химикаловози и продуктовози. Тези искове са свързани главно с много влошеното 

качество на превозваните товари (недобре съхранени по време на преход, смесване при миене, 

течове, неправилно свързване на товаро - разтоварни магистрали и други на обща стойност за 

периода 25 милиона щатски долара.[15]. Прилагането на все по-високи стандарти, към превоза 

на химикали и продукти, както и методи за анализ, правят миячните операции значително 

енергоемки и продължителни по времетраене. Красноречиво доказателство за това са 

изискуемите стандарти прилагани от Международната асоциация на независимите соб- 

ственици на танкери INTERTANKO. Такива са например стандартите: 

Стандарт чиста вода (Сухо товарно помещение, очистено от зрително наблюдавани 

остатъци от предишния товар или други чужди елементи плюс тест за измити стени с подходящи 

разтворители). Това са товари като стирен мономер, акрилнитрил, изопропилалкохол, ацетон,  

хидрокарбонни  и хлоринни разтвори. В повечето случаи метанола е най-подходящ по отношение 

теста за измити стени ; Метанолен стандарт. (Сухо товарно помещение, очистено от зрително 

наблюдавани остатъци от предишния товар или други чужди елементи плюс тест за измити стени 

с метанол). Това са товари като метанол, етанол, моноетиленглюкол, влакнести хранителни и 

фармацефтични продукти, оцетна киселина; Стандарт ултра измиване. (Метанолен стандарт плюс 

тест за измити стени с подходящ разтворител). Това са най-чистите химикали, като ендохексан, 

диоксан, оцетен анхидрид и много други такива химикали. Гаранцията за постигането на добро 

измиване е доброто планиране на тези операции, използвайки пре поръчителните процедури от 

утвърдените в браншовата индустрия ръководства, като Д-р Уърви, Миракъл, Милброс лабора-

тории, Енергийния институт " HM-50 ". Опитните компании, често развиват свои собствени ме-

тоди и процедури. Това е много-важно за качественото измиване на товарните танкове и товаро-

разтоварната магистрала, непозволявайки загуба на време, гориво и в крайна сметка осигурява ви-

сока енергийна ефективност. Важен резерв за това по време на тези операции е времето за миене 

и необходимата температура на миячната и плакнеща вода. От тях зависи  продължителността на 

работа на котела, нагревателите, дизелгенераторите осигуряващи работата на хидромоторите и 

помпите, небходими за просмукването на миячните води и остатъците от товара. Особено необ-

ходимостта от повторение на циклите при неспазване на технологичните изисквания, слаб и 

непостоянен контрол на достигнатите параметри в миячния процес, водят до неправомерно уве-

личение използването на енергийните източници по време и мощност. Гаранцията за доброка-

чествеността на този процес е стриктният контрол по ефективността от провежданите операции, 
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които да не са под и над изискуемите стандарти. Използването на много миячни машинки 

едновременно и значителното намаляване на налягането, драматично увеличава времето за миене 

и достигане на  изискуемите критерии. Специфичните свойства на товара изискват да се  стартира 

с подходящата за началото на процеса тем-пература. Например много високата или ниска такава, 

необходима в първоначалния стадий на миене, може да създаде значими проблеми в следващите 

стадии. Например при висока  първоначална температура  на миене, товар като стирен мономер 

има тенденция към полимеризиране, а редица  хранителни и растителни масла, включително сое-

ви, памучни, рибени оставят втвърдени остатъци, които е много трудно да се отстранят от товар-

ния танк. Тези полимеризиращи, сухи или полусухи товари изискват бързо първоначално изми-

ване с температура на миячната вода равна с околната, за предпазване образуването на твърди 

останки. Тази температура се препоръчва и за отстраняване на летливите запалими газове, за 

недопускане на запалване или взрив в товарния танк или системата като цяло. Разтворимите във 

вода товари, като алкохолите, глюколите изискват предимно  топла вода за миене, за предпочи-

тане сладка  или дейонизирана такава. В противоположност, използването на гореща миячна вода 

в първоначалния стадий е желателна за някои субстанции, които имат висока точка на замръзване, 

като палмово, кокосово масло, фенол и много други химикали. Те изискват миене с такава гореща 

вода за да бъдат в течно състояние през целия миячен процес, за по-лесното отстраняване на 

остатъците им от измиваната повърхност на товарния танк. Много важен фактор, гарантиращ 

скъсяването на циклите за миене и времетраенето на миячните операции, като цяло, е ефективното 

използване на мимиячните машинки (стационарни и портативни при необходимост). Въздейст-

вието им зависи от характе ристиката на останките от товара, който трябва да се отстрани. Подо-

брението може да бъде постигнато чрез увеличаване на миещата струя или чрез увеличаване на 

налягането. Увели-чаването на миещата струя е по-добрия начин, отколкото увеличаване на наля-

гането. Двойното увеличение на миещата струя увеличава въздействието с почти 100%, докато 

двойното увеличение на налягането само с 40%.[1]. Обаче най-добро въздействие се постига с 

определянето на най-подходящия продукт за миене. Друг важен път за подобряване въздейст-

вието на миячните машинки е скоростта на въртене. Бързата скорост много пъти не води до добра  

ефективност, най-вече чрез загуба на енергия и влошаване на струята, преди още да е засегната 

повърхността на товарния танк. В редица случаи на миене, засилването на въздействието на 

миячните машинки с избрания метод, може да елиминира нуждата от използването на топла вода 

за миене, което е страшно енергоспестяващо. Зависи изцяло от характера на останките за 

измиване. Изключително времеспестяващо е използването на алтернативен инспекцио нен процес 

при измиването на танковете за продукти изискващи задължителен тест на стените. Нормалния 

тест извършван в досегашната практика, се прави след измиване, отнема много време и ако не е 

позитивен, операциите по миенето с метанол и дестилирана вода се повтарят. Това е огромна 

загуба на време, използвани мощности, енергия и скъпоструващи материали. Алтернатива в това 

отношение е използвания от фирмата "Бритиш петролиум", анализ на миячните води още по 

време на миячните операции. Процедурата включва тестване на  миячните води за замърсители 

от предния товар, които осигуряват търсенето на позитивно  кислородно съдържание на химикала 

(chemical oxident detectiion) (COD). Teста (COD) се прави минимум за 2 часа, а също така 

позволява динамичен контрол на миячните операции. Този метод използва препрограмируем 

ултравиолетов спекто-фотометър, позволяващ първично тестване на пробите от миячните 

води.[1]. Важен момент за качествени и времепестящи миячни операции е своевременното 

просмукване на миячните води от товарните танкове, недопускане повторение на циклите за 

миене. Това в голяма степен зависи от уменията по използване на помпи, ежектори и на 

просмукващата система като цяло.   

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложеният дотук анализ доказва наличието на мощни инструменти в повишаването на 

енергийната ефективност на танкерите химикаловози, чрез планирането на енерго и време-
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спестяваща дейност по време на прехода им на море, свързана със спецификата на  операциите, 

осигуряващи качествения превоз на транспортираните от тях товари. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНА СХЕМА 

 НА БРЕГОВИ ХИПЕРБАРЕН КОМПЛЕКС  

Стоил Стефанов Попов 

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“  

 
Резюме: Актуалното направление в  дейността на човека по усвояване на суровинните ресурси на 

световния океан  е свързано неразривно с интензивното развитие на водолазните технологии, подго-

товката и поддържането на квалификацията на водолазите. 

Бреговите хипербарни комплекси са предназначени за учебно-тренировъчни водолазни спускания в 

имитирани условия – пребиваване и работа в атмосферна и водна среда с повишено налягане, с възмож-

ности за измерване и регистрация  на техническите параметри на водолазното спускане и физиоло-

гичните параметри на работещия водолаз. 

Целта на настоящата статия е обосноваване на структурно-функционална  схема на брегови 

хипербарен комплекс за нуждите на морската индустрия и ВМС на РБългария за повишаване качеството 

на подготовката и поддържане на систематична учебно-тренировъчна дейност на водолазите, които 

ще участват в предстоящите морски проучвателни и добивни дейности на нефт и газ в българския кон-

тинентален шелф.  

Ключови думи: хипербарен комплекс, конструктивна концепция, водолазна дейност, барокамера. 

 

FUNCTIONAL STRUCTURE 

 MODEL OF COASTAL HYPERBARIC COMPLEX 

Stoil Stefanov Popov 

Nikola Vaptsarov Naval Academy 

 
Abstract: Assimilation of world ocean’s material resources of world ocean is connected with intensive 

progress of diving technologies, diver’s training and qualification sustainability is immediate and topical 

tendency in human activity. 

Coastal hyperbaric complexes purpose is to provide training dives in different sumulated conditions 

– пребиваване и work  at pressurized air and water environment  that give capabilities for measuring and 

recording dive technical data and physiological data of working diver. 

The main purpose of this article is to give reason for functional structure model of coastal hyperbaric 

complex for Bulgaria sea shore industry and for Bulgarian NAVY. Coastal hyperbaric complex would provide 

increase diver’s qualification and sustain their systematic training activity, that would reflect on upcoming 

sea prospecting and mining activity at Bulgarian continental shelf. 

Keywords: hyperbaric complex, construction model, dive procedure, hyperbaric chamber. 

 

Началото на XXI век се характеризира с  търсенето на решения на кризисно разрастващите 

се проблеми свързани с прехраната и енергийното осигуряване на нарастващото население на 

Земята. Увеличените нужди от енергийни ресурси и ограничените им запаси на сушата обу-

словиха актуалното направление в  дейността на човека по усвояване на суровинните ресурси на 

световния океан, което  е свързано  с интензивното развитие на водолазните технологии, под-

борът, подготовката, поддържането на квалификацията и медицинското осигуряване на водола-

зите. 

Особен обект на изследвания са водолазните системи и технологии създаващи условия за 

безопасна и ефективна дейност на човека под вода, без да го изолират от хидростатично налягане 

на околната среда. Хипербарната среда, в която пребивава и работи водолаза, от физиологична 

гледна точка е изключително многофакторна и екстремална и може да предизвика съответните 

приспособителни, компесаторни и патологични реакции. Взаимовръзките в системата „човек – 

техника – околна среда” са сложни, динамични, взаимно влияещи се и би следвало да се оценяват 

и анализират условията на средата изключително внимателно при промяната на всеки един от 

параметрите от системата. 
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Гореизложеното потвърждава необходимостта от подготовка на специалисти и изпитване 

на съответната техника за извършване на подводни дейности в брегови условия. Основен аргу-

мент е, че в брегови условия,  в изградени брегови хипербарни комплекси, се провеждат трениро-

въчни и научно-изследователски дейности с осигурена безопасност на водолазния състав при 

условия максимално близки до тези на натурната среда.  

Основното предназначение на бреговите хипербарни комплекси е да осигурят условия за 

извършване на учебно-тренировъчни водолазни спускания в имитирани условия – пребиваване и 

работа в атмосферна и водна среда с повишено налягане, с възможности за измерване и ре-

гистрация  на техническите параметри на водолазното спускане и физиологичните параметри на 

работещия водолаз. Изпълнението на тази цел от своя страна би довело до разработване, проверка 

и усъвършенстване на теоретични декомпресионни таблици и/или дихателни газови смеси спо-

собстващи за достигане на максимална безопасна дълбочина за работа и увеличаване на времето 

за престой на мястото на извършване на водолазна работа. Също така използването на брегови 

хипербарни комплекси дава възможност за изпитание на различни образци апарати, прибори и 

оборудване, обучаване на водолази за работа със снаряжението им, отработване на различни 

методики за извършване на водолазни работи. 

Основни дейности изпълнявани в бреговите хипербарни комплекси:  

- Системна подготовка на водолазен и медицински състав; 

- Подобряване на контрола и оказване на методическа помощ при подготовката и 

тренировката на водолазния и медицинския състав за нуждите на морската индустрия и в частност 

на военно морските сили; 

- Повишаване на качеството на подготовка на водолазния и медицинския състав чрез 

извършване на тренировъчни водолазни спускани в имитационни условия; 

- Извършване на експертиза при подбора на водолазният състав; 

- Подобряване на медицинското осигуряване на водолазната дейност; 

- Оказване на квалифицирана и специализирана медицинска помощ при специфични 

водолазни заболявания, нещастни случаи и  профилактиката им; 

- Осъществяване на лечение и профилактика с използване на хипербарна-оксигенация като 

метод за лечение на неотложни спешни състояния, остри отравяния, хирургически заболявания и 

техните усложнения,изгаряния ,както и заболявания на вътрешните органи; 

- Провеждане на научноизследователска и експериментална дейност в различни области на 

водолазните технологии.  

Изпълнението на всяка една от задачите влияе в различна степен върху общата конструк-

ция и оборудването на комплекса, а от там и непосредствено върху  способността за реализиране 

на различни програми и изследвания. Ето защо за изпълнението на хипербарни комплекси за 

имитационни водолазни дейности с пресъздаване на пълните особености на морската среда 

(налягане, температура, химически състав, течения и др.) е необходимо привличането на специа-

листи от различни области. Единият от начините осигуряващи съответствието между конструк-

цията на комплекса и изпълнението на поставените задачи е - те да се дефинират максимално 

точно и на тази база да се обоснове конструктивната концепция на бреговия хипербарен комплекс. 

Състав и основни  конструктивни схеми на бреговите хипербарни комплекси. 

Основният състав на бреговите хипербарни комплекси включва: 

- Барокамери (барокамерен комплекс); 

- Централен команден пулт; 

- газово стопанство; 

- компресорно стопанство; 

- кислородна система; 

- противопожарна система; 

- система за прясна вода и сточно-фанови води; 

- комуникационна система; 
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- апаратура за наблюдение и документиране на извършваните дейности; 

- апаратура за медико-физиологични изследвания и други. 

Бреговите хипербарни комплекси могат да бъдат съставени от няколко едноотсечни и/или 

двуотсечни камери, като някои от тях може да са напълно, или частично запълнени с вода. Ка-

мерите представляват цилиндрични съдове с един, два или повече отсека разполагащи с херме-

тични люкове за преминаване на персонала и обучаемите, осигурени с различни системи за 

електроснабдяване, снабдяване с газови дихателни смеси, противопожарни, комуникационни и 

други.  

За да се осъществи имитационно водолазно спускане в камерите се създава среда с наля-

гане съответстващо на параметрите на водолазното спускане , чрез компресиране  на атмосферен 

въздух или изкуствена газова смес. По този начин с увеличение на налягането на газа се достига 

хидростатичното налягане във водния танк съответстващо на определената дълбочина на водо-

лазното спускане. 

По-надолу ще бъдат представени и анализирани възможни принципни барокамерни кон-

фигурации на брегови хипербарни комплекси за тренировъчни водолазни спускания в имита-

ционни условия.  

На фигура 1 е изобразен имитационен комплекс с хоризонтална камера частично прегра-

дена с водонепроницаема преграда, за да се обособи воден танк („мокър отсек”). „Сухото” про-

странство на барокамерата осигурява условия за присъствие на инструктор и осигуряващ  състав. 

Конструкцията позволява възможност за бързото оказване на помощ на водолазите в „мокрия 

отсек”, чрез преминаване през вертикалния  люк, като наред с това  е предвидено и осушаване на 

мокрия отсек.  

 

 
Фиг. 1 

 

На фигура 2 е представен комплекс включващ  хоризонтална двуотсечна декомпресионна 

камера и вертикален воден танк. В тази барокамерна конфигурация на комплекса осигуряващият 

персонал на водолазната дейност в танка няма пряка връзка с водолазите. 

 
Фиг. 2 
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При представеният на фигура 3 вариант, „мокрият” отсек е частично пълен с вода. 

Мократа част е отделена от сухата чрез решетка и платформа, от която  осигуряващият състав 

наблюдава и контролира  водолазните дейности. 

 

 
Фиг. 3 

 

Конструктивната схема на барокамерната конфигурация, представена на фиг. 4, се 

използва при брегови  хипербарни комплекси  за средни работни налягания.  

Водният танк е в долния отсек на двуотсечна вертикална камера, а  двата отсека са раз-

делени чрез херметичен люк. Един от най-разпространените варианти в центровете за под-

готовка на водолази и научноизследователски институти, защото дава възможност хоризон-

талната и вертикалната камера да се използват независимо една от друга.  

 
  

Фиг. 4 

На базата на обзорния анализ на конструктивните схеми на барокамерните конфигу-

рации и на формулираните дейностти и задачи по предназначение, обоснована е и се предлага 

за изпълнение конструктивна концепция на брегови хипербарен комплекс за нуждите на мор-

ската индустрия и Военноморските сили на Република България за учебно-тренировъчни во-
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долазни спускания в имитационни спускания и научноизследователска дейност в областта на 

подводните технологии. 

Обща конфигурация на комплекса е представена на фигура 5. 

 
Фиг. 5 

 

Барокамера № 1   

Двуотсечна камера предназначена за провеждане на тренировки на водолази в хипербарни 

атмосферни условия, лечение на специфични водолазни заболявания и в частност за извършване 

на хипербарна оксигинация. 

Барокамера № 2 

Шлюзова камера, конструктивно осигуряваща двойно предназначение - санитарен възел и 

трансферна камера за преминаване на водолазите и осигуряващия персонал от камера № 1  към 

камера № 2 и обратно.  

Барокамера № 3 – воден танк 

Барокамерата е частично преградена с  водонепроницаема преграда разделяща отсека на 

две части 

- мокър отсек - осигуряващ провеждането на тренировъчни имитационни водолазни 

спускания с водолазно снаряжение и провеждане на подводни технологични дейности; 

- сух отсек – осигурява условия за присъствие на инструктор и осигуряващ състав, наблю-

даващ и контролиращ водолазните дейности във водния танк. 
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Херметичният люк на водонепроницаемата преграда позволява преминаването между 

двата отсека.  

Барокамерата предоставя възможност за стиковане с мобилна барокамера при необходи-

мост или в аварийна ситуация.  

Също така предложената конфигурация може да се проектира система за стиковане на 

водолазен звънец, даваща възможност за обучаване и провеждане натренировки на водолазният 

състав.  

Основни системи за управление, контрол и наблюдение на водолазните дейности. 

- Централният команден пулт. 

Осигурява получаване, редуциране и разпределение на газовете и газовите смеси към 

отсеците. Управлява контрола на налягането в отсеците, режимите на компресия и 

декомпресия, като същевременно се осъществява наблюдение и комуникация с хората в 

камерите. 

- Станцията за изготвяне и снабдяване на дихателни смеси. 

Осигурява снабдяването на камерите с необходимите за функционирането им газови 

смеси със съответния дебит и налягане. 

- Система за газов анализ и контрол на газовата среда 

Тази апаратурата е предназначена за контролиране на концентрацията на O2 , CO2 и 

други вредни примеси, налягане, температура и влажност в газовата среда в барокамерите. 

- Кислородната система. 

Съставена е от оперативни транспортни бутилки с кислород, кислородно газоразпреде-

лително табло и индивидуални дихателни устройства и осигурява индивидуално дишане на кис-

лород. Чрез система се позволява извършването на хипербарна оксигeнация – задължителен еле-

мент от комплексното лечение на някои специфични водолазни заболявания, както и при лечения 

на дихателни отравяния.  

Бутилките за съхранение на газовете при повишено налягане необходими при подго-

товката за използване на дихателните смеси в камерите при различните имитационни водолазни 

спускания. 

- Противопожарната система  

Осигурява противопожарната безопасност като в случай на възникване на пожар в 

барокамерите се пуска водна струя под налягане в тях. Съставена е от водоразпределително 

табло, резервоар с вода и разпръскващи устройства в камерите. 

- Апаратурата за медико-физиологични изследвания  

 Предоставяща възможност за наблюдение, запис и анализ в реално време на състоя-

нието на водолазите и пациентите в отсеците на хипербарния комплекс. 

Изводи:  
Проектирането и изграждането на брегови хипербарен комплекс с предлаганата барока-

мерна конфигурация и системи осигуряващи функционирането на комплекса и контрола на 

водолазните дейности ще предоставят възможност за: 

- базова подготовка и системно извършване на тренировъчни спускания на водолазен 

състав и подготовка на медицински обслужващ персонал; 

- повишаване на ефективността и безопасността на водолазните спускания и извърш-

ването на подводни технологични дейности; 

- подобряване на медицинското осигуряване на водолазната дейност, както и оказване 

на специализирана медицинска помощ при специфични водолазни заболявания; 

- провеждане на научноизследователска и експериментална дейност в различни на-

правления на водолазните технологии. 
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КИБЕРСИГУРНОСТ ЗА СИСТЕМИТЕ  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ДАННИ 

Георги Димитров, Петрана Хаджитодева, 

Деян Стоев, Мирослав Камджалов 

Висше военоморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 

 
Резюме: В доклада са показани са особеностите и възможностите за  противодействие на една 

от най-разпространените и опасни Web-базирани заплахи за сигурността SQL-i. Разгледни са няколко 

инструменти за инжектиране с отворен код, които са много  мощни и могат да извършват автоматични 

SQL инжекционни атаки срещу целеви приложения. Дадени са начините за технологично и програмно 

осигуряване на  киберсигурността  за системите за управление на бази данни. 

Ключови думи: киберсигурност; бази данни; SQLi противодействие. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ  
Сигурността на една информационна система обхваща процесите и механизмите, чрез 

които важната и чувствителна информация бива защитавана от неправомерен достъп, изме-

нение или унищожаване, което би могло да бъде следствие, както от действията на лица с 

неудостоверен произход, така и вследствие на случайни събития. Съгласно  [1] „компютърната 

сигурност представлява система от мерки за сигурност, прилагани с цел осигуряване на 

конфиденциалност, интегритет и достъпност на класифицираната информация в АИС или 

мрежата. Тези мерки за сигурност се реализират чрез възможностите на техническите и 

програмните средства на компютърните системи и на специализирани средства.“ 

      Сравнени с останалите компютърни технологии, стратегиите и методите, които се из-

ползват в сферата на компютърната сигурност на бази данни са твърде различни, главно заради 

особения характер на дейността . Проектът  за сигурност на уеб приложения за отворени уеб 

приложения (Open Web Application Security Project  (OWASP)  [3] помага на организациите да 

разработват, купуват и поддържат софтуерни приложения, предлага се документация, 

базирана на знания и практически опит. SQL-Injection (SQLi) е една от най-разпространените 

и опасни Web-базирани заплахи за сигурността. Докладът на OWASP за десетте най-критични 

рискове за сигурността на уеб- приложенията още през 2010г. класира SQLi-атаките на първо 

място.   

          В протокола за сигурност на Veracode[4]  за състоянието на софтуера се твърди, че близо 

80% от приложенията, писани за уеб, съдържат минимум една уязвимост в кода си. А про-

центът на приложенията, засегнати от SQLi-атаки нараства с повече от 25% всяка година. 

Veracode [4] счита, че това е сред най-опасните заплахи, като се съобщава, че три от най-голе-

мите SQL-инжектирания през 2016 г. е довело до това че милиони имейл адреси, потреби-

телски имена и пароли са били компрометирани. Докладът за глобална сигурност Trustwave  

[5] също посочва SQLi-атаките като една от най-често срещаните техники за проникване. А 

броят на нарушенията на данни, регистрирани от базирания в САЩ Център за кражба на 

самоличности е достигнал своя пик през 2017 година. Докладът отбелязва, че лошите практики 

за писане на код позволяват SQLi-атаките да са проблем вече повече от 15 години, но пра-

вилното програмиране и мерките за сигурност могат да предотвратят тези атаки. 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ   

НА БАЗИ ДАННИ 

          Системите за управление на бази данни (СУБД)осигуряват ефективен достъп до големи 

обеми информация, които са жизненоважни за функционирането на много фирми и органи-

зации. Поради тяхната сложност и критичност, тези системи генерират изисквания за си-

гурност, които са извън възможностите на типични ОС-базирани системи за сигурност или 

самостоятелни пакети за сигурност.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&sp=nmt4&u=https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/application&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjnwrGR_9q8ZpjVmyxa_-0iJPCDsw
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Защитните механизми на операционната система обикновено контролират четенето, 

писането и достъп до цели файлове. Така че те биха могли да бъдат използвани, за да позволят 

на потребителя да чете или да пише информация, например във файл за лична употреба. Но те 

не могат да бъдат използвани за ограничаване на достъп до конкретни записи или полета в 

този файл. СУБД разрешава този тип по-подробен контрол на достъпа, като дава възможност 

да се посочват набор от правомощия - например да се избере, вмъкне, актуализира или изтрие 

определен елементи в базата данни. Затова са необходими услуги и механизми за сигурност, 

които са проектирани специално и са интегрирани в системите управление за бази данни. 

     Инфраструктурата на базата данни на една организация е предмет на огромен брой заплахи, 

които могат да се класифицират в следните най-съществени групи; 

1. Прекомерна злоупотреба с привилегии  

2. Законно злоупотреба с привилегии  

3. Превишаване на привилегиите  

4. Уязвимост на платформата на базата данни  

5. SQL-injection  

6. Слаб мониторинг  

7. Отказ на услугата  

8. Уязвимост на комуникационния протокол на базата данни  

9. Слаба автентикация  

10. Достъпност на архивните копия на базата данни. 

Основните фактори, които са  станали причина за изоставането на сигурността на систе-

мите база данни в сравнение с все по-нарастващата им  значимост са следните: 

1. Съществува дисбаланс между сложността на системите за управление бази данни и 

техниките за сигурност, използвани за защита на критичните системи. СУБД е много сложен, 

обемен софтуер, който осигурява много опции, всяка от които трябва да бъдат добре разбрани 

и след това използвани, за да се избегне компрометиране на данните. Макар че техниките за 

сигурност са напреднали, нарастващата сложност на СУБД - с много нови функции и услуги 

– води до редица нови уязвимости и възможности за злоупотреба.  

2. Базите данни имат сложни протоколи за взаимодействие. Езикът SQL, за да бъде 

ефективен за сигурността на базата данни изисква пълното разбиране на уязвимостите му.  

3. В общия случай – във фирмите липсва персонал за сигурност на базата данни на 

пълен работен ден. Повечето организации имат персонал от администратори на бази данни, 

чиято задача е да управляват базата данни, за да гарантират наличността, производителността, 

коректността и лекота на използване. Такива администратори може да са с ограничени знания 

за сигурността и малко време за овладяване и прилагане на техники за сигурност. От друга 

страна, тези, които отговарят за сигурността в рамките на една организация може да имат огра-

ничено разбиране на базата данни и технологията на СУБД.  

4. В повечето корпоративни среди се използва разнородна смес от платформи за бази 

данни (Oracle, IBM DB1 и Informix, Microsoft, Sybase и др.), корпоративни платформи (Oracle 

EBusiness Suite, PeopleSoft, SAP, Siebel и др.) и OS-платформи (UNIX, Linux и Windows и т.н.). 

Ново предизвикателство за организациите е възможността за прехвърляне на част или 

цялата корпоративна база данни в т.нар.“облачна“ технология. Това добавя допълнителна 

тежест за персонала по сигурността.  

Въпреки, че информацията в базите данни е уязвима за множество атаки, възможно е 

да се намали драстично рискът, като се съсредоточим върху най-критичните заплахи. Спра-

вяйки се с тези 10 заплахи, посочени по-горе, организациите ще изпълнят изискванията за 

намаляване на риска. За целта са необходими вътрешен контрол и внедряване на система 
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базирана на найдобрите практики, която автоматично реагира на заплахи, за да се защитят 

базите данни. Тази система за сигурност задължително трябва да включва:   

1. Оценка за всяка уязвимост на базата данни, идентифициране на компрометираните 

крайни точки и класифициране на чувствителните данни;  

2. Управление на потребителските права за достъп и премахване на прекомерните при-

вилегии и пасивни потребители;   

3. Наблюдение на всички процеси за достъп до базата данни и модели за използване в 

реално време за откриване на изтичане на данни, неразрешени SQL-процедури и големи тран-

закции с данни и протоколи;   

4. Блокиране на злонамерени уеб-заявки;  

5. Автоматизиране на мониторинга с подходяща платформа за защита на базата данни; 

6. Архивиране на базата данни и криптиране на резервните копия;  

7. Обучение на служителите с техники за намаляване на риска, включително как да раз-

познават и реагират на общи кибер-атаки, периодично архивиране, най-добри практики за из-

ползване на интернет и електронна поща и управление на пароли.  

 

ОСОБЕНОСТИ  НА  ЗАПЛАХАТА  SQLi 

Заплахата SQLi е една от най-разпространените и опасни Web-базирани заплахи за си-

гурността. 

В общия случай тази атака е предназначена да използва естественото приложение на уеб 

сайтовете, които имат динамични компоненти и съдържание. Много такива страници изискват 

информация, например като местоположение, информация за самоличност и информация за кре-

дитни карти. Тази динамика на съдържанието обикновено се прехвърля към и от базите данни, 

където се съдържа цялата информация за потребителя - от данни за притежаваната картата, до кой 

тип обувки за бягане предпочита. Уеб страницата ще направи SQL-заявки към базата данни на 

сървъра за изпращане и получаване на информация. SQLi-атаката е предназначена да изпраща 

злонамерен SQL-код към сървъра на базата данни. Най-често срещаната цел на атаката е неото-

ризирано извличане на данни. Атакуващият може да зарежда таблици на база данни със стотици 

хиляди клиентски записа. В зависимост от целта може да се използва SQL-инжекция за промяна 

или изтриване на данни, да се изпълняват произволни команди на операционната система или да 

се стартира отказ от услуга (DoS).  

SQLi е атака, която използва уязвимост на сигурността, която възниква в онзи слой на 

приложението на базата данни, където се изпълняват и легитимните заявки. Използвайки SQL-

инжекция, нарушителят може да извлече или да манипулира данните на уеб приложението. 

Атаката ще сработи, когато потребителският вход се възприема буквално - като символен низ за 

коментар, а всъщност чрез него се добавят вградени в SQL-инжекцията нови команди.   

При атака на SQL-инжектиране атакуващият вмъква ("инжектира") неоторизиран код в 

уязвим SQL канал за данни. Обикновено целевите канали за данни включват съхранени про-

цедури и параметри за вход в уеб приложения. Тези инжектирани изрази след това се предават в 

базата данни, където се изпълняват. Използвайки SQL-инжекция, атакуващите могат да получат 

неограничен достъп до цялата база данни. С оглед на това, че SQLi е една от най-разпространените 

и опасни Web-базирани заплахи за сигурността, техниките и начините за атака ще бъде разгледана 

подробно в следващата част на работата.  

За предотвратяване на SQL-injection могат да се комбинират три техники: 

- предотвратяване на проникване (IPS),  

- контрол на достъпа до ниво на заявки и  

- корелация на събитията.   

      IPS може да идентифицира уязвими съхранени процедури или SQL-инжектиране на скрип-

тове. Този метод  не е надежден, тъй като SQL-инжектиращите скриптове са склонни към фал-

шиви положителни резултати. Мениджърите по сигурността, които разчитат само на IPS, ще 
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бъдат бомбардирани с "възможни" сигнали за инжектиране на SQL. Обаче, чрез корелация на 

сигнатура за SQL-инжекция с друго нарушение, като например нарушение на контрола на 

достъпа до ниво на заявка, може да се установи истинска атака с изключителна точност. Малко 

вероятно е SQL-инжекция и друго нарушение да се появят в едно и също искане по време на 

нормална бизнес операция.  

Пример за атака за SQL-инжектиране на съхранена процедура:  

(1)   exec ctxsys.driload.validate_stmt ("grant dba to scott")  

При тази атака нападателят (scott) се опитва да предостави на себе си администраторски 

привилегии, като вгради "grant"-оператор в уязвима съхранена процедура.   

Теоретично уязвимите съхранени процедури не се използват от потребители или 

приложения. Нормалните бизнес дейности няма да съответстват на такъв сложен символен 

низ (... ctxsys.driload ...).  

Последователността на действията може да се обобщи по следната схема:  

1. Хакерът намира уязвимост в уеб-приложение и инжектира SQL команда към база 

данни, като изпрати командата на уеб сървъра. Командата се инжектира в трафик, който ще 

бъде приет от защитната стена.  

2. Уеб сървърът получава злонамерения код и го изпраща в уеб приложението на 

сървъра.  

3. Уеб сървърът на приложения получава злонамерения код от уеб сървъра и го изпраща 

на сървъра на базата данни.  

4. Сървърът на база данни изпълнява злонамерения код в базата данни. Базата данни 

връща данните от таблицата, например с кредитни карти.  

5. Уеб сървърът на приложения динамично генерира страница с данни, включително 

данните за кредитната карта от базата данни.  

6. Уеб сървърът изпраща данните за кредитната карта на хакера.  

 

Техника на инжектирането  

Атакуващият изучава поведението на скриптовете на сървъра, манипулирайки 

входните параметри с цел постигане на анормално поведение. Манипулацията протича по 

всички възможни параметри: •  Данни, предавани чрез методите POST и GET •  Чрез стойности 

[HTTP-Cookie] •  HTTP_REFERER (за скриптове) •  AUTH_USER и AUTH_PASSWORD (при 

използване на автентификация)  

Като правило, манипулацията се свежда към вмъкване в параметрите на символа 

единични (по-рядко двойни или обратни) кавички.  

За аномално поведение се счита всяко поведение, при което страниците, получени 

преди и след поставянето на кавичките, се различават.  

Най-чести примери за аномално поведение: •  извеждане на съобщения за грешки; •  при 

заявка за данни – изискваните данни не се извеждат въобще, въпреки, че страницата се 

зарежда.  

SQLi атаката обикновено работи чрез преждевременно прекратяване на текстов стринг 

и добавяне на нова команда. Тъй като след въведената команда може да има последващи 

стрингове, атакуващият прекратява изпълнението им чрез инжектиране на низ за коментар "-

-". В резултат следващият текст се игнорира при изпълнението. На фиг.1 е дадена блокова 

схема на типичен пример за SQL атака. 
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Фиг. 1. Блокова схема на  SQLi атака:   

 

Пример: Даден е  скрипт, който генерира SQL заявка от предварително дефиниран стринг 

и текст, въведен от потребителя:  

(2)    var Shipcity; ShipCity = Request.form (“ShipCity”); var sql = “select * from OrdersTable   where 

ShipCity = ‘ ” +  ShipCity  + “ ’ ”;  

  Намерението на разработчика е потребителят да въведе името на града. Например, 

когато скриптът се изпълни, потребителят се подканя да въведе име на град и ако потребителят 

въведе Redmond, се генерира следната SQL заявка:  

 (3)        SELECT * FROM OrdersTable WHERE ShipCity = ‘Redmond’   

Предполага се , че потребителят въвежда следното:  

(4)         Boston’; DROP table OrdersTable--   

         Това води до следната SQL заявка:  

(5) SELECT * FROM OrdersTable WHERE ShipCity = ‘Redmond’; DROP table OrdersTable-  
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Точка и запетая е индикатор, който разделя две команди, а двойното тире е индикатор, 

че оставащият текст на текущия ред е коментар и не трябва да бъде изпълнен. Когато SQL-

сървъра обработва този израз, първо ще избере всички записи в OrdersTable, където ShipCity е 

Redmond. След това се изпълнява Заявка DROP, която изтрива таблицата.  

 

 Видове SQLi атаки  
SQLi атаките се класифицират  според начина по който се извършва атаката   и според   

вида на атаката . 

Основните начини за атака са:   

• Потребителски вход: В този случай нападателите инжектират SQL команди, 

подходящо вградени в потребителски вход. Уеб приложението може да чете потребителски 

данни по няколко начина, в зависимост от средата, в която се използва приложението. В 

повечето SQLi атаки, които са насочени към уеб приложения, потребителският вход 

обикновено идва от формуляри на уеб приложението чрез HTTP GET или POST метод. Уеб 

приложенията ще имат достъп до данните, съдържащи се в потребителския вход, така както 

имат достъп до всяка друга променлива на средата.  

 • Сървърни променливи: Сървърните променливи представляват колекция от 

променливи, които съдържат HTTP-хедъри, хедъри на мрежови протоколи и променливи на 

обкръжението. Мрежовите приложения използват тези сървърни променливи по различни 

начини, като например регистриране на статистически данни за употребата и идентифициране 

на особеностите при сърфиране. Ако тези променливи се записват към базата данни без 

проверка, това би могло да създаде уязвимост от SQL-инжекция. Тъй като атакуващите могат 

да модифицират стойностите, които се съдържат в хедърите на HTTP и мрежовите протоколи, 

те могат да използват тази уязвимост чрез директно поставяне на данни в тези хедъри. Когато 

заявката за запис на сървърната променлива се подава към база данни, атаката в подправения 

хедър се задейства.  

 • Инжектиране от втори ред: Инжектиране от втори ред е налице, когато 

злонамереният потребител може да разчита на данни, които вече са в система или базата 

данни, за да активира SQL injection атака. В този случай входът който модифицира заявката, 

така че да предизвика атака, не идва от потребителя, а от самата система.  

 • "Бисквитки": Когато клиент се обърне отново към уеб приложение, могат да се 

използват "бисквитки" за възстановяване на информация, съхранена от предишна негова 

сесия. Тъй като клиентът има контрол над "бисквитките", атакуващият може да променя 

бисквитките си така, че когато сървърът на приложение генерира SQL-заявка въз основа на 

съдържанието на бисквитката, структурата и функцията на заявката се променя.  

• Физически потребителски вход: SQL инжекцията е възможна чрез приемане на 

потребителски вход, който генерира атака извън областта на уеб заявките. Този потребителски 

вход може да бъде под формата на баркодове, RFID етикети (за радиочестотна идентификация) 

или дори хартиени формуляри, сканирани чрез използване на оптично разпознаване на 

символи и приложени към системата за управление на база данни.  

Видовете атаки могат да бъдат групирани в три основни категории: inband, inferential и 

out-of-band.   

*Inband (вътрешна) атака използва един и същ комуникационен канал за инжектиране 

на SQLкод и извличане на резултатите. Извлечените данни се визуализират директно в уеб 

страница на приложението. Атаките от типа Inband включват следното:  • тавтология: Тази 

форма на атака инжектира код в еднa или повече условни конструкции, така че те винаги да 

връщат резултат TRUE.  Следващият скрипт има за цел да изисква от потребителя въвеждане 

на валидно име и парола:  
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 (6)  $query = “SELECT info FROM user WHERE name = ’$_GET[“name”]’ AND pwd = 

‘$_GET[“pwd”]’”;  

Предполага се, че нападателят попълни “ ‘ OR 1=1 --” в полето User name. Модифици-

раната заявка би изглеждала така:  

(7)  SELECT info FROM users WHERE name = ‘ ‘ OR 1=1 -- AND pwpd = ‘ ‘   

Въведеният код ефективно деактивира проверката на паролата (поради символа за 

коментар --) и превръща цялата клауза WHERE в тавтология. Базата данни използва условието 

като база за оценка на всеки ред и решава кой от тях да се изведе в приложението. Тъй като 

условното е тавтология, заявката се оценява като истина за всеки един ред от таблицата и в 

резултата се връщат всички редове.  

* Коментар в края на реда: След инжектиране на код в определено поле, легитимният 

код, които следва, се анулира чрез използване на символа за коментар в края на реда. Т.е. 

добавянето на "--" след инжекцията, ще направи така, че останалият код от заявката няма да 

се третира като изпълним, а като коментар.   

* Рiggy-backed заявки: Атакуващият добавя допълнителни заявки, след нормалните, 

легитимни заявки. Тази техника разчита на сървърни конфигурации, които позволяват няколко 

различни заявки да бъдат в рамките на една стринг от код.     

* Inferential. /по подразбиране /  При атаката няма действително прехвърляне на данни, 

а нападателят е в състояние да възстанови информацията чрез изпращане на конкретни заявки 

и наблюдение на резултатното поведение на уебсайта или сървъра на базата данни.  

Типовете инференциални атаки включват следното:  

 • нелегални / логически некоректни заявки: Тази атака позволява на нападателя да 

събере важна информация за типа и структурата на базата данни на уеб приложението. Атаката 

се счита за средство за предварително събиране на информация - предшестваща други атаки. 

Уязвимостта, използвана от тази атака, е, че страницата за грешки по подразбиране, върната 

от сървъра на приложението, често е прекалено описателна и може да разкрие уязвими / 

инжекционни параметри на нападателя.  

• SQL-инжектиране на сляпо: позволява на атакуващите да извлекат данните които се 

намират в система за бази данни, дори когато системата е достатъчно защитена, за да не 

показва информация на нападателя. Нападателят отправя към сървъра true/false въпроси. Ако 

инжектираният израз е оценен като истина, сайтът продължава да функционира нормално. Ако 

изявлението се оценява като невярно, въпреки че няма описателно съобщение за грешка, 

страницата се различава значително от нормално функционираща страница.  

 * Оut-of-band /външна.При out-of-band  атака данните се извличат чрез друг канал 

(напр. генерира се и се изпраща имейл с резултатите от заявката). Това може да бъде 

използвано, когато има ограничения за извличане на информация, но обратната връзка със 

сървъра на базата данни е недостатъчно коректна.  

SQLi противодействие  

Тъй като SQLi атаките са толкова разпространени, поразяващи и разнообразни както 

по начин, така и по тип, едно единственото противодействие е недостатъчно. По-скоро е 

необходим интегриран набор от техники. Много SQLi атаки успяват, защото разработчиците 

са използвали несигурно кодиране.  

Защитното кодиране е ефективен начин за драстично намаляване на заплаха от SQLi. 

Като примери за защитно кодиране могат да бъдат посочени: Практики на защитно кодиране:  

Обща уязвимост, експлоатирана от SQLi атаките са недостатъчното валидиране на входа. За 

защита от този тип атаки е необходимо щателно филтриране на входните параметри, 

стойностите на които ще бъдат използвани  за генерирането на SQL-заявка. Едно възможно 
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решение за елиминиране на тази уязвимост е проверка на типа на входните данни. Например, 

може да се допускат за въвеждане от потребителя само цифров тип данни. Тази техника, когато 

е приложима, може да предотврати атаки с инжектиране на зловреден код.   

 

Филтриране на параметрите в кавички  

Ако имаме следния код за генериране на заявка:  

(8)   statement = 'SELECT * FROM users WHERE name = "' + userName + '";';  

Някои СУБД, в това число MySQL, се изисква поставяне в кавички на входните 

параметри. При изпълнение – в параметър се заменят кавичките на \", апострофа на \', 

обратната наклонена черта на \\ (това се нарича «екраниране на специални символи»). Това 

може да стане и със следния код:  

(9)     statement = 'SELECT * FROM users WHERE name = ' + QuoteParam(userName) + ';'; function 

QuoteParam(s : string) : string; { на входа — символен низ; на изхода — символен низ в кавички 

и със заменени специални символи } var   i : integer;   Dest : string; begin   Dest := '"';   for i:=1 to 

length(s) do     case s[i] of       '''' : Dest := Dest + '\''';       '"' : Dest := Dest + '\"';       '\' : Dest := Dest 

+ '\\';     else Dest := Dest + s[i];     end;    QuoteParam := Dest + '"'; end;  

Тази функция се използва за да направи данните безопасни, преди изпращането на 

заявката до MySQL.  

При PHP филтрацията може да бъде:  

(10)    $query = "SELECT * FROM users WHERE user='" . mysqli_real_escape_string($user) . "';";  

Филтрация на целочислени параметри  

(11)   statement = 'SELECT * FROM users WHERE id = ' + id + ';';  

В този случай полето id е от числов тип, и често не се поставя в кавички. Затова 

поставянето в кавички и замяната на спецсимволите на escape-последователностите не може 

да се приложи. В този случай помага проверката на типа; ако променливата id не е число, 

заявката въобще не следва да бъде изпълнена.  

 (12)   if TryStrToInt(id, id_int) then    statement = Format('SELECT * FROM users WHERE id 

=%0:d;', [id_int]);  

За PHP този метод би изглеждал така:  

(13)   $query = 'SELECT * FROM users WHERE id = ' . (int)$id;  

Ограничаване на входните параметри  

За изменение на логиката на  изпълняваната SQL-заявка се изисква внедряване на 

подълъг команден стринг. Така, минималната дължина на кода за инжектиране в приведените 

примери е 8 символа («1 OR 1=1»). Ако максималната дължина на коректно зададения па-

раметър е малка, то един приложеим метод за защита може да бъде ограничаване на макси-

малния размер на входните параметри.  

Например, ако е известно, че полето id в може да приема стойности по-малки от 9999, 

може да се «изрежат» излишните символи, като се оставят само четири.  

(14)  statement = 'SELECT * FROM users WHERE id = ' + LeftStr(id, 4) + ';';  

Използване на параметризирани заявки  

       Този подход се опитва да предотврати SQLi позволявайки на разработчика на прило-

жения да определи по-точно структурата на SQL-заявката. Много СУБД поддържат възмож-

ност за изпращане на параметризирани заявки. Тогава  параметрите с външен произход се из-

пращат до сървъра отделно от самата заявка, като автоматично се екранират.  Това ще попречи 

на въвеждането на нежелани изрази от страна на потребителя и няма да може да се променя 

структурата на заявката.  
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(15)    var   sql, param : string    begin   sql := 'select :text as value from dual';   param := 'alpha';     

Query1.Sql.Text := sql; Query1.ParamByName('text').AsString := param; Query1.Open;   

ShowMessage(Query1['value']);   end; В различните платформи се използва:  

(16)   • на Perl — чрез DBI::quote или DBI::prepare; • на Java — чрез класа PreparedStatement; • 

на C# — свойство SqlCommand.Parameters; • на PHP — MySQL, PDO.     

SQL DOM: набор от класове, които позволяват автоматизирано валидиране на 

типа данни.  

Този подход използва капсулиране на заявките за осигуряване на надежден начин за до-

стъп до базата данни. Това променя процеса на създаване на заявки от нерегулиран, който 

използва свързване чрез стринг, към систематичен, който използва API (Application Programming 

Interface), т.е. библиотеките на ОС от ниско ниво. В рамките на API, разработчиците са в състояние 

систематично да прилагат кодиране на най-добрите практики като филтриране на входа и 

стриктен тип проверка на потребителските входове.  

Забрани: Ограничението на достъпа до базата данни от уеб приложението, само за това, 

за което е необходимо. Може да помогне да се намали ефективността на атаките на SQLi, 

които експлоатират всички уязвимости едно в уеб приложение. Например, на Microsoft SQL 

Server може да бъде ограничен достъпа до базата данни за някои избрани базови таблици. Това 

би ограничило експлойти, които се опитват да вмъкнат JavaScript във всички текстови колони 

в базата данни.  

deny select on sys.sysobjects to webdatabaselogon;  

deny select on sys.objects to webdatabaselogon;  

deny select on sys.tables to webdatabaselogon;  

deny select on sys.views to webdatabaselogon;  

deny select on sys.packages to webdatabaselogon 

 

 ИЗВОДИ         

Компютърната сигурност на  системите от база данни може да се постигне с ком-плекс от  

мерки, прилагани с цел осигуряване на конфиденциалност, интегритет и достъп-ност на 

класифицираната информация в АИС или мрежата. Тези мерки за сигурност се реа-лизират 

чрез възможностите на техническите и програмните средства на компютърните системи и 

на специализирани средства. 
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ANALYSIS OF THE NEEDS TO AUTOMATE THE STUDENT PROCESSES 

Evgeni Andreev, Yordan Sivkov, Julian Tsonev 

Nikola Vaptsarov Naval Academy 

 
Abstract: The student processes automation is a key element in the introduction of modern approaches 

to the administration of higher education processes. The tracking of the stages of submission of application 

documents to the graduation of the student reveals the lack of resources for fast and reliable service to the 

consumers and minimization of the staff so far with the administration. The management and administration 

of student information is a decisive factor in ensuring quality and optimal rapid administration. The means 

for implementing such a system must be compliant with the needs of the organization as well as the capabilities 

of the team that will carry out the implementation and subsequent maintenance. 

Key words: student status, e-application, administration of student processes.  

 

Резюме: Автоматизирането на студентските процеси е основен елемент при навлизането 

на съвременни подходи за администриране на процесите във висшето образование. Проследя-

ването на етапите от подаване на документи за кандидатстване до дипломирането на студента 

разкрива липсата на средства за извършване на бързо и надеждно обслужване на потребителите 

и минимизирането на досега им със служители от администрацията. Управлението и админи-

стрирането на студентската информация е решаващ фактор при осигуряването на качествено 

и оптимално бързо администриране на учебния процес.  

Средствата за реализиране на такава система трябва да са съобразени с нуждите на 

организацията, както и възможностите на екипа, които ще извърши реализацията и последва-

щата поддръжка. 

Ключови думи: студентско състояние, електронно кандидатстване, администриране на 

студентски процеси.  

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Управлението и администрирането на студентската информация е решаващ фактор при 

осигуряването на качествено и оптимално бързо администриране на учебния процес. Поради 

тази причина всеки университет е нужно да изгради система, която да свързва студентската 

информация в единна и актуална платформа, която да осигурява цялостност на студентските 

данни [1].  

Автоматизирането на студентските процеси е основен елемент при навлизането на 

съвременни подходи за администриране на процесите във висшето образование [1,3]. Текущото 

им състояние във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ не отговаря на високите амбиции и постиженията в 

сферата на обучението на студенти, което налага детайлно им разглеждане и определяне на 

нуждите на отделните звена и процеси, като осигуряване със средства подпомагащи тяхната 

работа и повишаващи удовлетвореността на студентите при използването им. 

За нуждите на анализа на текущото състояние беше извършено наблюдение на ежедневната 

дейност на служителите във факултетните канцеларии, проведени консултации с тях, както и 

беше направена анкета сред студентите и преподавателите за техните нагласи към текущото 

положение и желаните подобрения в студентските и административните процеси. 

Анализът на данни показа, че при текущото състояние е налична частична автоматизация на 

студентските процеси. Студентските процеси са разделени условно в пет големи групи:   

- подаване на документи за кандидатстване – изградена е онлайн система, чрез която 

кандидат-студентите извършват подаване на своите документи по електронен път; 
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- класиране – извършва се от комисии, получаващи обработените от служители данни на 

кандидатите. Протоколите от работата на комисиите се обработват от служител изготвящ 

отговор към кандидатите за резултата от тяхното класиране, както и подаване на 

информацията към администратора на интернет страницата на университета за публикуване. 

- записване – записването се извършва на място след предоставяне на изискваните 

документи и попълване на хартиен документ, въпреки наличието и в електронната система за 

кандидатстване, информацията се попълва повторно. Тази информация отново се въвежда в 

електронен вид за изпращане към регистъра за студенти на Министерство на образованието. 

- следване – при представянето на студентска информация и услуги свързани със 

студентско състояние, както и при въвеждането на информацията се използва обработка на 

хартиени дневници от служители от съответния отдел. 

- дипломиране – информацията въведена в дневниците се дигитализира и проверява от 

служители за всеки един студент, след което отново се разпечатва върху диплома. 

Примерна блокова схема по последователността указваща алгоритъма за извършване на 

справка за оценките през даден семестър от студент са посочени на Фигура 6. 

 

Посещение на 
канцеларията на 

деканат

Изчакване на свободен 
служител

Обработване на 
заявката от служител

Предоставяне на 
информацията

Анализиране на 
информацията

Възникване на 
допълнителни въпроси, 

изискващи 
допълнителна 
информация

 
Фигура 6. Алгоритъм за извършване на справка 

  

Всеки студент трябва да се съобрази със работното време на съответният „Деканат“, който 

го обслужва. Да изчака служител от администрацията да се освободи, за да може да го изслуша. 

Студентът изисква информация за дисциплина от учебният му план. Служителят, който обслужва 

студента не е наясно с неговото студентско състояние, имена, факултетен номер и учебен план. За 

това е нужно да изисква информация от студента за неговият факултетен номер, в който са 

закодирани всички нужни данни за отговор на конкретният въпрос.  Процесът, който следва 

представлява търсене на хартиеният носител, съдържаш нужната информация, нейната обработка 

и предоставяне на студента. Това в част от случаите може да отнеме повече от ден. 

Като недостатъци и възможности за оптимизиране на текущата система можем да изведем 

следните аспекти: 

 Бавно обработване на информация; 

 Възможна човешка грешка при изчисляване на успех; 

 Липса на резервно копие; 
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 Нужда от посещение на място в точно определено време; 

 Липса синхронизация между отделите; 

 Липсва единна система за запазване на извършените операции и тяхна 

последователност. 

 

Средно време за извличане на данни по настоящия модел средно над 10 минути на 

студент или около шест обслужени на час и около 48 на ден при запазена работоспособност 

на служителя и изчакване от всеки конкретен студент. При така указания алгоритъм справката 

за всички студенти в един факултет за среден успех през семестър ще са нужни над 20 дни 

работа на един служител, а реално при отчитане на наличната допълнителна работа, липсата 

на обективна възможност за запазване на работоспособност през целия ден времето ще се 

увеличи двукратно.  

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Една от основните причини за посочените по-горе недостатъци е реализацията със стари 

средства, и с минимално използване на информационни ресурси. Създаването на автономна, 

цялостна система свързваща по между си всички етапи, през които преминава студента и 

съпътстващата му информация са само началото на автоматизирането на процесите във ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров“.  

Използването на единна информационна система ще доведе до значително намаляване 

на времето за достъп до информация от страна на служителите, увеличаване на произ-

водителността и не на последно място увеличаване на надеждността. Реализацията на подобна 

система няма да се различава от посочения във Фигура 6 алгоритъм, като подобрението ще е 

основно при обработката на заявката и достоверността на крайния резултат, т.к. всички 

справки и изчисления ще се извършват от математически алгоритми верифицирани през 

периода на тяхното внедряване. Едно от основните предимства на единна информационна 

система е дигитализирането на всички записи и тяхното надеждно съхранение. 

Възможностите за подобряването на административните и студентски процеси с 

използването на автоматизирана система значителни биха се увеличили, ако тя се реализира в 

мрежова среда с използване, като интерфейс на общодостъпни софтуерни средства. 

Добавянето на достъп на студентите до една такава система с делегирани им права за 

извършване на справки, следене на актуална студентска информация и подаване на заявки за 

извършване на различни административни услуги променя генерално концепцията за 

изграждане на информационната система и поставя в нейния център ползвателя на 

информацията и неговите нужди. 

Този нов подход има следните основни предимства: 

- асинхронното действие на системата – не е нужно потребителя и служителя да 

извършват дейностите по едно и също време, на едно и също място; 

- осигуряване на достъп до студентска информация на студент без нуждата от 

посредничеството на служител; 

- извършване на документиране на всички действия и техния резултат; 

- въвеждане на нови услуги без нуждата от увеличаване на служителите или тяхното 

допълнително обучение; 

- осигуряване на постоянен мигновен достъп до информация на неограничен брой 

студенти (в рамките на университета); 

- възможност за извършване на постоянен контрол от страна на студентите над тяхното 

студентско състояние, намаляващо вероятността за грешно въвеждане на информация; 

- децентрализиране на достъпа до информация; 

- възможност за статистическа обработка на дейностите на студентите и служителите с 

цел подобряване на услугите. 
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Изграждането на автоматизирана система би променила посочения на Фигура 6 

алгоритъм, към посочения на Фигура 7 алгоритъм/блокова схема на работа на информационен 

ресурс. Както е видно при прякото сравнение на двете концепции основната разлика е 

въвеждането на трета страна при комуникацията между студент и служител – софтуерна 

платформа.  

Средствата за реализиране на такава система трябва да са съобразени с нуждите на 

организацията и потребителите, както и възможностите на екипа, които ще извърши 

реализацията и последващата поддръжка. След направен анализ се отчита, като най-

подходящи използването на уеб базирана система използваща интернет/етернет мрежа, като 

среда за достъп.  

Избора на последните е обусловен от следните предимства: 

- използване на налична среда за достъп; 

- използване на налични изчислителни ресурси и софтуерни платформи за реализация; 

- използване на компютърни системи налични при служителите, без нуждата от 

инсталиране и конфигуриране на допълнителен софтуер; 

- мултиплатформеност на реализацията; 

- възможност за обновяване на софтуера без нуждата от обновяване на всяко едно 

устройство. 

 

 

База данни Софтуерна платформа

Студент

Служител

Преподавател

Комуникационен канал

 

Фигура 7. Блокова схема на работа на предлагания подход 

 

Както беше споменато по-горе определящите за параметрите на системата са нуждите на 

организацията и нейните възможности, като при анализът им беше избран програмен език PHP 

и подпомагане на разработваната система чрез фреймуърк CodeIgniter.   
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Избора на посочения фреймуърк се основава на следните критерии при извършен 

сравнителен анализ на наличните и достъпни за изграждане на посочената система: 

- наличие на достатъчен набор от библиотечни функции и разширения за реализиране на 

система за студентско състояние; 

- възможност за изграждане, поддържане и надграждане от малък екип от програмисти; 

- наличие на общност от разработчици и допълнителни пакети за допълване на 

функционалността; 

- ниска себестойност на закупуване. 

Очакваните подобрения като количествен и качествен измерител имат следните пара-

метри: 

- намаляване на времето за извършване на справка, независимо от нейното естество – 

рамките на секунди, определено основно от бързината на разработената система и скоростта 

на достъпа до нея; 

- автоматично формиране на голяма част от данните, като среден успех и др. 

предварително и наличието им при влизане в студентския профил; 

- премахване на нуждата от посещение на студента, освен при нужда от получаване на 

хартиен вариант на заявен продукт; 

- премахване на нуждата от посещение на студента на място при възникнали проблеми с 

налична в профила му информация, а възможност за подаване на сигнал през платформата; 

- възможност за индивидуален подход в предоставянето на информация към студент. 
 

Служител

Студент

Студент

Информационен сървър

Преподавател

Студент

Студент

 

Фигура 8. Структура на реализацията на уеб базирана система 
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3. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Въвеждането на единна автоматизирана система изградена в средата на интернет 

значително ще подобри качеството на предлаганите от университета административни услуги. 

Използването на уеб базиран софтуер улеснява достъпа до информация и е един от най-

гъвкавите способи при реализация на съвременни софтуерни продукти. 

Очакваните подобрения показват нуждата от такава система и въвеждането и в най-

кратък срок, значително би подобрило административния потенциал на университета по 

отношение на  

При изграждането на подобна по мащаби функции система се изисква нарастване на 

служителите отговарящи пряко за нейното обслужване, обновяване и осигуряване на 

сигурност.  
 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. Русев, Р., Русева В., Павлов, Ц., Кръстев К., Стефанов С., Подобряване на системата за управление и 

контрол на студентските положения чрез софтуерна  система за автоматизация на работни процеси, Научни 

трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 9, 2014, Русе, стр. 76-80. 

2. Гама, Ерик, и др., Шаблони за дизайн: Елементи на обектно-ориентирания софтуер за многократно 

използване. София: СофтПрес ООД, 2005. 

3. Илиева С., Лилов В., Манова И., Подходи и методи за реализация на софтуерни системи, София: УИ 

„Св. Климент Охридски“, 2010, ISBN 9789540729992. 

4. Райчев Н., Софтуерен инженеринг - методологии и приложения, Варна: ИК „Стено“, 2017, ISBN: 978-

954-449-907-5. 

5. Hohpe, G., Woolf, B., Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging 

Solutions. Cambridge: Addison-Wesley, 2003, ISBN-13: 978-0321200686. 

6. Angelov, N., Dechev, Y., Marinov, M., Velkova, C. Online Training Courses for Marine Engineers at the NVNA 

by the disciplines “Mechanics of materials” and “Fluid Mechanics” – an assessment of the first results. Varna: Global 

perspectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport. volume I. 2017, pp 54-61, ISBN 

978-954-8991- 95-7 

7. https://www.codeigniter.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.codeigniter.net/


 

 

159 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ  

НА IoT РЕШЕНИЯ 

Йордан А. Сивков  

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” 

 
Резюме: Интегрирането на технологията блокчейн в устройствата използващи концепцията 

Интернет на нещата осигурява повишаване на киберсигурността и поверителността. Поради ниски-

те изчислителни мощности на ИнН устройства е нужно алгоритъма за интегриране на блокчейн да 

се адаптира и създаде нов тип архитектура на изграждане на тези системи. Това основно се извърш-

ва, чрез добавянето на допълнителни високопроизводителни устройства и адаптиране на алгорит-

мите за реализация съобразени с особеностите на „умния“ дом. 

Ключови думи: Интернет на нещата, блокчейн, умен дом, леджър. 

 

USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN REALIZATION OF IoT SOLUTIONS 

Yordan A. Sivkov 

Nikola Vaptsarov Naval Academy 

 
Abstract: The integration of blockchain technology into devices using the Internet of Things concept 

provides increased cybersecurity and privacy. Тhe low computing capacities of IoT devices lead to the need 

for adaptation of the blockchain algorithm and create a new type of architecture to build these systems. This 

is basically done by adding high-performance devices and adapting the algorithms for realization compliant 

to the specifics of the "smart" home. 

Key words: IoT, blockchain, smart home, ledger. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Терминът Блокчейн, основно свързан с криптовалутите представлява технология с много 

голямо приложение в различни сфери на информационните технологии. Основното предимство е 

възможността за използването и при осигуряване на еднозначност на предаваната информация и 

осигуряване на надежден метод за проверка на опита за промяна на вече записана информация. 

Трудността при имплементирането на тази технология е изискването за голям изчислителен 

ресурс, високи изисквания към комуникационния канал, както и значителното време за добавяне 

на нов запис във веригата. 

От друга страна устройствата използващи концепцията на Интернет на нещата изискват 

въвеждане на нови методи за гарантиране на еднозначността на предаваната информация и сигур-

ността на добиваните данни. Докато преди няколко години такива устройства бяха слабо срещани, 

към момента използването им  нараства по експоненциален закон, като е възможно да се направи 

профил на потребител, само по данните от свързаните устройства, които използва. Това води до 

повишаване на риска от опити за придобиване на достъп до тази информация на неоторизирани 

потребители. 

Една от основните насоки за използване на IoT устройствата е за реализирането на т.н. „умни 

къщи“, за които осигуряването на сигурност на получаваните данни, еднозначност на управле-

нието и поверителност са приоритети. 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Ако се разгледа един „умен дом“, който разполага с IoT устройства осигуряващи данни 

за температура, налягане, качество на въздуха и др. получаването на данни от сензорите и 

управлението на процесите представляват основния интерес за прилагане на блокчейн 

технологията. За целта блоковата схема на съхранение и използване на информацията трябва 

да се измени към посочения на Фигура 9 модел.  
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Алгоритъмът използва за основа високопроизводителна компютърна система, която играе 

ролята на копач (майнър), осигуряващ връзката, между потребителя, IoT устройството, локален и 

облачен сторидж и локален блокчейн. 

При добавянето на нов запис/транзакция във веригата трябва да се извършат математически 

операции изискващи значителен изчислителен ресурс поради, което към традиционния модел на 

устройства трябва да добавят допълнителни ресурси, наречени майнъри, които ще се използват за 

изчисляване на параметрите на новия блок, след което тази информация се добавя към блокчейна.  

Гарантирането на достоверността на записаната информация се извършва чрез използване 

на класическия модел използван и от криптовалутите, т.е. записване на транзакцията в леджъри 

намиращи се няколко блокчейн структури, разпределени в различни мрежи, като това могат да 

бъдат, както други „умни домове“, компютърни системи или преносими компютри. За гаран-

тирането на анонимността е възможно използването на Torr мрежи. 

За интегрирането на блокчейн технологиите в IoT устройствата е нужна промяна на алго-

ритъма с цел намаляване на изисквания ресурс. Един от ключовите елементи при използването и 

в криптовалутите е PoW (proof of work) алгоритъма имащ за цел изкуствено удължаване на 

времето за „изкопаване“ на един блок/монета, който при интернет на нещата не се прилага. 
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Фигура 9. Блокова схема на IoT устройство с приложен блокчейн алгоритъм 

За разлика от класическия модел на блокчейн технологията използван при биткойн, където 

управлението на мрежата е децентрализирано, при интегрирането в „умен“ дом модела на 

управление трябва използва централизиране и контролиране от собственика. Във веригата се 

записват политиките за сигурност и при всяко запитване от страна на сензорите за записване на 
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данни в сториджа, прехвърляне на данни към облачния ресурс или запитване в реално време от 

потребител се извършва проверка дали дадения потребител, чрез своя публичен ключ. 

Всяка дейност по записване на данни от сензор или запитване за достъп се записва във вери-

гата и се разпространява към останалите нодове съдържащи копия на блокчейна. 

Използването на локален ресурс за съхранение на данните за конкретния „умен“ дом оси-

гурява поверителност на съхраняваната информация, като записаната информация в леджърите 

се използва единствено за проверка за манипулиране на данните. 

Основно предимство на блокчейн в „умните“ домове е комбинирането на поверителност на 

информацията с осигуряване на защитата им от промяна. Допълнително предимство е наличието 

на списък с всички направени транзакции, заедно с пълното им описание. Последното осигурява 

още едно ниво на киберсигурност, даващ възможност за проверка за пробиви в киберзащитата и 

използваните методи за това. 

 
3. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Използването на блокчейн технологии и интернет на нещата осигурява високо ниво на за-

щита и поверителност.  

Поради ниските изчислителни мощности на ИнН устройства е нужно алгоритъма за инте-

гриране на блокчейн да се адаптира и създаде нов тип архитектура на изграждане на тези системи. 

Това основно се извършва, чрез добавянето на допълнителни високопроизводителни устройства. 

Приложението на този подход е възможен и при реализация на самоуправляеми коли и др. 

Развитието на технологиите ще доведе до интегриране на специализиран хардуер позво-

ляващ на микроконтролерите самостоятелно да извършват изчисленията нужни за блокчейна, 

както и разработването и прилагането на олекотени алгоритми. 
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НАДГРАЖДАНЕ НА NMEA 2000 МРЕЖА С ЕТЕРНЕТ ИНТЕРФЕЙС  

И ОБЛАЧНИ УСЛУГИ 

Йордан А. Сивков  
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Резюме: Съвременния кораб е сложна система, която има нужда от постоянно наблюдение на 

голям брой различни параметри и предаването на информация за тяхното изменение. В голяма част 

от решенията и надграждане на архитектурата липсва промяна на разбирането за предоставянето 

на информацията и нуждата от коренно различен подход във връзките сензор – данни – индикатор – 

потребител. Предлагания подход поставя потребителите в центъра и подчинява изискванията на 

системата спрямо техните нужди чрез използване на облачни услуги. 

Ключови думи: Интернет на нещата, NMEA 2000, NMEA OneNet, инфромацията като услуга, 

клауд сървър. 

 

UPGRADING NMEA 2000 NETWORK WITH ETHERNET INTERFACE  

AND CLOUD SERVICES 

Yordan A. Sivkov 

Nikola Vaptsarov Naval Academy 

 
Abstract: The modern ship is a complex system that needs monitoring of a large number of different 

parameters and the transmission of information.Тhere is no change in the understanding of information and 

the need for a radically different approach in connections of sensor-data-indicator-user. The proposed 

approach place users at the center and subordinates system requirements to their needs by using cloud 

services. 

Key words: IoT, NMEA 2000, OneNet, cloud computing, data as a service. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Съвременния кораб е сложна система, която има нужда от постоянно наблюдение на 

голям брой различни параметри и предаването на информация за тяхното изменение. 

Преминаването от NMEA 0183 към NMEA2000 протокол осигурява изграждане на мрежова 

свързаност между отделните сензори и предаване на информацията получавана от тях към 

индикатори и управляващи конзоли [3,4].  

Battery

Sensor

NMEA 2000

Sensor

NMEA 2000

Sensor

NMEA 0183
NMEA controller

NMEA 2000 RouterNMEA 2000 bus

Multi-Function 

Display

DSC VHF Radio AIS Receiver

NMEA Information

Display

 

Фигура 1. NMEA 2000 архитектура 
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Изградената архитектура е логично продължение и надграждане на съществуващата, но 

подобрението е основно във възможностите за изграждане на мрежова свързаност с намален 

разход при изграждане на инфраструктурата, както и предаването на информацията към единен 

информационен дисплей, разположен в различни точки от кораба. Един от основните недостатъци 

е липсата на възможност за бързо и гъвкаво добавяне на информационни дисплей в точки раз-

лични от предварително заложените, както и получаването на данни на устройства, които не са 

специално предвидени за целта. Тези проблеми частично се решават в предвиденото развитие на 

стандарта NMEA OneNet, като се използва мрежова архитектура базирана на IP протокола. 

Основното ограничение за добавянето на информационни и управляващи устройства е 

използването на NMEA 2000 протокола [3] базиран на CAN SAE J1939 стандарт [6]. Последния 

налага използването на специализирани крайни устройства и затруднена интеграция на безжични 

такива. Това води до повишаване на цената и намаляване на броя разработчици, което от своя 

страна води до по-трудно въвеждане на промени в архитектурата и предлаганите услуги.  

Допълнително ограничение на стандарта е ограничението в броя свързани устройства, 

разстоянието между тях и скоростите на предаване на данни [6]. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Във всички посочени решения и надграждане на архитектурата липсва промяна на разби-

рането за предоставянето на информацията и нуждата от коренно различен подход във връзките 

сензор – данни – индикатор – потребител.  

Корабът може да бъде разглеждан, както като сложна техническа система изградена от мно-

жество механични и електрически системи, така и като комплексна информационна система. По-

следното налага изграждането на съответстващата информационна структура включваща пре-

носна система, блокове за обработка на информацията, интерфейси за добиване и предоставяне 

на данни от и към външни потребители/системи. Изискванията към подобна система включват 

следните основни точки: 

- сигурност – използват се модерни методи за управление на достъпа, криптиране на дан-

ните  и липса на пряка връзка между получаваната и придобиваната информация; 

- многопотребителност – възможност за работа на различни потребители с достъп до  спе-

цифична за нуждите им информация като съдържание и начин на предоставяне; 

- модулност – всяка една част от системата може да се замени независимо от останалите, 

като надграждането с нови ресурси или възможности се извършва в много кратки срокове и без 

нужда от замяна на инфраструктура; 

- скалируемост – възможност за добавяне на изчислителен ресурс и нови услуги без това 

прекъсва работата на системата. 
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Фигура 2. Интегриране на интернет свързаност и облачен сървър 

 

Предлагания подход поставя потребителите в центъра и подчинява изискванията на сис-

темата спрямо техните нужди. При съществуващата ситуация ползвателите на информация са 

длъжни да се съобразяват с ограниченията на индикаторите, като възможности и място, както и 

липсата на възможност за гъвкаво надграждане на системата с допълнителни сензори [2], както и 

получаването на информация с последваща комбинирана обработка и изобразяване от външни 

източници. 

Основния принцип за изграждане е предоставянето на информацията на потребителя, като 

услуга от разпределен информационен изчислителен масив (поради изискванията за живучест и 

сигурност). Фокусирането върху нуждите на потребителите спомага за освобождаване на изчис-

лителен ресурс в тях за извършване на специфичните си задължения, а не за преобразуване на 

получаваната информация в нужния им формат заложен при изграждане на системата. Разде-

лянето на потребителя от мястото и сензора добиващ суровата информация осигурява възможност 

за интегриране на съвременни модели за обработване, изобразяване, архивиране и документиране 

на действията.  

Изместването на фокуса от сензорите и тяхната свързаност към информацията и нуждите на 

потребителите спомага да се осигурява по-точна и навременна информация от различните типове 

потребители, а не подчиняване на обучението и разбирането и според решението на разработ-

чиците. Това основно се дължи на гъвкавите алгоритми осигурени от облачните услуги и големия 

брой налични интерфейси, осигуряващи високо ниво на персонализиране, както относно разпо-

ложението на отделните контролери, така и начина на изобразяване, като форма, стойност и вре-

метраене. 

Внедряването на допълнителни услуги може да се извършва без промяна на наличната ин-

фраструктура, а само с промяна на софтуерните пакети разположени върху клауд сървъра [1], как-

то и обновяването на инфраструктурата може да се извърши асинхронно от системата за обра-

ботка и предоставяне на информация. Последната изисква единствено обновяване на конфигура-

ционните дефиниции. 

Едно от основните предимства на използването на интернет базирани технологии е възмож-

ностите за представяне на информацията към стандартен персонален компютър, преносим ком-

пютър или мобилно смарт устройство. Това се извършва чрез интернет браузър, като приложе-

нието се стартира през него. Използването на този подход спомага за интегрирането на широко 

използваните методи за идентификация и киберзащита на данните и достъпа до тях.  
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Фигура 3 

 

Създаването на нива на достъп за различните потребители спомага за разделяне на 

правата за управление и получаване на данни. Допълнително е възможно въвеждането на 

допълнителни нива на сигурност при влизането в приложението, както и при извършване на 

определени дейности, като управление на корабни системи с висок риск. 

Като пример можем да разгледаме работата на сензори осигуряващи информация за тем-

пературата и налягането и интегрирането им в предлагания подход (Фигура 3). Уеб-базира-

ното приложение предоставя исканата от потребителите информация, като в алгоритъма му са 

заложени два подхода, при нужда от достъп до моментните данни от сензора или при данни с 

ниска динамика във времето и използване на данните получени асинхронно в сървъра. 
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Фигура 4. Комуникация между сензор и сървър 

 

Сензорите предават информация чрез използването на специално реализиран за целта 

смарт рутер NMEA 2000 – Ethernet. Информацията се преобразува, като смарт рутера осигу-

рява синхронизирането на различните протоколи, както и в него се извършва извличането на 

нужната информация от CAN мрежата, както и проверката за правата на сървъра при достъп 

до данните. Добавянето на тези допълнителни нива на сигурност и възможностите за крипти-

ране на предаваните данни между тях отговаря на съвременните стандарти за сигурност при 

системи от такъв клас. 

За осигуряване на данни за развитието във времето сървъра записва лог с данните през 

зададен от приложението интервал. 
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      А)                                                                                      Б)  

Фигура 5. Предоставяне на информация към потребител от сървър (а) или в реално време (б) 

 
3. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Предлагания подход значително ще увеличи възможностите за предоставяне на информа-

цията към потребителите в желания от тях вид, на нужното място, като заедно с това ще бъде за-

писан пълен доклад за действията им, който може да помогне при анализ на действията и подоб-

ряване на работата им.  

Основно предимство на преминаването към предлаганата архитектура е възможностите за 

интегриране в съществуващите системи без това да наруши тяхната цялост, както и възможно-

стите и да се интегрира напълно в очаквания нов стандарт NMEA OneNet. Допълнително предим-

ство е възможността да се използва за надграждане на OneNet стандарта и като интерфейс между 

NMEA 2000 и OneNet. 

Предоставянето на потребителите информацията, като услуга и осигуряване на асинхрон-

ност между придобиването на данните и тяхното използване създава качествено нов модел на 

управленските процеси и вземането на решения базирани на индивидуалните качества на потре-

бителя. 

Прилагането на архитектурата позволява интегрирането на допълнителни услуги и възмож-

ности, като например електронен медицински помощник. 
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АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ПРОТОКОЛИРАНЕТО НА СЪБИТИЯ В IT 

ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА PHP И MYSQL 

Борислав М. Николов, Евгени Хр. Андреев 

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 

 
Резюме. Администрирането на една IT инфраструктура изисква от администраторите да имат 

постоянен поглед върху всички процеси, случващи се в нея. Огромното количество от устройства, които 

могат да изграждат IT инфраструктурата, както разнообразието от предлагани в нея услуги, налага 

изискването за наличие на автоматизирана система за мониторинг. Неразделна част от такава система 

за мониторинг трябва да е и протоколирането на събития от системните логове на устройствата 

изграждащи инфраструктурата и предоставящи услуги в нея. Използването на PHP и MySQL предоставя 

неограничени възможности за архивиране на разнообразна информация, касаеща една IT инфраструк-

тура, както и неограничени възможности за автоматизиране на процесите по обработка и визуализация 

на тази информация. В същото време визуализираните данни трябва да са във форма, която да позволява 

възможно най-бързо вземане на правилно решение от страна на администраторите, като основните 

изисквания, които се предявяват към тези данни са възможността за филтриране по различни критерии 

и времеви периоди и тяхното категоризиране по приоритет. В резултат на извършвани тестове е 

установена необходимостта от модифициране на скриптове и бази от данни с цел подобряване визуа-

лизацията на данните от системните логове. 

Ключови думи: IT инфраструктура, автоматизация на процеси, PHP, MySQL, syslog, мониторинг. 

 

IT INFRASTRUCTURE EVENTS LOGGING AUTOMATIZATION USING PHP  

AND MYSQL 

Borislav M. Nikolov, Evgeni Hr. Andreev 

Nikola Vaptsarov Naval Academy 

 
Abstract. Administering an IT infrastructure requires administrators to have a permanent view of all of 

processes running in it. The huge number of devices that can build the IT infrastructure as well as the variety of 

services offered in it, requires an automated monitoring system to be present. An integral part of such monitoring 

system should also be the logging of events from systems logs of devices that build the infrastructure and provide 

services in it. Implementation of PHP and MySQL provides unlimited potential for archiving a variety of 

information about the IT infrastructure as well as unlimited possibilities for automating the processing and 

visualization of this information. At the same time, the visualized data must be in a form that allows administrators 

to make the right decision as quickly as possible, with the basic requirements that are being applied to these data 

are the ability to filter by different criteria and time periods and categorize the data by priority. As a result of 

performed tests has been identified the need to modify scripts and databases in order to improve the visualization 

of data from device system logs. 

Key words: IT infrastructure, process automatization, PHP, MySQL, syslog, monitoring. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В съвременния свят информационните технологии навлизат широко във всички сфери 

на дейност – бизнес, образование, комуникиране, транспорт, бит и т.н. IT инфраструктурите 

стават все по-разнообразни по структура и тип на предоставяните услуги на нейните крайни 

потребители. От съществено значение стават свойствата на инфраструктурата като наличност, 

достъпност и непрекъснатост. Забележима е тенденцията увеличаването на броя на предоста-

вяните услуги да води до увеличаване на устройствата, предоставящи тези услуги, както и 

увеличаване на изискванията, предявявани към тях. 



 

 

168 

 

От тази гледна точка може да се твърди, че администрирането на IT инфраструктура 

представлява един сложен и динамичен, но и непрекъснат процес. 

Сложността на процеса на администриране на една IT инфраструктура се обуславя от 

множество фактори. На първо място самото понятие за инфраструктура предполага наличието на 

множество от разнотипни устройства, които трябва да си взаимодействат, за да формират общо 

цяло. Устройствата могат да бъдат класифицирани в две категории – устройства, изграждащи 

комуникационната или компютърната мрежа, стояща в основата на IT инфраструктурата, и 

устройства, осигуряващи функционирането на предоставяните услуги, които от своя страна пък 

определят и характера и предназначението на самата IT инфраструктура. Към първата категория 

устройства се причисляват комутаторите, маршрутизаторите, точките за безжичен достъп, VPN 

рутерите, защитните стени и всички онези други устройства, които могат и се използват за 

изграждане на физическата и логическа топология на комуникационната (компютърната) мрежа 

и осигуряват нейното свързване с други мрежи при спазването на определени политики за 

сигурност. Втората категория устройства са онези, които придават същност на IT инфраструк-

турата, като осигуряват предоставянето на разнообразни услуги. Към тази категория устройства 

се причисляват различните типове сървъри, системите за съхранение и архивиране на данни 

(storages), мрежовите устройства за извеждане и въвеждане на текстова и графична информация 

(printers и scanners), структурните елементи на системите видеонаблюдение, контрол на достъпа 

и сигурност и много други. 

Наличието на голямото разнообразие от устройства, които изграждат IT 

инфраструктурата, предполага наличието на администратори, способни да управляват правилно 

тези устройства. С нарастването на включените в инфраструктурата устройства нарастват и 

изискванията към администраторите, както по отношение на способностите им за работа с 

разнотипни устройства, така и по отношение на способността им за работа в комплексна среда. 

Задълженията на администраторите и съответно изискванията към тях нарастват и от наличието 

на административни задачи, свързани с предоставяните услуги. Успешно може да бъде 

перифразиран израза „колкото повече, толкова повече“ към задълженията на администраторите: 

колкото по-голяма структура и по-голям брой услуги, толкова повече и разнообразни задължения. 

Динамичността на процеса на администриране на една IT инфраструктура е следствие от 

нейната сложност, но и резултат от необходимостта извършваните въздействия върху 

инфраструктурата от страна на администраторите да отразяват изискванията и нуждите на 

крайните потребители, които са непостоянни във времето. Основна причина за наличието на 

непостоянство в изискванията и нуждите на крайните потребители е, че потребителите използват 

IT инфраструктурата за изпълнение на ежедневните си служебни задължения и лични нужди, 

които са изключително непостоянни величини, зависещи от множество външни за 

инфраструктурата фактори, неподвластни на строги правила и математични закони, чрез които да 

бъдат точно прогнозирани във времето. 

Непрекъснатостта на администрирането е отражение на изискването постоянно да се 

въздейства на IT инфраструктурата по начин, който да води до удовлетвореност на крайните 

потребители по отношение на достъпността на предлаганите услуги. Също така за 

администраторите е важно непрекъснато да следят състоянието на всички структурни елементи и 

предлаганите услуги с цел своевременното констатиране на несъответствия с нормалното 

работоспособно състояние на цялата инфраструктура и предлаганите услуги. 

Като резултат от посочените свойства на процеса на администриране може да бъде 

дефинирано изискването за наличие на постоянно работеща и адекватна на цялата IT 

инфраструктура автоматизирана система за мониторинг и контрол на структурните елементи на 

инфраструктурата и предлаганите услуги, която да подпомага администраторите при изпълнение 

на ежедневните им задачи. Сред положителните свойства на такъв тип система за мониторинг са: 

- Използване на стандартизирани комуникационни и информационни протоколи за 

добиване на информация от структурните елементи на инфраструктурата и предлаганите услуги; 
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- Възможност за извършване на мониторинг в реално време на предварително определени 

критични параметри на инфраструктурата; 

- Визуализиране на добитата информация във вид, удобен за бързо интерпретиране от 

страна на потребителите ѝ, интуитивна и опростена работа със системата и предоставяната от нея 

информация; 

- Възможността за предоставяне на архивна информация за стойностите на наблюдаваните 

параметри на инфраструктурата; 

- Възможността за извършване на филтриране, сортиране и обобщаване на данните за 

наблюдаваните параметри на инфраструктурата по различни критерии и времеви диапазони; 

- Минимален финансов ресурс за придобиване, поддръжка и експлоатация. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Наличието на множество програмни продукти, предназначени за извършване на 

мониторинг на IT инфраструктура, голяма част от които предлагани и дистрибутирани под 

различни форми на лицензи за публично свободно използване, прави избора на „правилното“ 

решение за използване на подобен софтуер изключително труден. Разбира се не бива да бъдат 

подценявани и продуктите, предлагани за използване след заплащане на определена лицен-

зионна такса. В много от случаите може да се очаква, че този тип програмни продукти ще 

отговарят на всички изисквания, произтичащи от наблюдаваната инфраструктура, в т.ч. 

визуализирането на данните в удобен за крайния потребител вид. Наличието на необходимост 

от заплащане на лицензионни такси обаче може да доведе до драстично увеличаване на 

финансовата инвестиция за придобиване и използване на програмния продукт, особено при 

увеличаване на изискванията за количеството наблюдавани устройства и услуги и различните 

критерии, по които данните от тези устройства и услуги да бъдат групирани, обобщавани и 

представяни. 

Анализирайки функционалните възможности на програмните платформи за монито-

ринг, разпространявани с лиценз за публично свободно използване, може да бъде откроена 

платформата Cacti [1]. Продуктът се разпространява единствено под лиценза  GNU GPLv2, 

което гарантира свободата на всеки потребител да добавя нови функции към платформата, 

както и да модифицира наличните. Функционирането на Cacti се основава на съвместната 

работа на няколко open-source приложения – RRDTool, PHP и MySQL. За добиване на 

информация от IT инфраструктурата се използва основно SNMP протокола, а платформата е 

съвместима с всички версии на посочения протокол, което от своя страна прави продукта Cacti 

приложим за мониторинг на всяко устройство, в което е заложена от производителя му 

възможността за отдалечено наблюдение. От друга страна възможността за използване на 

разнообразие от „свободни“ добавки (plugins) на продукта Cacti, работещи чрез скриптове с 

команди, дава възможност за извършване на мониторинг на различни услуги, предоставяни в 

една IT инфраструктура. 

Модулността в добавянето на функционалности на платформата Cacti, осигурена от 

различните програмни добавки (plugins), я прави изключително гъвкава по отношение на 

изискванията на инфраструктурата, в която се реализира, и нуждите на крайните ѝ потреби-

тели (администраторите на инфраструктурата). Като „жизненоважни“ добавки, които по-

добряват визуализацията на данните за състоянието на наблюдаваната инфраструктура и са 

предназначени за подпомагане на ежедневната работа на администраторите, могат да бъдат 

посочени добавките, осигуряващи следните функции: 

- Discovery – автоматично откриване на устройства и добавянето им към системата за 

мониторинг според техния IP адрес; 

- Monitor – обобщено визуализиране на наблюдаваните устройства и следене на тяхното 

моментно състояние по отношение на наличността им в системата; 
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- Nectar – периодично изпращане под формата на e-mail на определени графики с данни; 

- Realtime – възможност за извършване на мониторинг на параметър на инфраструк-

турата с разделителна способност по време от 5 sec; 

- Syslog – възможност за визуализиране на информация от системните лог файлове на 

устройствата от инфраструктурата; 

- Weathermap – създаване на карти от мрежови връзки и „живи“ диаграми на 

моментното състояние на наблюдаваната инфраструктура. 

В комуникационната мрежа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е имплементирана система за 

мониторинг (фиг. 1), базирана на платформата Cacti с включени посочените по-горе добавки, 

както и някои други, подпомагащи дейността на администраторите при работа със системата 

и нейното администриране, достъпни чрез отделни менюта (табове). Системата е достъпна на 

интернет адрес http://netmon.naval-acad.bg, а достъпа се регламентира чрез потребителски 

имена и пароли с възможност за детайлно дефиниране на разрешенията за преглед и 

модифициране на системата. 

 

 

Фиг. 1. Начална страница за оторизирани потребители на системата за мониторинг 

във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, базирана на платформата Cacti 

 

Началната страница на оторизирания потребител (фиг. 1), наричана още dashboard е конфи-

гурирана по начин, който да предоставя на потребителя обобщена информация за текущото със-

тояние на цялата инфраструктура в графичен и текстови вид. 

 

Информацията за състоянието на инфраструктурата, получавана чрез използването на 

SNMP протокола или командни скриптове се визуализирана на графики с помощта на RRDTool и 

PHP (фиг. 2) във вид, който е удобен за интерпретиране от страна на крайния потребител на дан-

ните, без да е необходимо извършването на допълнителна обработка на тези данни. Постъпващите 

http://netmon.naval-acad.bg/
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данни от системните логове от своя страна се визуализират във вида на постъпването си (фиг. 3), 

така както тези данни са генерирани от структурните устройства на IT инфраструктурата или 

предлаганите в нея услуги. Форматът на данните от системните логове към настоящия момент е 

дефиниран в RFC 5424 „The Syslog Protocol“ от месец март 2009 г. [5]. 

 

Фиг. 2. Графика, генерирана в системата за мониторинг във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, базирана 

на платформата Cacti, чрез използване на скрипт, RRDTool и PHP 

 

 

Фиг. 3. Справка, генерирана в системата за мониторинг във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, базирана 

на платформата Cacti, за постъпващи събития от системните логове 

 

Конфигурирането и въвеждането в експлоатация на система за система, която да 

съхранява и обработва събития от системните логове от устройствата и услугите в една IT 

инфраструктура, е процес, който изисква извършването на няколко последователни действия. 
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На първо място е необходимо в системата за мониторинг да бъде подготвена база от 

данни, в която да се съхраняват системните събития, както и да бъде конфигуриран 

програмния инструмент, който да приема тези системните събития и да ги въвежда в 

подготвената база от данни. Създаването на базата от данни се извършва при инсталирането 

на добавката „Syslog“ [2] на платформата Cacti. Самото инсталиране на посочената добавка 

изисква изтегляне на необходимите файлове под формата на архив с обем 87,9 KB, 

разархивиране и upload на файловете в конфигурираната директория за съхранение на добавки 

на Cacti. Завършването на процеса на инсталация на добавката изисква извършването на две 

операции през страницата за управление на добавките, реализиращи се чрез използване на два 

бутона – „Install Plugin“ и „Enable Plugin“. Изборът на инструмент за приемане на системни 

събития от лог файловете на наблюдаваните устройства се определя основно от операционната 

система, обслужваща системата за мониторинг Cacti. В разглеждания случай използваната 

операционна система е GNU/Linux Debian. При Linux-базираните операционни системи е 

наличен инструмента RSYSLOG [4], чието предназначение е изпълнение на задачи по 

приемане на информация от системни лог файлове. Инструментът RSYSLOG използва своя 

база от данни, в която се приемат данните, а добавката „Syslog“ на Cacti извлича тези данни и 

ги прехвърля в своята база от данни, от където те се визуализират чрез използване на PHP в 

табличен вид в уеб страницата на системата за мониторинг. Освен наличието на собствена база 

от данни RSYSLOG изисква и конфигуриране на модулите и комуникационните протоколи и 

портове, които да отговарят за приемане на данни. Конфигурирането на комуникационните 

протоколи и портове е от изключителна важност за правилното функциониране на цялата 

система за протоколиране на системни събития. Конфигурирането на модулите, протоколите 

и портовете е във вида: 

 

$ModLoad imuxsock # provides support for local system logging 
$ModLoad imklog   # provides kernel logging support 
#$ModLoad immark  # provides --MARK-- message capability 
 
# provides UDP syslog reception 
$ModLoad imudp 
$UDPServerRun 514 
 
# provides TCP syslog reception 
$ModLoad imtcp 
$InputTCPServerRun 514 

 

Чрез посочената конфигурация се позволява системата да приема информация на порт 

514 съответно TCP и UDP, като използването и на двата протокола (TCP и UDP) осигурява по-

висока оперативност в работата на системата за протоколиране на събития, а номер 514 е 

стандартен при работа със системни логове. 

След завършване на подготовката на системата за приемане и съхранение на системни 

събития е необходимо извършването на конфигурация на съответните устройства и услуги, на 

които ще се извършва мониторинг, така че те да започнат използването на отдалечена база от 

данни за съхранение на тези събития. В зависимост от типа на устройства и услугите тази 

конфигурация се осъществява чрез команди от типа: 

 

*.*     @192.168.0.111 – препращане на събития от всички нива на 

отдалечена система с IP адрес 192.168.0.111 

logging 192.168.0.111 – определяне на отдалечен лог сървър 
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Допълнително може да бъде оказвано нивото на събития, които да се препращат към 

отдалечената система, както и на кой порт да се осъществява обмена на информация. На-

трупването на данни от отдалечени устройства и услуги не изключва възможността и за съ-

биране на данни от локалната система, която обслужва системата за мониторинг и прото-

колиране. 

Спецификацията на системните логове съгласно RFC 5424 и особеността на определяне на 

нивото на системно събитие чрез три отделни числени стойности е това, което прави класи-

фицирането на системно събитие сложно за крайния потребител на системата за мониторинг и 

протоколиране. Съгласно спецификацията всяко едно системно събитие съдържа параметър, 

познат като PRIVAL (Priority Value). От своя страна този параметър носи информация в себе си за 

други два – Facility и Severity. Съгласно спецификацията Facility може да притежава стойност в 

обхвата от 0 до 23. Параметърът може да бъде определен като представляващ вътрешния 

източник, генериращ въпросното събитие, а съгласно спецификацията всяка стойност на този 

параметър съответства на различен източник, т.е. възможните източници на събития са 24. 

Параметърът Severity от своя страна може да притежава стойности от 0 до 7 и може да бъде 

оприличен на ниво на критичност на съответното събитие. Формираната стойност на PRIVAL, 

която се включва в информационния запис за съответното събитие, се определя по формулата: 

 

      PRIVAL=8*FacilityNumber + SeverityNumber   (1) 

 

Възможните стойности на PRIVAL са общо 191. Която и да е система за протоколиране 

на събития в IT инфраструктура, дори и най-популярната Kiwi Syslog Server [3], независимо 

дали се използва лицензираната версия или свободната за версия, ще визуализира категорията 

на събитията и техните нива чрез стойностите на параметрите Priority, Facility или Severity или 

чрез комбинацията от тях, което от своя страна усложнява изключително крайните потре-

бители на информация от подобен тип система при определянето критичността на дадено 

събитие и неговия първоизточник в контролираното устройство или услуга. 

 

 

Фиг. 4. Събития изобразени с цвят за фон според видът на събитието (ляво) и събития 

изобразени в оригинален вид (дясно) 

 

За улесняване и подпомагане на бързодействието на реагиране администраторите при 

настъпване на определено събитие е необходимо извършване на обновяване на най-важните 

функционалности на системата. Извършените промени дават възможност за използване на 
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легендата за настъпващите събития. В оригиналният си вид събитията са изобразени с един 

цвят и не са съобразени с легендата на събитията (фиг. 4). 

Информацията показана в колоната Facility показва видът на събитието, като по 

подразбиране в тази колона се извежда на екрана информация, представяща стойността на 

Facility (фиг. 5). Извеждането на информация в „суров вид“, намалява полезността на 

използване на самата система. Отпечатването на число в колоната Facility трудно се асоциира 

с конкретно събитие. В тази връзка системата е подобрена, като е добавена нова таблица, 

съдържаща имената на всички Facility елементи (таблица 1). Новосъздадената таблица се 

използва за извличане на видът на събитието показан в текстови вариант. По този начин се 

подобрява и улеснява възприемането на информация от крайния потребител на данните. 

 

 
Фиг. 5. База данни с използваните Facility елементи, създавана при работата на системата 

 

При визуализирането на информация за нивото на критичност Severity е налице сходен 

проблем, който се разрешава по идентичен начин. В структурата на оригиналната база данни на 

системата за мониторинг параметъра Severity е представен като Priority. За разрешаване на 

проблема с визуализацията се създава нова таблица с възможните стойности на нивата на 

критичност, като в резултат на извършваните промени на екрана се извежда текстовата 

информация вместо стойност. На фиг. 6 и фиг. 7 са представени таблиците с попълваните 

стойности на нивото на критичност според постъпващите логове в оригиналната база данни и с 

възможните стойности на нивата на критичност, използвани от системата при визуализирането на 

информацията. 
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Таблица 1 

Таблица “syslog_facilities_names”, съдържаща всички възможни Facility елементи 

 

 
 

 

 

Фиг. 6. Постъпващи данни за нива на критичност 
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Фиг. 7. Възможни нива на критичност 

Използването на мониторинг система от подобен тип предполага наличието на функции 

за прецизно и точно филтриране на нужната информация по зададени критерии. Стандартните 

възможности за сортиране и филтриране на данни в добавка „Syslog“ на платформата Cacti са 

ограничени и несъвместими напълно със системата. 

 

 

Фиг. 8. Стандартно падащо меню за филтриране по източник на системно събитие 

 

Визуализираните в падащото меню за филтриране имена на източници на системни 

събития (фиг. 8) не отговарят на подаваните от системата, в резултат на което възможността 

за филтриране по показаните критерии е невъзможно, тъй като те не отговарят на реалните 

стойности. За поправяне и подобряването на тази функционалност се използва новосъздаде-

ната “syslog_facilities_names” таблица, за използването на която се добавя и нова заявка в сорс 

кода на добавката „Syslog“ (фиг. 9). 

 

 

Фиг. 9. Заявка свързваща помощната и главната таблица за източници на системни събития 
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В резултат на промените на екрана на потребтеля на данните (фиг. 10) може да се извежда 

информация за всички системни източници, от които поне веднъж са постъпили данни. 

По аналогичен начин се решава и проблема с функционалността за филтриране по ниво на 

критичност, която след съответните промени в кода на добавката „Syslog“ от неизползваема, по-

ради неточности в начина на визуализация на данните, става напълно използваема, даваща въз-

можност за извършване на съответната филтрация (фиг. 11) и съответно предоставяща коректна 

и точна информация. 

 

 

Фиг. 10. Падащо меню за филтриране по източник на системно събитие след промените в сорс 

кода на добавката „Syslog“ 

 

 

Фиг. 11. Падащо меню за филтриране по ниво на критичност след промените в сорс кода  

на добавката „Syslog“ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наличието на завършена и функционираща система за мониторинг на IT инфраструктура, 

даваща детайлна и ясна информация за състоянието на всички процеси, услуги и устройства, е от 

изключителна важност за всеки администратор. Количеството на включени функционалности на 

системата за мониторинг е ключовият критерий при нейния избор и внедряване за използване. 

Наблюдението на процеси в реално време и във вид удобен за бързо и точно интерпре-

тиране намалява времето за реакция на отговорния потребител в случай на настъпване на събитие, 

което да повлияе на нормалното функциониране на отделни елементи или услуги от контроли-

раната IT инфраструктура, а и на самата инфраструктура като цяло. 

Разпространяването на платформата за мониторинг Cacti под лиценз за свободно използ-

ване и с отворен код я прави изключително широко приложима както за малки, така и за големи 
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по мащаб инфраструктури. Важно предимство на система за мониторинг, базирана на продукта 

Cacti, е възможността във всеки един момент да се добавят нови функционалности, без това да 

повлиява на работата на системата. 

Одитирането на събития от системните логове на устройства и услуги подпомага адми-

нистраторите при извършването на различни анализи, касаещи състоянието на управляваната от 

тях инфраструктура. Интегрирането на система за мониторинг на процеси и услуги със система 

за одитиране на системни логове намалява времето за вземане на правилно решение от страна на 

администраторите при настъпване на определено събитие, като им да ва възможност не само да 

констатират настъпването на събитието, но и да изследват причините, довели до настъпването на 

това събитие, както и взаимното влияние с други събития. 

Визуализирането на информация във вид, удобен за разбиране, е от изключителна важност 

във всеки един момент. В тази връзка извършените модификации на програмния код и базата 

данни на разглежданата система за мониторинг подобряват възприятието на крайния потребител 

и облекчават работата му. Чрез извършените модификации се автоматизира процеса на преобра-

зуване на постъпващите данни от числови стойност в текстова информация, удобна за разбиране. 

Създадена е възможност постъпващите данни от системните логове да бъдат филтрирани не само 

по времеви интервали и устройство или услуга, източник на данните, но и по ниво на критичност 

и Facilities, генерирало събитието. Наличието за използ-ване на широк набор от възможни филтри 

за визуализиране на данните следва да облекчи работата на администраторите, особено при на-

растване на мащаба на IT инфраструктурата вследствие на добавяне на нови структурни устрой-

ства или предоставянето на нови услуги. 

След извършените промени в програмния код и базата данни на системата за мониторинг 

на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, тя притежава нова, напълно завършена и работеща функционалност, 

като в реално време и непрекъснато се протоколират системните събития от устройства и услуги 

в IT инфраструктурата на училището. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СИСТЕМА С ТЪНКИ КЛИЕНТИ  

ЗА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА ДЕСКТОП ВИРТУАЛИЗАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ 

В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

Явор З. Дечев, Борислав М. Николов 

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 

 
Резюме: Системите с тънки клиенти са широко използвани в различни институции, включително и 

образователни, поради тяхната висока надеждност, дълъг живот, лесна техническа поддръжка и 

намалени оперативни разходи. В същото време липсата на реален изчислител хардуер намалява 

производителността на системата, особено когато на много тънки клиенти са стартирани приложения, 

изискващи висока производителност от системата. 

Основна задача на настоящето изследване е да се анализира производителността на система от 

тънки клиенти в учебни лаборатории при използване на софтуер за десктоп виртуализация и да се сравнят 

резултатите с получени от подобно изследване върху настолни компютри. В резултат на изследването е 

направено обосновано предложение за какви учебни цели са приложими лаборатории със система с тънки 

клиенти. 

Ключови думи: Citrix, VMware, хипервайзор, виртуална машина, процесор. 

 

STUDY OF THE CAPABILITIES OF THIN-ZERO CLIENT SYSTEM FOR UTILIZING 

DESKTOP VIRTUALIZATION SOFTWARE USED IN THE CURRICULUM PROCESS  

IN NIKOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY 

Yavor Z. Dechev, Borislav M. Nikolov 

Nikola Vaptsarov Naval Academy  

 
Abstract: The thin-zero client systems are widely used in different institutions, including educational 

institutions, because of their high reliability, long life, easy technical support and reduced operating costs. At 

the same time, the lack of real computing hardware reduces the performance of the system especially when on 

many thin-zero clients runs applications that requires high system performance. 

The main topic of this research is to analyze the performance of thin-zero client system in study labs 

utilizing software for desktop virtualization and to compare the results with similar survey conducted with 

desktop computers. As a result of research, a well-grounded proposal is made for the different kind of learning 

objectives for which can be used thin-zero client system labs. 

Key words: Citrix, VMware, hypervisor, virtual machine, processor. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Системите с тънки клиенти намират приложение в учебните заведения поради високата си 

надеждност, ниската цена и дълъг живот на клиента, лесна техническа поддръжка, намалени 

оперативни разходи. Същевременно, липсата на реално хардуерно изпълнение намалява 

производителността на системата. Едновременната работа на голям брой терминали (2-3 учебни 

кабинета) с приложения, които изискват висока производителност от системата, е затруднена.  

В сферата на Информационните технологии все повече навлиза използването на софтуер 

за сървърна и десктоп виртуализация. В катедра „Информационни технологии“ в упражненията 

по 6 учебни дисциплини се използват десктоп решения за виртуализация. В един от учебните 

кабинети е развърната система с 25 тънки клиента. В Библиотечно-информационният център на 

ВВМУ също има 12 работни места с тънки клиенти, които могат да се използват от курсантите и 

студентите за извънкласна подготовка.  

Виртуалните машини (ВМ; VM) представляват софтуерна съвкупност от физически 

ресурси, чрез които се емулира поведението на реална изчислителна техника [4;5]. Софтуерът за 

десктоп виртуализация се използва за: 

 безопасно изучаване и тестиране на други операционни системи и приложен софтуер; 
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 моделиране на системи с клиент-сървърна архитектура; 

 емулация на компютърни мрежи и различни компютърни архитектури; 

 безопасно изследване на malware. 

Недостатъците на ВМ са използване ресурсите на физическата система и липсата на ди-

ректна поддръжка на 3D. За нуждите на софтуера се заделя процесорна мощ, част от оперативната 

и видопамет. Виртуалният диск представлява файл или група от файлове намиращи се във 

физическия харддиск. ВМ има достъп до реалните мрежови и I/O интерфейси. 

При използване система с тънки клиенти се получава наслагване на виртуалности. В 

сървърно базирана виртуализация се стартира операционна система. Във виртуалната ОС се 

стартира софтуер за десктоп виртуализация със стартирана друга операционна система. В същото 

време сървърът обслужва и други приложения.  

Използването на системи от тънки клиенти за десктоп виртуализация си има своите 

предимства и недостатъци. Система с тънки клиенти изисква наличието на няколко компонента. 

Основният компонент на подобна система е сървърът, който ще осигурява наличието на вир-

туални десктопи за отделните работни места. Той следва да притежава достатъчно изчислителни 

ресурси – процесорни ядра и оперативна памет, така че да може да осигури нормалната работа 

всяко едно отделно работно място. По същество тънките клиенти представляват крайни терми-

нални устройства, поддържащи определени протоколи за комуникация със системата за виртуа-

лизация, реализирана в сървъра. Стандартно тънките клиенти не разполагат с производителни 

процесори и голямо количество оперативна памет, тъй като основната им задача е да осигуряват 

връзка със системата за виртуализация, а всички останали изчислителни процеси следва да се 

извършват в сървъра във виртуални машини. Като тънки клиенти разбира се могат да се използват 

и стандартни настолни компютри, притежаващи физически процесор и памет, но в този случай 

целта е не да се повиши производителността на системата, а да се намали инвестиционния разход 

за придобиване на тънки клиенти, като се използват налични компютърни конфигурации. 

Основно предимство на система с тънки клиенти пред традиционното използване на от-

делни физически компютри е по-лесната поддръжка. Лесната поддръжка има няколко измерения. 

На първо място се намалява времето за инсталиране на операционни системи и приложен софтуер, 

особено при увеличаване на броя на работните места. Намалява се драстично и времето за въз-

становяване на операционната система и инсталираните в нея приложения. Не е за пренебрегване 

и предимството на система с тънки клиенти по отношение на консумираната електроенергия и 

заемано място. Максималната консумация на електроенергия от един тънък клиент е в порядъка 

на няколко до десетки ватове, а размерите им могат да бъдат намалени до такива, че да се побират 

в човешка длан. 

Реализирането на десктоп виртуализация на работните места на отделните потребители 

повишава достъпността до използваните от тях файлове и програми. За разлика от стандартните 

компютърни конфигурации, където всичко се съхранява на твърдия диск на компютъра, при тънки 

клиенти всички данни се съхраняват в сървър или във външна Storage система, в които се реали-

зират различни решения за архивиране и гарантиране на наличността на данните. По този начин 

се свежда до минимум вероятността от случайна загуба на данни в резултат например от непра-

вилно изключване на потребителската компютърна система, повреждане на твърд диск или краж-

ба на устройство. 

Система с тънки клиенти повишава гъвкавостта в работата на крайните потребители и под-

помага тяхната мобилност [1]. Потребителят не се ограничава от работното си място. Във всеки 

един момент той има възможност да смени работния си тънък клиент чрез просто въвеждане на 

потребителско име и парола или друг метод за автентификация на ново работно място и да про-

дължи работата си от там, където я е прекъснал на друг тънък клиент. Това предимство е особено 

полезно при провеждане на изпити в учебните заведения. При срив в работата на тънкия клиент, 

на който се провежда изпит на обучаем, той може да бъде преместен на друго работно място и да 

продължи работата си, без да е необходимо рестартиране на изпитването. 
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Системите с тънки клиенти притежават и определени недостатъци в сравнение с тради-

ционните компютри. На първо място това е липсата на графичен процесор или ускорител. При 

необходимост от използването на такъв за определени клиентски приложения, той ще трябва да 

се инсталира в сървъра, поддържащ тънките клиенти. От тук веднага възникват и ограничения, 

тъй като един физически сървър не може да побере в себе си неограничен брой допълнителни 

разширителни слотове, в следствие на което могат да се добавят само краен брой допълнителни 

модули, в т.ч. и графични ускорители. 

Система с тънки клиенти би носила икономическа изгода от използването ѝ с течение на 

времето. Придобиването на подобна система обаче изисква не малка финансова инвестиция. 

Освен изискването за наличие на подходящ сървър е налице и изискване за специализиран 

софтуер за осигуряване на виртуалните десктопи. Освен стандартното изискване за хипервайзор 

е необходимо и осигуряването на софтуер за мултиплицирането и управлението на потреби-

телските десктопи. В определени случаи може да окаже, че закупуването на система с тънки 

клиенти е съизмеримо с разхода, който би бил направен за закупуването на същия брой физически 

компютри. От друга страна невъзможността за извършване на хардуерни промени с цел пови-

шаване на производителността на система може да откаже доста организации от закупуването и 

внедряването на тънки клиенти. 

Използването на система с тънки клиенти изисква и специфични познания и умения от 

административния персонал, отговорен за обслужването на тази система. Необходимо е добро 

познаване както на логиката на комуникационните връзки между тънък клиент, сървър и Storage 

система, така и познаване на няколко отделни програмни продукта, чрез които се осигурява 

нормалната работа на тънките клиенти. 

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Целта на използването на система с тънки клиенти е да облекчи всички нейни потре-

бители и администратори, като нейно приложение е изключително удобно в случаите на из-

ползване на офис приложения или такива, които не изискват наличието на специфичен хар-

дуер от голям брой потребители в един и същи момент. 

Като контролна група (КГ) при изследването са използвани две компютърни конфигу-

рации (Workstations - WS) от учебни кабинети на катедра „Информационни технологии“. 

Техните основни параметри са посочени в таблица 1. 

В КГ са включени системи използвани в катедра ИТ, с най-високи и най-ниски пара-

метри. Освен разликата в техните технически характеристики, разглежданите процесори при-

тежават и различни вградени в тях технологии. Процесорите Atom не поддържат Turbo Boost 

и вградената поддръжка на виртуализация. 

В таблица 2 са показани моделите процесори използвани в сървъра и компютърните 

конфигурации [2; 3; 6]. 

Виртуалната машина, стартирана върху тънкия клиент, е настроена да използва само 

отделни компоненти процесора на сървъра. Поради тази причина в таблицата са показани само 

ядрата, нишките и кеша на процесора сървъра (Xeon E5-26200), оперативната памет и хард-

диск, които реално са заделени за използване от отделната ВМ, като е задължително да се 

направи уточнението, че те тези ресурси не са резервирани за конкретната ВМ, а във всеки 

един момент се поделят с други ВМ, стартирани в сървъра. 

При провеждане на изследването не са отчетени и някой допълнителни външни фак-

тора. Системната с тънки клиенти работи в локална мрежа. Всички мрежови устройства и ком-

поненти внасят ограничение в производителността на системата. Допълнително в един компю-

търен кабинет работят до 25 тънки клиента. При стартирани 25 операционни системи с допъл-

нителен софтуер, ресурсите на сървъра недостигат и неговата операционна система налага 

лимитиране на ресурсите, които се отдават за използване от отделните работни станции. 
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Таблица 1. Параметри на изследваните компютърни системи 

  VM WS1 WS2 

Motherboard Intel 440BX ASRock H110M-

HDV 

Intel D525MW 

Type CPU Xeon E5-26200 @ 

2.00GHz 

Core i5-6400 @ 

2.70GHz 

Atom D525 @ 

1.80GHz 

CPUID Family 6, Model 2D, 

Stepping 7 

Family 6, Model 

5E, Stepping 3 

Family 6, Model 

1C, Stepping A 

Measured Speed 2000.3 MHz 2712.0 MHz 

[Turbo: 3314.7 

MHz] 

1808.4 MHz 

Memory Information 

Slot 1 1024 GB 16GB PC4-17000 4GB, 800MHz,  

Drive Information 

Physical Drive 0 VMware Virtual disk 

SCSI Disk Device 

GOODRAM ST500DM002-

1BD142 

Drive Size 99GB 111GB 465GB 

Interface Type SAS SATA SATA 

RPM  Solid State 7200 

Physical Drive 1  ST1000   

Drive Size  931GB   

Interface Type  SATA   

Video Adapters 

Video Card 1  Intel(R) HD 

Graphics 530 

Intel(R) Graphics 

3150 

Shared Memory  1024MB 256MB 

 

Изследваната сървърна система с тънки клиенти има следните параметри: 

 Процесор – два броя Xeon E5-26200 @ 2.00GHz 

 Оперативна памет – 256 GB 

 Харддиск – два броя локални SAS 500 GB. Са съхранение на данните на ВМ се 

използва външна Storage система със създаден отделен логически виртуален дял 

с обем 1 TB. Връзката между сървъра и Storage системата се осъществява по 

Ethernet с капацитет 10 Gbps 

 Софтуер за виртуализация – хипервайзор Vmware Essentials Plus ESXi 6.0 U3a и 

платформа за декстоп виртуализация за генериране на ВМ за тънките клиенти 

Citrix VDI-in-a-Box 5.4. 

 Тънки клиенти – 25 броя HP t410 Smart Zero Client 

Виртуалните машини на тънките клиенти са генерирани на основата на еталонна 

система, наричана още Golden image, със следните параметри: 

 Две процесорни ядра 

 4 GB оперативна памет 

 100 GB дисково пространство 

 Един мрежови контролер 

 Автентификация на потребителите в активна директория 
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Таблица 2. Характеристики на процесорите на изследваните компютърни системи 

 VM WS1 WS2 

Type CPU 
Xeon E5-26200 

@ 2.00GHz 

Core i5-6400 @ 

2.70GHz 

Atom D525 @ 

1.80GHz 

CPUID 

Family 6, 

Model 2D, 

Stepping 7 

Family 6, Model 

5E, Stepping 3 

Family 6, Model 

1C, Stepping A 

Cores per CPU 2 (6)* 4 2 

# of Threads 1 (12)* 4 4 

Measured Speed 

2000.3 MHz 2712.0 MHz 

[Turbo: 3314.7 

MHz] 

1808.4 MHz 

L1 Instruction Cache 1 x 32 KB 4 x 32 KB 1 x 32 KB 

L1 Data Cache 1 x 32 KB 4 x 32 KB 1 x 24 KB 

L2 Cache Size 1 x 256 KB 4 x 256 KB 1 x 512 KB 

L3 Cache 15 MB 6 MB (N/A) 

Вградени технологии 

Virtualization Tech (VT-x) + + - 

Intel 64 + + + 

Enhanced Intel SpeedStep® Tech + + - 

Turbo Boost Tech 1.0 2.0 - 

Hyper-Threading Tech + - + 

Virtualization for Directed I/O 

(VT-d) 

+ 

+ - 

VT-x with Extended Page Tables 

(EPT) 

+ 

+ - 

TSX-NI - - - 

*За процесор Xeon E5-26200 в скобите са показани броя на реалните ядра и нишки 

 

 

 

Фигура 1. Схема на използване на софтуер за десктоп виртуализация в система с тънки 

клиенти  
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Изследването е направено със софтуер за десктоп виртуализация - VMware® Workstation 

11.1.0 (Trial) и Oracle VM VirtualBox 5.2.4. Производителността на компютърните конфигурации 

и ВМ на тънките клиенти е тествана чрез PerformanceTest 9.0 (64bit) (Trial). 

Стандартните задачи изпълнявани по време на практическите занятия в катедра „Ин-

формационни технологии“ не изискват работа на приложения, натоварващи графичния контролер 

или харддиска. Всички настолни компютърни конфигурации в учебните кабинети са с вграден 

видеоконтролер. Виртуални машини с тънки клиенти също използват виртуален видеоконтролер 

от сървъра. В тази връзка в процеса на изследването са проведени тестове за производителността 

единствено на централния процесор и оперативната памет. 

Всички компютърни конфигурации в катедра „“Информационни технологии“ са с инста-

лиран Windows 10 Enterprise Edition build 10586 (64-bit). Поради спецификата на платформата за 

десктоп виртуализация, осигуряващ тънките клиенти, виртуалните машини за тях са с опера-

ционна система Windows 7 Professional (64-bit). По време на тестовете единствено е стартирана 

вградената защита Windows Defender. 

Виртуалните машини, използвани за тестване на производителността на разглежданите 

системи, са създадени с еднакви параметри за всички: 1 процесор, 2 GB споделена оперативна 

памет, 16 MB споделена видеопамет, 20 GB виртуален диск, създаден върху SATA HDD, включен 

мрежов контролер. Малкото количество споделена оперативна и видеопамет са определени от 

компютърната конфигурация с най-ниски параметри. 

Тестването на производителността е извършена на следните етапи: 

 работа на PC само под операционна система; 

 работа на PC със стартирана система за десктоп виртуализация и работеща виртуална 

машина. 
 

Таблица 3. Резултати от тестване на производителността на процесора 

  Citrix WS1 WS4 

  Virtual i5 Atom 

  

CPU 

VM - 

install 

Ubuntu 

WS1 
VM - 

install 

Ubuntu 

WS4 
VM - 

install 

Ubuntu 

Integer Math (MOps./Sec.) 2637,80 1998,60 7256,50 6882,80 1201,30 1431,0 

Floating Point Math (MOps./Sec.) 1699,60 1494,50 6080,80 5716,50 374,60 396,1 

Prime Numbers (Million 

Primes/Sec.) 
9,70 8,20 24,70 21,20 2,00 1,9 

Extended Instructions (SSE) 

(Mill. Matrices/Sec.) 
48,20 37,40 287,00 280,50 1,60 1,7 

Compression (KBytes/Sec.) 2341,00 1849,50 8442,80 7766,80 1351,10 1420,8 

Encryption (MBytes/Sec.) 212,80 245,30 1259,80 1244,70 110,20 113,0 

Physics (Frames/Sec.) 182,60 63,30 380,10 360,80 51,10 53,5 

Sorting (Thousand Strings/Sec.) 1647,80 1216,00 4835,10 4480,80 846,50 827,5 

CPU Single Threaded 

(MOps./Sec.) 
540,50 906,90 1892,50 1822,90 262,80 288,2 

CPU Mark (Composite average) 2000,50 1631,70 6680,20 6264,60 623,90 656,8 

PassMark Rating (Composite 

average) 
749,30 695,70 2689,30 1863,30 185,60 195,4 

Във виртуалната машина се стартира процес на инсталация на дистрибуция на опера-

ционна система Ubuntu. Времето за инсталиране е по-голямо от продължителността на отдел-

ните тестове. Процесът на инсталиране на ОС допълнително увеличава натоварването на на-

личните реални ресурси: процесор, оперативна памет, чипсет и харддиск. Файлът с дистрибу-



 

 

185 

 

цията на Ubuntu e с големина 1,6 GB. Част от него се зарежда в оперативната памет на реалната 

машина. Процесорът го разкомпресира преди да извърши отделните процедури от инстали-

рането на ОС.  

Резултатът от проведените тестове са посочени в таблици 3 и 4. Обобщените данни за 

производителността на процесорите са показани на диаграми 1 и 2. 

 
Таблица 4. Резултати от тестване на производителността на паметта 

  Citrix WS1 WS2 

  Virtual i5 - 16 GB Atom - 4 GB 

  

Mem 

VM - 

install 

ubuntu WS1 

VM - 

install 

Ubuntu WS2 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

Memory Read Cached (MBytes/Sec.) 6271,4 11382,8 
20419,8

0 

22753,5

0 
1832,7 2133,6 

Memory Read Uncached 

(MBytes/Sec.) 
3810,8 5751,4 

10992,6

0 

13217,9

0 
2137,9 2232,4 

Memory Write (MBytes/Sec.) 3960,3 5664,6 5267,50 6516,70 1160,5 1264,4 

Available RAM (Megabytes) 3079,4 695,0 
12028,5

0 

10547,8

0 
2098,5 928,4 

Memory Latency (ns (lower is 

better)) 
70,9 54,3 31,40 26,90 72,0 72,7 

Memory Threaded (MBytes/Sec.) 12019,9 10987,1 
14118,8

0 

14620,5

0 
3892,0 3836,4 

 

 

 

Диаграма 1 
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Диаграма 2 

 

Резултатите от програмата за тестване на производителността на станции с тънки клиенти 

и на настолна компютърна система с процесор Intel Core i5 са показани на фигури 2 и 3. 

 

 
Фигура 2      Фигура 3 

 
Резултати 

 Сървърният вариант за виртуализация постига производителност между най-мощната 

и най-слабата настолна работна станция.  

 Показателите на сървърната виртуална машина са от 2 до 6 пъти по-ниски от тези 

работната станция с Intel i5 и от 2 до 5 пъти по-високи от тези с Intel Atom. 

 При работа на виртуалната десктоп машина натоварването на виртуалния процесор се 

увеличава от 10 до 40 %. Същевременно се увеличава и времето за на четене и запис в 

оперативната памет. 

 При работа на виртуална машина производителността на процесора на Core i5 настолна 

компютърна конфигурация намалява от 1 до 7 %. При сървърна виртуализация 

намаляването е от 7 до 24 %. Производителността при  целочислени изчисления и тези 

с плаваща запетая намалява съответно с 12 и 24 %. 

 Производителността на ВМ под VMware® Workstation е по-добра в сравнение с тези 

под Oracle VM VirtualBox средно между 4 и 10 %. 
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Изводи 

 Учебни кабинети използващи системи от тънки клиенти са подходящи за използване при 

изучаване на офис пакет и работа с приложен софтуер, който не изисква големи или 

специфични хардуерни ресурси. 

 В сравнение с работните станции, обновяването на сървърите в една фирма или 

институция се извършва на по-големи периоди от време. Следователно при закупуване на 

компютри с процесори i7 и по-нови или техни аналози, разликата в производителността 

ще нараства. В резултат на което и използването на десктоп софтуер за виртуализация 

върху сървърна виртуализация за учебни цели ще бъде нецелесъобразно. 

 Използването на вмъкната виртуализация (създаване на виртуални машини посредством 

програмни продукти във виртуализиран десктоп) за учебни нужди намира ограничено 

приложение поради наличието на системни ограничения както за изчислителните ресурси, 

така и за приложимите технологии. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ АРХИТЕКТУРИ  

ЗА ХАРДУЕРНА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА ДЕСКТОП ВИРТУАЛИЗАЦИЯ, 

ИЗПОЛЗВАНИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

Явор З. Дечев 

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” 

 
Резюме: Задачата на настоящото изследване е да се анализира производителността на 

отделните типове компютърни архитектури в учебните кабинети при използването на софтуер за 

десктоп виртуализация. В резултат на изследването е направено обосновано предложение какви 

компютърни компоненти е желателно да се закупуват и използват в учебните кабинети на катедра 

„Информационни технологии“ с цел пълноценното обучение на студенти и курсанти. 

Ключови думи: Oracle VM VirtualBox, виртуална машина, процесор, Intel. 

 

STUDY OF THE POSSIBILITIES OF COMPUTER ARCHITECTURES FOR 

HARDWARE SUPPORT OF DESKTOP VIRTUALIZATION SYSTEMS USED IN THE 

CURRICULUM PROCESS OF NIKOLA VAPTSAROV NAVAL ACADEMY 

Yavor Z. Dechev 

Nikola Vaptsarov Naval Academy  

 
Abstract: The aim of this study is to analyze the performance of the different types of computer 

architectures in study labs utilizing software for desktop virtualization. As a result of research, a well-

grounded proposal is made about what computer components are desirable to purchase and use in the study 

rooms of the Department of Information Technologies for the purpose of the full training of students and 

cadets. 

Key words:, Oracle VM VirtualBox, virtual machine, processor, Intel. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Към настоящия момент в сферата на Информационните технологии все повече навлиза 

използването на софтуер за сървърна и десктоп виртуализация. В катедра „Информационни 

технологии“ в упражненията по учебните дисциплини „Операционни системи“, „Предаване 

на данни и компютърни комуникации“, „Компютърни архитектури и хардуер“, „Разпределени 

системи и системи за компютърна виртуализация“, „Компютърна сигурност“ и „Мрежова 

сигурност“ се използват десктоп решения за виртуализация. 

Виртуалните машини (ВМ) представляват софтуерна съвкупност от физически ресур-

си, чрез които се емулира поведението на реална изчислителна техника. Софтуерът за десктоп 

виртуализация се използва за: 

 безопасно изучаване и тестиране на други операционни системи и приложен софтуер; 

 моделиране на системи с клиент-сървърна архитектура; 

 емулация на компютърни мрежи и различни компютърни архитектури; 

 безопасно изследване на malware. 

Недостатъците на ВМ са използване ресурсите на физическата система и липсата на 

поддръжка на 3D. За нуждите на софтуера се заделя процесорна мощ, част от оперативната и 

видопамет. Виртуалният диск представлява файл или група от файлове намиращи се във 

физическия харддиск. ВМ има достъп до реалните мрежови и I/O интерфейси. 

Същевременно съвременните процесорни и компютърни архитектури поддържат 

различни вградени технологии. С цел намаляване на цената и на пълноценно натоварване на 

процесора, се създават и различни процесори. 

При закупуване на компютърна техника в държавните учреждения и учебни заведения 

най-често един от основните критерии е цена. Следователно, за да се закупят по-голям брой 

компютърни конфигурации, единичната цена трябва да падне, а от там и да бъдат намалени 
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параметрите на отделните компоненти. В следствие се използват процесори и дънни платки 

осигуряващи минимална производителност на цялата компютърна конфигурация. 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Задачата на настоящото изследване е да се анализира производителността на отделните 

типове компютърни архитектури използвани в учебните кабинети при използването на 

софтуер за десктоп виртуализация. 

Съвременните процесори на фирмата Intel притежават следните вградени технологии 

[1;2;3;4]: 

 Virtualization Technology (VT-x) - позволява една хардуерна платформа да функционира 

като няколко „виртуални“ платформи. Подобрява управляемостта чрез ограничаване 

времето на престой; 

 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) – подобрява производителността на I/O 

устройства за работа с виртуалните платформи създадени от VT-x 

 VT-x with Extended Page Tables (EPT) – осигурява ускорение на виртуалните 

приложения изискващи повече оперативна памет 

 Intel 64 architecture – предоставя 64 битови изчисления за приложния софтуер. 

Адресира повече от 4 GB физическа и виртуална памет. 

 Idle States (C-states) – намалява използваната енергия при режим на покой на процесора 

 Enhanced Intel SpeedStep® Technology – регулира напрежението и тактовата честота на 

процесора в зависимост от неговото натоварване 

 Thermal Monitoring Technologies – защитават процесора от прегряване чрез намаляване 

консумацията на енергия 

 Turbo Boost Technology – динамично увеличава тактовата честота на процесора при 

зададена праг на мощността и температурата на процесора 

 Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) – за всяко физическо ядро генерира 

2 виртуални, които работят паралелно 

 Transactional Synchronization Extensions New Instructions (Intel® TSX-NI) – набор от 

инструкции, които подобряват паралелните операции 

 vPro™ Technology – набор от инструменти за сигурност 

 Identity Protection Technology – технология за защита на самоличността 

 Stable Image Platform Program (Intel® SIPP) – платформа за стабилна компютърна 

платформа за следващите 15 месеца 

От изброените технологии на Intel критични за практическите занятия в катедра ИТ с 

виртуални машини се явяват: 

 Virtualization Technology (VT-x); 

 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) 

 VT-x with Extended Page Tables (EPT); 

 Intel 64 architecture; 

 Enhanced Intel SpeedStep® Technology; 

 Turbo Boost Technology; 

 Hyper-Threading Technology; 

 Transactional Synchronization Extensions New Instructions (Intel® TSX-NI). 

Всеки от моделите процесори на Intel се произвежда в няколко варианта на процесорна 

микроархитектура, с различна тактова честота, кеш памет и процесорен сокет. 

Основни разлики между съвременните процесори на Intel са: 

 Технологията Turbo Boost се поддържа от Core i5, i7 и i9 

 Технологията Hyperthreading се поддържа от Core i3, i7 и i9, Pentium 4 и някои от 

версиите на Celeron и Atom 
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 Технологията Virtualization Tech (VT-x) и Virtualization for Directed I/O (VT-d) се 

поддържа от Core i5, i7 и i9 и някои от версиите на Celeron и Pentium. 

 4 ядра притежават Core i5, i7 и i9 

 2 ядра притежават Core i3 и някои процесори Pentium 

Размерът на L1 и L2 кеш се увеличава в поредността Pentium, Core i3, i5, i7, i9. 

Всеки модел на процесор се изработва в различни варианти (генерация). Всяка от тях е 

разработена с различна технология, изградена е по различна процесорна микроархитектура, 

притежава различен брой ядра и размер на кешпамет и поддържа различна тактова честота. 

Тестваните процесори i3 и Celeron G3950 е изграден по процесорната микроархитек-

тура Kaby Lake (7-ма генерация) за процесори Intel Core, a процесорите Core i5 и Pentium 

G4400 по Skylake (6-ма генерация). 

Процесорите Atom на Intel са специално разработени за използвани в мобилни 

устройства. За да осигурят ултраниско потребление на енергия и топлоотдаване работят с по-

ниско напрежение от останалите процесори на фирмата. Също така Atom не поддържат голяма 

част от вградените технологии и допълнителни инструкции. 

Основните параметри на компютърните конфигурации (Workstations - WS) в учебните 

кабинети на катедра „Информационни технологии“ са показани в таблица 1. 

 
Таблица 1. Параметри на изследваните компютърни системи 

  WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 

Motherboard 

Model 

ASRock  

H110M-HDV 

ASRock  

H110M-HDV 

ASRock  

H110M-HDV 
Intel  D525MW  

ASRock  

H110M-HDV  

Type CPU 
Core i5-6400 

@ 2.70GHz 

Core i3-7100 @ 

3.90GHz 

Pentium 

G4400 @ 

3.30GHz 

Atom D525 @ 

1.80GHz 

Celeron 

G3950 @ 

3.00GHz 

CPUID 
Family 6, 

Model 5E, 

Family 6, 

Model 9E 

Family 6, 

Model 5E 

Family 6, Model 

1C 

Family 6, 

Model 9E 

Measured Speed 2712.0 MHz 3912.1 MHz 3312.5 MHz 1808.4 MHz 3000,3 MHz 

Memory Information 

Slot 1 
16GB DDR4 

PC4-17000 

8GB DDR4 

PC4-19200 

4GB DDR4 

PC4-19200 

4096MB, 

800MHz,  

4GB DDR4 

PC4-17000 

Drive Information 

Physical Drive 0 GOODRAM JAJS500M120C GOODRAM ST500DM002 TOSHIBA 

Drive Size 111GB 111GB 111GB 465GB 465GB 

Interface Type SATA SATA SATA SATA SATA 

RPM Solid State Solid State Solid State 7200 7200 

Physical Drive 1 ST1000DM010 TOSHIBA       

Drive Size 931GB 931GB       

Interface Type SATA SATA       

Video Adapters  

Video Card 1 
Intel(R) HD 

Graphics 530 

Intel(R) HD 

Graphics 630 

Intel(R) HD 

Graphics 510 

Intel(R) Graphics 

3150 

Intel(R) HD 

Graphics 630 

Shared Memory 1024MB 1024MB 1024MB 256MB 1024MB 

 

 

В таблица 2 са показани характеристиките на изследваните модели процесори [4]. 
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Таблица 2. Характеристики на процесорите на изследваните компютърни системи 

. WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 

Цена* $181 $115 $64 $63 $57 

тип Core i5-6400 

@ 2.70GHz 

Intel Core i3-

7100 @ 

3.90GHz 

Pentium 

G4400 @ 

3.30GHz 

Atom D525 

@ 1.80GHz 

Celeron 

G3950 @ 

3.00GHz 

CPUID Family 6, 

Model 5E, 

Stepping 3 

Family 6, 

Model 9E, 

Stepping 9 

Family 6, 

Model 5E, 

Stepping 3 

Family 6, 

Model 1C, 

Stepping A 

Family 6, 

Model 9E, 

Stepping 9 

Технология 14 nm 14 nm 14 nm 45 nm 14 nm 

Брой процесори 1 1 1 1 1 

Брой ядра в процесор 4 2 2 2 2 

Брой нишки в 

процесора 

4 1 2 4 2 

Тактова честота 2712.0 MHz 

[Turbo: 

3314.7 MHz] 

3912.1 MHz 3312.5 MHz 1808.4 

MHz 

3000,3 

MHz 

L1 Instruction Cache 4 x 32 KB 4 x 32 KB 4 x 32 KB 1 x 32 KB 4 x 32 KB 

L1 Data Cache 4 x 32 KB 4 x 32 KB 4 x 32 KB 1 x 24 KB 4 x 32 KB 

L2 Cache 4 x 256 KB 4 x 256 KB 4 x 256 KB 1 x 512 KB 4 x 256 KB 

L3 Cache 6 MB 3 MB 3 MB (N/A) 2 MB 

Вградени технологии 

Virtualization Tech 

(VT-x) 

+ + + - + 

Intel 64 + + + + + 

Enhanced Intel 

SpeedStep® Tech 

+ + + - + 

Turbo Boost Tech 2.0 - - - - 

Hyper-Threading Tech - + - + - 

Virtualization for 

Directed I/O (VT-d) 

+ + + - - 

VT-x with Extended 

Page Tables (EPT) 

+ - + - - 

TSX-NI - + + - + 

*Цените на процесорите са към 26.03.2018 и са от сайта на производителя. 

 
Изследването е направено със софтуер за десктоп виртуализация - VMware® Workstation 

11.1.0 (Trial) и Oracle VM VirtualBox 5.2.4. Производителността на компютърните конфигу-

рации е тествана чрез PerformanceTest 9.0 (64bit) (Trial). 

Стандартните задачи изпълнявани по време на практическите занятия в катедра „Ин-

формационни технологии“ не изискват работа на приложения, натоварващи графичния кон-

тролер или харддиска. Всички настолни компютърни конфигурации в учебните кабинети са с 

вграден видеоконтролер. В тази връзка в процеса на изследването са проведени тестове за 

производителността единствено на централния процесор и оперативната памет. 

Всички компютърни конфигурации са с инсталиран Windows 10 Enterprise Edition build 

10586 (64-bit). По време на тестовете единствено е стартирана вградената защита Windows 

Defender.  

Виртуалните машини са създадени с еднакви параметри за всички: 1 процесор, 2 GB 

споделена оперативна памет, 16 MB споделена видеопамет, 20 GB виртуален диск, създаден 

върху SATA HDD, включен мрежов контролер. Малкото количество споделена оперативна и 

видеопамет са определени от компютърната конфигурация с най-ниски параметри. 
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Тестването на производителността е извършена на следните етапи: 

 работа на PC само под операционна система; 

 работа на PC със стартирана система за десктоп виртуализация и работеща виртуална 

машина. 
Във виртуалната машина се стартира процес на инсталация на дистрибуция на 

операционна система Ubuntu. Времето за инсталиране е по-голямо от продължителността на 

отделните тестове. Процесът на инсталиране на ОС допълнително увеличава натоварването на 

наличните реални ресурси: процесор, оперативна памет, чипсет и харддиск. Файлът с 

дистрибуцията на Ubuntu e с големина 1,6 GB. Част от него се зарежда в оперативната памет 

на реалната машина. Процесорът го разкомпресира преди да извърши отделните процедури от 

инсталирането на ОС.  

Резултатът от проведените тестове са посочени в таблици 3 и 4. 

 
Таблица 3. Резултати от тестване на производителността на процесора 

 WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 

 i5 i3 Pentium Atom Celeron 

 WS1 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

WS2 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

WS3 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

WS4 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

WS5 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

Integer Math 

(MOps,/Sec,) 
7257 63623 9417 7474 4325 2611 1201 1362 3961 3003 

Floating Point 

Math 

(MOps,/Sec,) 

6081 5295 3777 3373 3551 2342 375 377 3235 2371 

Prime 

Numbers 

(Million 

Primes/Sec,) 

24,70 18,50 11,8 9,8 15,0 9,4 2,0 1,9 11,4 8,2 

Extended 

Instructions 

(SSE) (Mill, 

Matrices/Sec,) 

287 277 267 212 12,4 7,9 1,6 1,6 11,3 8,3 

Compression 

(KBytes/Sec,) 
8443 70860 7428 6180 4734 3125 1351 1361 4322 3229 

Encryption 

(MBytes/Sec,) 
1260 1201 1273 1045 776 516 110 107 708 534 

Physics 

(Frames/Sec,) 
380 330 303 236 256 204 51 50 232 170 

Sorting 

(Thousand 

Strings/Sec,) 

4835 4300 4483 3580 2829 1979 847 761 2536 1866 

CPU Single 

Threaded 

(MOps,/Sec,) 

1893 1753 2286 1860 1941 1854 263 282 1757 1631 
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Таблица 4. Резултати от тестване на производителността на паметта 

 WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 

 i5 - 16 GB i3 - 8 GB 
Pentium -  

4 GB 

Atom –  

4 GB 

Celeron –  

4 GB 

 WS1 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

WS2 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

WS3 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

WS4 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

WS5 

Oracle - 

install 

Ubuntu 

Memory Read 

Cached 

(MBytes/Sec,) 

20420 21826 26505 17921 22657 20661 1833 2134 20249 17822 

Memory Read 

Uncached 

(MBytes/Sec,) 

10993 12225 15312 12572 13500 11864 2138 2232 13700 11245 

Memory Write 

(MBytes/Sec,) 
5268 5876 6962 6534 6213 5566 1161 1264 6203 5146 

Available RAM 

(Megabytes) 
12029 10709 5747 3232 1979 654 2099 928 2729 707 

Memory Latency 

(ns) 
31,40 29,3 43364 43367 24,3 26,6 72,0 72,7 23,8 27,2 

Memory 

Threaded 

(MBytes/Sec,) 

14119 13464 16657 15956 14219 13161 3892 3836 14345 12428 

 
Обобщените данни за производителността на процесорите са показани на диаграми 1 и 

2. 

 

Диаграма 1. Производителност на процесорите 
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Диаграма 2. Производителност на процесорите Intel и i5 Atom, с и без стартирана ВМ 

 
Визуалните резултатите от програмата за тестване на производителността на процесор 

Intel Core i5 (без и със стартирана ВМ в процес на инсталиране на Ubuntu) и Atom (със 

стартирана ВМ в процес на инсталиране на Ubuntu) са показани съответно на фигури 1, 2 и 3. 
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Резултати 

 В сравнение с i3, изследваният процесор i5 работи по-ниска тактова честота, не 

поддържа Hyper-Threading Tech и е една генерация по стар (6-та вместо 7-ма). Въпреки 

по-ниските параметри i5 поддържа по-висока производителност от i3. 

 Процесорът Pentium постига по-добра производителност от процесор Celeron. И двата 

използват еднакви вградени технологии, без тези за поддръжка на ВМ, но Pentium 

притежава по-високата тактова честота и размер на L3 кеш и ОС е инсталирана върху 

SSD диск. 

 Наличието на два пъти повече нишки в процесора и между 2 и 3 пъти повече L3 

позволява на процесорите i3 и i5 да постигат между 1,5 и 2 пъти по-добра 

производителност по отделните критерии от тази на Pentium и Celeron (при Extended 

Instructions (SSE) отношението достига до 25:1) 

 За всички типове тестове производителността на процесор Atom е от 6 до 16 пъти по-

ниска от тази на i5 и от 3 до 9 по-ниска в сравнение с Celeron.  Най-голяма разлика се 

получава при тестване на Extended Instructions (SSE) (Mill. Matrices/Sec.). Отношението 

i5 към Atom е 179 : 1. 

 При работа на виртуална машина производителността на отделната компютърна кон-

фигурация намалява от 5 до 36 %  

 Производителността на ВМ под VMware® Workstation е по-добра в сравнение с тези 

под Oracle VM VirtualBox средно между 4 и 10 %. 

 

 

Изводи 

 Поради липсата на специални технологии за хардуерна поддръжка на виртуализация 

процесорите Atom не са подходящи за учебни занятия, свързани с десктоп виртуа-

лизация. 

 При ограничен бюджет и невъзможност за закупуване на процесори i3, i5, i7 и i9 

използването на процесори Pentium и Celeron ще позволи работа със софтуер за декстоп 

вируализация, но със значително намаляване производителността на компютърната 

конфигурация; 

 Макар и да осигурява по-ниска производителност, Open Source характера на Oracle VM 

VirtualBox позволява софтуера да се използва в учебни кабинети и на личните ком-

пютри на студентите за самоподготовка без допълнителни финансови разходи. 
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ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА, ИЗЛЪЧВАНИ ОТ GSM АПАРАТИ  

Стоян Владимиров, Магдалена Гарванова 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

 
Резюме. Целта на настоящата статия е да се измери и оцени интензитетът на електро-

магнитните полета, генерирани от различни GSM апарати. Измерванията са проведени с електро-

магнитен детектор SMART SENSOR AS1392 и са оценени електромагнитните полета, излъчвани от 

различни модели GSM апарати в различни режими на работа и използващи различни генерации мрежи. 

Ключови думи: GSM електромагнитни замърсявания, облъчване. 

 

1. Въведение 
С развитието на технологиите през последните години се използват все повече мобилни 

устройства и по-специално GSM апарати, излъчващи електромагнитни вълни [2, 3]. Полученото 

електромагнитно поле влияе негативно върху здравето на хората. Информацията за нивата на 

излъчване от различните електроуреди е от съществено значение за водене на здравословен начин 

на живот. С навлизането в нашия живот на безжичните технологии все по-често възникват 

спорове за тяхното въздействие върху организма и здравето на хората. Спорът за или против 

безжичните технологии, за ползата или вредата от тях се води от няколко години с променлив 

успех и ще продължи още дълго време. Около нас има много други източници на електромагнитни 

полета. Обект на изследването са мобилните апарати като източници, които излъчват електро-

магнитни вълни в различен честотен диапазон и с различна мощност и създават електромагнитен 

смог или електромагнитно замърсяване. Част от източниците на електромагнитни вълни са извън 

дома ни, част от тях са вътре, а някои от тях носим в джоба си, в чантата или на ухото си. Целта 

на настоящата статия е да се проведат експериментални измервания и да се оцени интензитетът 

на електромагнитните полета, генерирани от различни модели GSM апарати. Измерванията са 

проведени с електромагнитния детектор SMART SENSOR AS1392 в близост до GSM апарати по 

време на телефонен разговор, при сърфиране в 2G и 3G режим и изследвайки силата на електро-

магнитните излъчвания при различни условия. Целта е да установим кога излъчванията са най-

малки.  

 

2. Електромагнитни излъчвания от GSM апарати 

От теорията е известно, че GSM апаратите използват четири канала за данни [1]. Два от 

каналите са управляващи и два са за пренос на данни. Връзката е двупосочна, като в режим на 

предаване GSM апаратите излъчват сигнали с променлива мощност в зависимост от 

мощността на приетия от базовата станция сигнал. Колкото е по-маломощен приетият сигнал, 

толкова по-мощен трябва да бъде излъченият от GSM апарата сигнал, за да не пропадне 

връзката между GSM устройството и базовата станция. Нивото на излъчване на различните 

GSM апарати се дава и в тяхната спецификация посредством параметъра SAR (Specific 

Absorption Rate). Този параметър е мярка за количеството радиочестотна енергия (радиация), 

на която човешкото тяло се излага при използване на съответния мобилен телефон. Приети са 

международни стандарти за допустимо излагане на радиочестотна енергия, като произво-

дителите на клетъчни телефони са задължени да гарантират, че апаратите им се съгласуват с 

тези ограничения и допустимото ниво на SAR е в рамките на 1.6 вата на килограм човешка 

тъкан (1.6 W/kg). Ограничението за Европа и някои други държави е 2 W/kg. Счита се, че всеки 

апарат, отговарящ на тези ограничения, е безопасен. GSM апаратите работят на максималното 

SAR ниво само в крайни случаи при недобро покритие със сигнал. При добро покритие (в 

близост до базова станция/клетка) нивото на SAR е значително по-малко, въпреки че в този 

случай може да сме облъчени от базовата станция.  

В ежедневието всички ние сме подложени на облъчване от различни източници на 

електромагнитни излъчвания, които могат да бъдат: GSM базовите станции, GSM апаратите, 
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радиорелейните станции, ретранслаторите, точките за безжичен пренос на данни, радиостан-

циите, телевизионните станции и всякакви други източници на електромагнитни полета. С 

развитието на технологиите и усъвършенстването на безжичните технологии броят на излъч-

вателите в различни честотни диапазони ще се увеличава, като радио замърсяването на ефира 

и съответно облъчването на хората също ще расте. Изходът за намаляване на вредното влияние 

на електромагнитните облъчвания е в екраниране на помещенията, в които пребиваваме най-

дълго време. Премахването на радио излъчващите устройства или екранирането на дадени 

помещения решава частично проблема със защитата от електромагнитните полета.  

 

3. Измерване на електромагнитни излъчвания  

Електромагнитното поле е съвкупността от електрическо и магнитно поле, които могат 

да преминават едно в друго. Електрическото поле се създава от заряди и от променливо с 

времето магнитно поле, а магнитното поле се създава от токове и от променливо с времето 

електрическо поле. Всички електрически и магнитни взаимодействия са прояви на един обект, 

наречен електромагнитно поле. Този обект се характеризира с две величини – интензитет на 

електрическото поле и индукция на магнитното поле. 

Измерванията на електромагнитните полета, генерирани от различни модели GSM 

апарати, в настоящата статия са осъществени с електромагнитен детектор модел: SMART 

SENSOR AS1392 (фиг. 1). Този уред измерва в обхват от 0 μT до 200 μT (магнитна индукция) 

и в обхват от 0 mG до 2000 mG в 50Hz или 60Hz мрежа. Грешката на измерване на уреда 

SMART SENSOR AS1392 е  ±5% в диапазон 50μT – 200μT. 

 

Фиг. 1. SMART SENSOR AS1392 

 Плътността на магнитното поле се измерва в Тесла според измервателната система SI, 

като една тесла е стойността на пълния магнитен поток („силата“ на магнита), отнесен към 

площта на този поток. Следователно, намаляването на площта, обхваната от потока, увеличава 

плътността на магнитния поток. Единицата гаус (символ G) е единица за измерване от 

системата CGS за плътност на магнитен поток или магнитна индукция, като 1G = 10-4T.  

 

4. Експериментални резултати 

За измерване на мощността на магнитните излъчвания от различни видове GSM 

апарати в различни режими на работа са проведени серия от измервания. В експериментите 

участват GSM апарати Nokia C3 с ниво нa SAR = 1.11 и Samsung Galaxy A8 с ниво нa SAR = 

0.241. За двата апарата са измерени електромагнитните излъчвания в режими: набиране, 

разговор и позвъняване. За оценка на интензивността на магнитните полета в различните 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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режими на работа са проведени по 20 измервания, като в таблица 1 са показани максималната 

и средната стойност от всички измервания. По време на всички експерименти детекторът на 

електромагнитни полета SMART SENSOR AS1392 е разположен на 1 см от GSM апарата, 

участващ в измерването.   

 
Таблица 1. Максимална и средна стойност на електромагнитните излъчвания от Nokia C3 

и Samsung Galaxy A8 в режими на набиране, разговор и звънене 

№ GSM апарат и 

стандарт на работа 

Режим на работа Максимална 

стойност 

[µТ] 

Средна 

стойност 

[µТ] 

1.  

Nokia C3 

ниво нa SAR = 1.11 

в режим 2G 

 

Търсене на абонат 

(набиране) 

195 192 

2. Предаване на данни 

(разговор) 

140 124.4 

3. Приемане на разговор 

(звънене) 

52 45.6 

4.  

 

Samsung Galaxy A8 

ниво нa SAR = 0.241 

в режим 3G 

 

Търсене на абонат 

(набиране) 

1.2 1 

5. Предаване на данни 

(разговор) 

0.8 0.5 

6. Приемане на разговор 

(звънене) 

0.4 0.3 

В следващ експеримент е изследвано влиянието на различните режими на работа на 

мрежата (2G, 3G и 4G) при пренос на данни от интернет. За провеждане на този експеримент е 

използва GSM апарат iPhone 5S с ниво на SAR = 0.93. По време на експериментите детекторът на 

електромагнитни полета SMART SENSOR AS1392 е разположен отново на 1 см от GSM апарата. 

Проведени са 30 измервания – по 10 във всеки един от режимите. В таблица 2 могат да се видят 

резултатите от измерванията. 

 
Taблица 2. Максимална и средна стойност на електромагнитните излъчвания от iPhone 5S  

в режим на ползване на интернет при режими 2G, 3G и 4G 

№ GSM 

апарат 

2G 3G 4G 

Макс. 

стойност 

[µТ] 

Средна 

стойност 

[µТ] 

Макс. 

стойност 

[µТ] 

Средна 

стойност 

[µТ] 

Макс. 

стойност 

[µТ] 

Средна 

стойност 

[µТ] 

1. iPhone 

5S 

10.2 8.2 5 3.1 150 90 
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5. Изводи 

От получените резултати се вижда, че в режим на търсене на друг абонат GSM апаратът 

излъчва сигнали с максимална мощност. При започване на разговора мощността на сигнала 

намалява. В режим на позвъняване GSM апаратът получава сигнали от базовата станция и 

излъчва с много малка мощност. GSM апаратите с по-ниско ниво на SAR имат по-малка 

излъчваща мощност от тези с по-висока стойност на SAR. В режим на използване на интернет 

е от съществено значение режимът на работа на мрежата. В режим 4G трансферът на данни е 

по-голям, но и мощността на излъчвания сигнал е по-голяма за разлика от режимите 2G и 3G. 

При пренос на данни (ползване на интернет през телефона) нивата на облъчване се оказват по-

високи, отколкото при провеждане на разговор. 

  

 БЛАГОДАРНОСТ: Статията е реализирана по Наредбата на МОН, Договор № НИП-

2018-09 на УниБИТ. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКУСТИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА МЕДНА СФЕРА  
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INVESTIGATION OF COPPER SPHERE ACOUSTICAL PROPERTIES IN WATER 

Petar Ivanov, Veselka Marinova*, Nikolaj Kolev** 

*IO – BAS 

** Nikola Vaptsarov Naval Academy, Varna 

 
Abstract: This paper describes an investigation of acoustical properties of 60 mm solid cooper sphere. 

Experimental results of reflected from solid cooper sphere signals are presented. 

Key words: rigid, elastic, solid sphere, target strength. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Една от областите на приложение на хидроакустиката е „хидроакустичната локация“, 

наричана за краткост „хидролокация“. Тя представлява откриване и определяне на место-

положението на различни подводни обекти чрез приемане на отразеното от тях акустично поле 

[4]. Приетият сигнал, който съответства на това отразено поле се нарича „ехосигнал“. 

Оценка на възможността една хидроакустична станция (ХАС) да открива различни 

обекти по техните ехосигнали се извършва с помощта на основните уравнения на активната 

хидролокация [4]. В зависимост от конкретните условия те се съставят по различен начин. В 

тях влизат основни параметри на ХАС, на средата, в която се разпространяват акустичните 

вълни, а също така и отражателните свойства на подводните обекти. 

В това изследване се прави оценка на способността на еталонна медна сфера да отразява 

и разсейва акустичните вълни, които се разпространяват във водна среда и падат върху ней-

ната повърхност. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Различните подводни обекти по различен начин отразяват и разсейват падащите върху тях 

акустични вълни. Това свойство на обектите зависи от тяхната форма, размери, конструкция и 

специфично акустично съпротивление на материалите, от които те са изградени. За да може 

отражателните свойства на всички подводни обекти обекти да бъдат оценявани по един начин е 

въведен параметъра „сила на целта“ (Target Strength). Той обикновено се бележи с TS и се измерва 

в децибели. Силата на целта на един обект представлява отношението на интензитета на отразения 

сигнал Ir спрямо интензитета на падащата вълна Ii, определени на единично разстояние (1m) от 

неговия акустичен център. Нейното значение се установява с помощта на следния израз [4]: 

(1) 

i

r

i

r

p

p

I

I
TS lg20lg10   . 

Под „акустичен център“ се разбира фиктивна точка, която е разположена на повърх-

ността на обекта или вътре в него, която се възприема за източник на отразените или излъчени 

сигнали [4]. 

В хидролокацията се използват еднопозиционни (моностатични), двупозиционни (би-

статични) и многопозиционни (мултистатични) ХАС. Силата на целта определена за едно-

позиционна ХАС се различава от тази за двупозиционна, поради влиянието на геометричните 

особености и акустичните свойства на целите [1]. На фиг. 1.а е представена геометрична ин-

терпретация на местата за определяне на акустичните налягания на падащата (точка P1) и 
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отразената (точка P2) вълни спрямо акустичния център C на тяло с произволна форма при 

двупозиционна система [4]. Ако системата е еднопозиционна и двете налягания се определят 

в една точка (P1 на фиг. 1.б). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           а) двупозиционна ХАС б) еднопозиционна ХАС 

 
Фиг. 1. Разположение на точките P1 и P2 в които се измерват акустичните налягания на 

падащата и отразената вълни при двупозиционна (а) и еднопозиционна (б) ХАС 

 

Ако обекта върху който пада плоска акустична вълна е абсолютно твърда и неподвижна 

сфера, която има радиус много по-голям от дължината на вълната (R>>λ), която се разпро-

странява във водна среда, то израз (1) след математически преобразувания придобива вида: 

(2) 
2

lg20
4

lg10lg10
2

1

RR

I

I
TS

ri

r
S 



 . 

Когато радиусът на сферата е равен на 2 m, тогава нейната сила на целта ще бъде TSS=0 

dB. 

При определяне на нивото на ехосигнала отразен от реален обект се прилага неговото 

сравняване с отразен сигнал от еталонен обект с проста форма. Като такъв основно се използва 

сфера радиусът на която определя нивото на отразения сигнал и служи за оценка на отразяващите 

свойства на реалните цели. „Еквивалентен радиус на цел“ се нарича радиусът на твърда, непод-

вижна и отразяваща огледално сфера, която на разстояние, равно на разстоянието до реална отра-

зяваща цел, създава ехосигнал интензитета на който е равен на интензитета на ехосигнала от тази 

цел [3]. 

На акустичната сила на целта влияние оказва формата, размерите, акустичния импеданс на 

обекта, честотата и продължителността на излъчвания сигнал [1]. Също така, тя зависи и от ориен-

тацията на самия обект спрямо антените на ХАС. Силата на целта на обекти с проста геометрична 

форма може да се определи теоретично и е представена в редица източници [3][4]. Когато обек-

тите са със сложна форма тя най-често се определя експериментално [1]. Понякога целите със 

сложна форма се представят като група от няколко обекта с проста форма и по теоретичен път се 

определя тяхната обща сила на целта. 

Сферата, като геометрично тяло с проста форма има пълна симетрия и нейните отразяващи 

свойства не зависят от нейната ориентацията в пространството [4]. Нейното подробно изучаване, 

както теоретично, така и експериментално е подробно представено в [2][5][6][7][9][11]. Затова за 

калиброване на хидролокаторите е много удобно да се използват еталонни сфери, които осигуря-

ват точно определено ниво на отразените от тях сигнали [4]. 

За калиброване на ХАС Simrad EK500 и EK60 се използва сфера с диаметър 60 mm 

изработена от електролитна мед, която за честота 38 kHz осигурява TS = −33,6 dB при скорост на 

звука във водна среда c = 1490 m/s [10]. Такава сфера бе използвана като еталонен обект за 

системата за хидроакустично наблюдение, описана в [8] и бяха изследвани някои нейни акустични 

параметри в басейна за хидроакустични измервания (ХАБ) на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 
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Фиг. 2. Експериментално измерена (удебелена линия) и теоретично изчислена (тънка линия) 

сила на целта TS на масивна медна сфера като функция на честотата 

 

Първоначално бе изследвана честотната зависимост на нейните отражателни способности. 

 Сравнение на теоретични и експериментални резултати е представено на фиг. 2.  Теоретичните 

изчисления на силата на целта TS са извършени чрез софтуер разработен на базата на теоретичния 

модел, който е представен в [9]. 

От фиг. 2 е видно, че в рамките на честотния диапазаон от 30 kHz до 80 kHz силата на целта 

TS на масивната медна сфера се променя значително. Измененията се дължат на резонансни 

явления при разсейването, когато диаметърът на сферата е съизмерим с дължината на звуковата 

вълна. За честота 38 kHz измерената сила на целта е TSМ = −31,78 dB, а теоретично определената 

е TSТ = −33,58 dB. Силата на целта, определена с помощта на израз (2) за абсолютно твърда и 

неподвижна сфера с радиус R = 0,03 m е TSRS = −36, 48 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    а) пряк сигнал     б) отразен сигнал 

Фиг. 3. Времева зависимост на прекия и отразения от масивна медна сфера кратък акустичен 

сигнал 
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Бе изследванa и формата на отразените от масивната медна сфера кратки акустични им-

пулси във времевата област. Получените времеви зависимости са интересни с това, че от сфе-

рата се наблюдават няколко последователни отражения със сравнително високо ниво и обща 

продължителност, която е по-голяма от продължителността на излъчения сигнал. Получените 

резултати са представени на фиг. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 а) траекторен сигнал     б) синтезирано изображение 

Фиг. 4. Траекторен сигнал от масивна медна сфера с диаметър 60 mm и нейното синтезирано 

изображение по метода на обратната проекция 

 

Бе направено и наблюдение на медната сфера от подвижна платформа, а след това и син-

тезирано изображение по метода на обратната проекция. На траекторния сигнал и на самото изо-

бражение ясно се наблюдава вторичното отражение от сферата. Получените резултати са пред-

ставени на фиг. 4. Същото вторичното отражение от сферата се наблюдава и на фиг. 3.б. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Това изследване е направено с цел проверка на работоспособността на системата за хидро-

акустично наблюдение описана подробно в [8]. Получените резултати позволиха да се наблюдават 

някои явления в хидроакустиката и да се направят следните изводи: 

1. Резултатите за силата на целта на масивна медна сфера, определени чрез измерване на 

нейното отразено акустично поле се различават от значението, което е указано в [10]. Причините 

за тази разлика могат да бъдат няколко и са свързани основно с начина на провеждане на самият 

експеримент. На първо място може да се посочи това, че двата хидрофона бяха монтирани на 

стойка един до друг. При сравнително близкото разположение на медната сфера до тях измер-

вателната система може да се разглежда като двупозиционна, а не като еднопозиционна, за каква-

то е справедлив теоретичния модел. Допълнително влияние оказва и продължителността на 

излъчвания импулс. При кратък импулс първият и вторият отразени сигнали са разделени във 

времето, а когато импулса е продължителен интерференцията на тези два отразени сигнала проме-

ня значението на силата на целта. 

2. На 38 kHz не се наблюдава изявен максимум на значението на силата на целта, а честот-

ната характеристика се изменя плавно. Това означава, че ако поради някаква причина честотата 

на проверяваната ХАС е променена незначително, измерената сила на целта ще се запази по-

стоянна. 

3. Когато сферата се облъчва с кратки импулси се наблюдават и отражения от обратната 

страна на сферата, които закъсняват във времето. Те имат много високо ниво, което е съизмеримо 

с нивото на отражението от граничната повърхност вода – мед (фиг. 3.б). На полученото синте-

зирано изображение тези вторични отражения създават фантомен образ на несъществуващ обект 

(фиг. 4.б). 
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Трябва да бъде отбелязано, че целта на това измерване беше да се наблюдават отразените 

сигнали от еталонна масивна медна сфера и да се синтезира нейно изображение, като точността 

на получените резултати не е определяща. Затова може да се счита, че проведените измервания на 

акустичните свойства на масивна медна сфера с диаметър 60 mm дадоха положителен резултат на 

предварително поставените задачи, като предизвикаха и допълнителни въпроси, които ще бъдат 

обект на нови изследвания. Наблюдаваните вторични отражения изискват по-задълбочен подход 

за изучаване на техния характер и свойства независимо, че има множество публикации, които ги 

описват. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Б у р д и к , В. Анализ гидроакустических систем. Пер. с англ. – Л.: Судостроение, 1988. – 392 с. 

2. Д ж.  В.  С т р е т т  (Лорд Рэлей). Теория звука, т. 2. Пер. с aнгл. – М., Гостехиздат, 1955. – 504 с. 

3. С в е р д л и н  Г. М. Прикладная гидроакустика. – Л.: Судостроение, 1990. 

4. У р и к  Р. Дж. Основы гидроакустики / Пер. с англ. – Л.: Судостроение, 1978. – 448 с. 

5. A n d e r s o n  M. E., Soo M.S.C. and Trahey G.E. Microcalcifications as elastic scatterers under ultrasound. IEEE 

Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 45: (4): 925- 934 (1998). 

6. F a r a n  J. J. Jr. “Sounds cattering by solid cylinders and spheres,” J. Acoust. Soc. Am. 23, 405-418 (1951). 

7. H i c k l i n g  R. “Analysis of echoes from a solid elastic sphere in water,” J. Acoust. Soc. Am. 34, 1582-1592 

(1962). 

8.  I v a n o v  P. V., Kolev N. Zh. Acoustical system for synthetic imaging of an underwater object in a hydroacoustical 

test tank. сп. Акустика, год.XVI, бр.16, декември 2014, стр. 146-150. 

9.  M a c  L e n n a n, D. N. „The theory of solid spheres as sonar calibration targets,“ Scottish Fisheries Research. 

Report Number 22 (1981). 

10. S i m r a d  EK500 Scientific Echosounder Instruction Manual, Base Version. Simrad AS, Horten, 232 pp. 

11. Ü b e r a l l  H. “Acoustic scattering from elastic cylinders and spheres: surface waves (Watson transform) and 

transmitted waves,” Traitement du Signal 2 (1985) 353 – 357. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

205 

 

СИНТЕЗ НА ХИДРОАКУСТИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ С ПОМОЩТА НА МЕТОДА НА 

ОБРАТНАТА ПРОЕКЦИЯ 

Петър Иванов 

 

SYNTHETIC UNDERWATER IMAGE WITH BACK-PROJECTION ALGORITHM 

Petar Ivanov 

 
Abstract: This paper describes an application of back-projection algorithm for synthetic aperture 

imaging of underwater objects with acoustic field. Experimental results for detection of a real object with this 

method are presented. 

Key words: underwater object, synthetic aperture imaging, back-projection algorithm. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

При изучаване на определена област от пространството с технически средства е необхо-

димо резултатите от тяхната работа да се представят като изображение, което в определен мащаб 

да съответства на това пространство. Обикновено за тази цел се използват вълнови полета и 

изображенията, които се създават представят тяхното разпределение в пространството. 

Създаването на изображения преминава през няколко последователни етапа: 

- първоначално натрупване на данни за разпределението на вълновото поле в простран-

ството; 

- синтез на изображение с помощта на определен алгоритъм. 

В тази статия основно внимание ще бъде отделено на използването на метода на обратната 

проекция за синтез на изображения от данни, натрупани от система за хидроакустично наблю-

дение. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Синтез на изображение може да бъде извършен като се използват различни алгоритми. 

Физическата същност на използваното вълново поле не оказва съществено влияние на тяхното 

действие, когато се отчитат неговите специфични особености. Затова изборът на такова поле 

зависи от средата в която то ще се разпространява, а също и от изменението, което ще претърпи 

след взаимодействие с обектите, намиращи се в нея. Във водна среда основно се използва 

акустично поле, защото съществуват добри условия за неговото разпространение. Също така 

неговото взаимодействие с различни обекти, които имат относително акустично съпротивление, 

различно от това на водата лесно може да бъде установено. 

Основната цел на това изследване е да се представят възможностите на метода на 

обратната проекция за синтез на изображения, като се използват данни, получени с помощта на 

система за хидроакустично наблюдение. Тази система е подробно описана в [3]. 

Методът на обратната проекция (back-projection algorithm) е начин да се синтезира 

изображение на определена зона от пространството, като се използва група от излъчващи и 

приемни хидрофони, разположени на различни места около него (фиг. 1). Този метод се прилага 

основно при прожекторния режим на наблюдение на пространството, при който 

хидроакустичната станция (ХАС) извършва наблюдение само в точно определена негова зона 

(фиг. 2). При този метод на синтез изображението се разделя на множество участъци (пиксели), 

всеки от които съответства на малка област от тази зона. Определят се времезакъсненията на 

сигнала от всяка точка на наблюдение до всеки участък с помощта на съотношението (1). При 

еднопозиционна подвижна система изразът за времезакъснението на отразения сигнал t(xT,yT) от 

пиксел с координати (xP,yP) придобива вида: 

(1) crryxt ntn /)(),(   , 
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където tn(x,y) е времезакъснението на сигнала от момента на излъчване до момента на прие-

мане на негово отражение от пиксел с координати (x,y), което достига до хидрофон с номер n, 

rt е разстоянието от излъчвателя до съответния пиксел, rn – разстоянието от същия пиксел до 

приемния хидрофон с номер n, а c – скоростта на звука във водна среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 1. Схема на геометрията на метода на обратната проекция 

 

Синтезът на изображението се извършва, след като се сумират всички сигнали, след 

като им е приложено закъснение, което да съответва на всеки пиксел и получената стойност 

се осредни [4]. Математически, това действие със сигналите се описва със следния израз: 

(2) 



N

n
nnn yxtsA

N
yxI
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)],([
1

),(  , 

където I(x,y) е осредненото ниво на сигнала, който е отразен от пиксел с координати (x,y), N е 

броя на акустичните приемници (хидрофони), които участват в процеса на синтезиране, 

sn[tn(x,y)] е сигнала от всеки приемник, с отчетено времезакъснение за съответния пиксел, а 

An=An(rt,rn,ω) е амлитуда, която в общия случай е функция на геометрията и честотата и зависи 

от насочените свойства на излъчвателя и приемниците. Този метод е известен още като „за-

къснение и сумиране“ (или „сумиране след закъснение“) (Delay-And-Sum) [2]. 

 

 

 

 

 зона на наблюдение 

 посока на движение на ХАС 

 
Фиг. 2. Прожекторен режим на наблюдение на пространството 

 

При еднопозиционна подвижна система изразът за времезакъснението на отразения 

сигнал t(xT,yT) от пиксел с координати (xP,yP) придобива вида: 

(3) 
22 )()(

2
),( TPTPTTd yyxx

c
yxt   , 

където с (xT,yT) се определя местоположението на излъчващия и приемния хидрофони, които 

са разположени на обща платформа. 

Когато се излъчва импулс, модулиран със ултразвукова честота неговата продължи-

телност Tp определя дължината на отрязъците от приетите сигнали, които ще бъдат сумирани. 

За импулсен цифров сигнал значението на един пиксел от изображението I(xP,yP) се определя 

с помощта на следния израз: 
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(4)  
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където N е броя на периодите на наблюдение, а NP – броя на отчетите, които съот-

ветстват на продължителността на излъчвания импулс. 

Когато трябва да се определи средноквадратичното значение на стойността на 

пикселите от изображението изразът (4) придобива вида: 

(5)  
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Начинът по който работи този алгоритъм при еднопозиционна подвижна система схе-

матично е представен на фиг. 3. Излъчващият и приемният хидрофони конструктивно са мон-

тирани заедно, но условно са представени върху две успоредни на линии, разположени симет-

рично спрямо пиксела (клетката), на който се определя значението на акустичното налягане и 

се движат в противоположни посоки с еднакви скорости. 

Този метод е бил използван първоначално в реконструктивната томография. При нея се 

определя затихването на вълновото поле, което преминава през определена среда и влиянието 

на всеки неин участък върху този процес. Затова методът на обратната проекция представлява 

разновидност на томографския метод, като основната разлика се състои в местоположението 

на излъчващите хидрофони. 

От израза (4) се вижда, че за да се определи значението на един пиксел от изображе-

нието се налага да се извършва многократно сумиране на приетите сигнали, като преди това 

трябва да се определят техните времезакъснения с помощта на израз (3). Също така трябва да 

се отбележи, че качеството на изображението зависи и от броя на периодите на наблюдение, 

които участват в синтезирането. Това означава, че за този метод се изисква да се извършват 

множество математически операции и наличието на голям обем памет за междинните резул-

тати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 3. Схематично представяне на алгоритъма за синтез на изображение по метода на 

обратната проекция 
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Фиг. 4. Синтезирано изображение на обект с помощта на метода на обратната проекция 

 

На фиг. 4 е представено изображението на единичен обект синтезирано с помощта на 

метода на обратната проекция, а на фиг. 5 – траекторния сигнал, получен от този обект. Самият 

обект представлява метален кух цилиндър с диаметър Dobj = 31 mm и дължина 50 mm. разположен 

вертикално. На фиг. 4 с кръг е показан неговия диаметър и предполагаемо местоположение. 

Хидрофоните на системата за хидроакустично наблюдение се движат хоризонтално с постоянна 

скорост. 

 
Фиг. 5. Траекторен сигнал от единичен обект 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От получените изображения могат да се направят следните изводи: 

1. Траекторният сигнал, представен като матрица ясно показва излъченият сигнал, 

приетият от обекта отразен сигнал, както и реверберацията на басейна за хидроакустични 

измервания. Наблюдава се също и отразен сигнал от друг обект, който не оказва влияние при 

синтеза на изображението. 

2. На траекторния сигнал на обекта се наблюдава характерна особеност, когато 

разстоянието до него е близо до минималното. Такова пропадане на отразения сигнал, когато 

трябва да е силен се наблюдава и при други измервания. Това може да се дължи на особеност 

на механичната част на системата за хидроакустично наблюдение, но не оказва влияние на 

получаваното изображение. 

3. Синтезираното изображение на обекта е съизмеримо с размерите на самия обект. 

Местоположението по посока на движението на измервателната платформа не е определено 

точно. Това може да се дължи на грешка при отчитане на координатите на хидрофоните, 

свързана с началото на измерването. Първоначално измервателната платформа е неподвижна 

и е необходимо време да ускори до зададената скорост на движение. 

4. Този метод е ефективен, когато за синтеза на изображение може да се използват 

голям брой периоди на наблюдение. Той е приложим при ХАС с широка диаграма на 

насоченост на антената, или когато нейната посока може да се управлява. Системата за 

хидроакустично наблюдение, която е използвана за натрупването на данни е с ненасочени 

хидрофони. 

Алгоритъмът за синтез на изображение с помощта на метода на обратната проекция 

позволява на системи с ненасочени хидрофони да придобият пространствена селективност. 

Това е възможно когато имаме множество ненасочени хидрофони, разположени в определена 

област от пространството, или единичен подвижен хидрофон. Алгоритъмът може да се 

прилага и за решаване на обратната задача, когато имаме неподвижен ненасочен хидрофон и 

подвижен обект. 

Времето, за което се извършва синтеза на изображението е няколко минути. То зависи от 

броя пиксели, на които е разделено изображението и от броя периоди на наблюдение, които се 

използват за тази цел. Това е най-големия недостатък на този метод. Неговото приложение в 

реално време е много трудно, защото изисква продължително натрупване на данни и продъл-

жителна обработка след това. Той е удобен за обработка на данни, които са предварително под-

готвени и няма изисквания по отношение на времето, което е необходимо за получаване на край-

ните резултати. 
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