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ABOUT THE NON-IDENTITY OF THE TECHNOLOGICAL
IMPACT UPON ITS REPEAT REALIZATION
IN THE CASE OF SURFACE PLASTIC DEFORMATION (SPD)
Veselin Ivanov Grigorov
Abstract: Achieving the appropriate characteristics of treated surfaces by SPD is not only entails with choose of relevant scheme
solutions, deforming elements, regimes and conditions of processing, but also with the specifics of the re-implementation of the
technological impact. It is reasonable to assume that re-implementation of the technological impact is identical to its previous
implementation, if with that is achieved only generates additional smoothing effect due to the increased multiplicity of the metal
deformation in the same area of the treated surface
Key word: surface Plastic deformation, guality, radial feeding, roughness
Introduction
The identical repetition of the technological impacts in
SPD, realized by tools with solid action, has the following
characteristics whose compatibility are interpreted by the effect of
Baushinger [1]:
- there is rapid attenuation of the effect of smoothing out
the roughness within the several application of the technological
impact in the same point of the treated area;
- with increasing output value of applied force of
deformation the process of attenuation of smoothing effect after
several impacts is accelerating;
- larger output values of the applied force of deformation
determine the achievement of lower cumulative effect of
smoothing carried out on behalf of the multiple impacts;
- after attenuation of the effect of frequency in the
deformational effect on smoothing effect, further repetition of the
technological impact can induce a state of over-cold deformation;
- other technological factors influence over the additional
smoothing effect of repeated application of deforming force
insofar as it relates to the manner of an overlay of the contact
areas in the processing.
In cases when during the repeated exercise of SPD, except
for the influence of the factor frequency of the processing, there
are a significant availability of alternative combinations of effects
and other factors and there are signs of non-identity of the

technological impact [2]. Such combinations occur in connection
with:
- non-coincidence in superimposed of the contact zones;
- Generating attributes of the technological impact an
accidental nature;
Systematically determined differences in terms of the
contact interactions between deformed elements and treated
surfaces.
Expose
Non-coincidence in overlapping of contact zones is a
condition for non-identity that occurs in schemes with
discontinuity of the interaction between the deformed elements
and treated surfaces. While in the case of identity after a number
of cycles it’s reached to a coincidence of contact zones, in cases
of non-identity after each successive cycle, the contact zone takes
new position. If with angular parameter θ is determined the
position of the point of the contact area on the circumference of
the treated surface, the current meaning of θn +1 is set to the
recurrent according

θ n +1 = θ n + ω (mod1) ,

where ω is the so-called rotational number [3].

Fig.2

Fig.1
Operator (modl) "modulus" in this case means the
dropping of the entire of the numbers when such occurs in serial
iteration and when ω is a rational number (ω = p/q) the rotating
number shows that the generant circumference of the treated
cylindrical surface will be located q contact areas to and will
superimpose again after p full revolutions (cycles).
Figure 1 presents a graphical the phase interpretation of
dependence 1 to the sampling rate of ω = 2/7, and Figure 2 for - ω
= 1 / π [3]. Graphics of both figures include two parallel lines
located parallel on both sides of the diagonal, for which ω = 0.
On one figure shows the formation of a closed trajectory,
resulting in 7 iterations, while the other figure the trajectory
remains unclosed after its multiple recurrence, which is shown in

(1)

Figure 2. Both trajectories are qualitatively different as in the one
case the closure of the cycle follows the frequency value in the
fraction 2/7= 0.2857142857142 ... and the other is manifested in
quasi-periodicity caused by the proximity of consecutive cycles of
the trajectory.
Generation of characteristics of the technological impact
with accidental nature is expressed through the scattering factors
for variables that define them. Such are the:
caused patches of tangential force component of
deformation with a corresponding stochastic fluctuations of the
values of its tangential and radial components;
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Variance of dimensions of the treated area or setting
errors that determine the tightness, respectively, the radial force
component of deformation;
Change in terms of contact interactions resulting from
the conversion of the characteristics of the profile roughness,
represented by the change in the statistical characteristics.
Stochastic nature of the following characteristics, and their
handling are ensured by:
Use of the percussion and deforming rolls with shifted
center of gravity [1, 2];
Frequency of separator rotation of the percussion rolls
under the condition of constancy of the power of deformation
effects [1, 2];
Implementation of the model for crushing the roughness
baseline values of the step parameters that determine the
development of non-cooperative the plastic outbreaks under the
protrusions base [4, 5, 6].
Systematic determined differences in the conditions of contact
interaction between the deforming elements and treated surfaces
are available in:
skid caused by the conical of the deforming roller with
schemes of its radial feeding;
Implementation of a cross or directional schemes with
combination of SPD with the preceding cutting through schemes
with axial feeding of the deforming rollers;
Occurrence of "ending effect" in cases of suspension of
the treated surface through schemes with axial feeding of the
deforming rollers.
The conical of the deforming roller is a source of
systematic differences in terms of their contact interaction with
treated surfaces due to dissimilar quantitative expression of skid
and contact pressure along the contact zone. In reversing the

treated surface (left or lower forehead becomes right-hand or top
and back) a repeat applying of SPD so that the areas, in which it
has been exercised less contact pressure, to undergo and its bigger
values. Then arises change of the conditions and in terms of the
skid.
Skidding in the contact between the elements of the
technological system (surface of the machined hole, deforming
roller and support cone) when machining of holes through tools
with long conical rollers can be estimated by establishing specific
values for the angular speeds of the support cone and the
deforming rolls in their absolute movement and relative angular
movement of the separator cone for specified period of time.
Relevant of these movements and time intervals angular speeds
are determinable by the formula

ω=
where
instrument;

∆γ
∆t

ω

,......................(2)
is the angular velocity of the element of the

∆γ - angular displacement of the respective element
for specified intervals of time;
∆t - the period of time for implementation of angular

displacement ∆γ .
The angular velocity of the separator in its absolute
motion is determined by the formula

ω c = ω1 − ω 2 ,.....................(3)
where ω1 is the angular velocity of the support cone;
ω 2 - is the angular velocity of the separator through its

relatively motion.

K1

∆Vi л

∆Vi д

∆Vi л
∆Vi д
K2

L/2

L
Fig.3. Plan of speeds in contact of the rolls with the support cone and the workpiece

With the defined values of the angular speeds are
calculated linear speeds of the contact points of the deforming
rollers and the support cone in the end radial sections of the detail.
The graphical representation of the linear speeds at these points,
which in the case of a stationary workpiece is illustrated by plan
velocities (Fig. 3) allows determination of skidding as the
difference of the respective linear speeds.

Coordinate of the point Ki with zero skid (K1 and K2 are
dependent) determined toward the average radial cross section is
given by
л
д
L ∆Vi − ∆Vi
Ki = ⋅
2 ∆Vi л + ∆Vi д
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,

(4)

where i is index to denotation of the roller contact
with the support cone (i = 1) or with the detail (i = 2);

∆Vi л
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- skidding in the left section of the outlet

according to the value of i;

∆Vi д

- skidding in the right section of the outlet

according to the value of i;
L - contact length of the deforming roller with
the workpiece or the support cone.
After turning the workpiece aperture for re-treatment with
the same regimen, overlapping of the contact zones between the
deforming rollers and the workpiece in both establishments
differentiate three sections in the axial direction. Moreover, there
is no reason to expect a change in the values of the parameters К1
and К2.
The average of the plots is wide 2К2 and skidding in it is
one way and with equal total amount. Symmetrically of the
average there are two end sections with width L/2 – К2, in which
takes place bidirectional skid with a predominance of one of the
directions. Simultaneously, in the sections where at the first
establishment contact pressure was less due to the bigger diameter
of the deforming rollers in the second establishment borne
impacts with bigger values of the pressure in the contact zone.
The represented distribution of the sections of the treated surface
corresponds to a more similar characteristic of their working
conditions, which determines the increasing homogeneity of the
resulting roughness at equal multiplicity of deformational effects,
but by using variant of the two treatment establishments instead of
one. There is an option of replacing the second establishment with
second transition, when using construction of two-line tool with
reverse conical of the deforming rollers [7].
Systematic conditioned non-identity at repeated
exercising of SPD has as analogue the implementation of
deformational effects after the micro geometric shaping of the
previous roughness was achieved by crossing of two (directional
scheme) or more than two (cross scheme) surfaces. In the second
option the larger smoothing effect is due to the increased share of
the realization of three-dimensional scheme of the crushing the
protrusions of the roughness in contrast to other option where this
share is less for account of the realizations of two-dimensional
scheme [2]
Conclusions
The occurrence of "ending effect" in cases of suspension
of the treated surface (typically the transition of opening and
adjacent forehead) in schemes with axial feed rollers of the
deforming generate non-identity with macro geometric nature
depending on whether repeated exercising of SPD is after
discontinuation by rotating the workpiece. When accomplished
turn achieves greater homogeneity of deviations from the right
cylindrical shape adjacent to break zone of the hole surface [8].
Presented analysis of the terms and conditions of nonidentity for repeated exercising of SPD shows that these are the
circumstances and conditions that provide alternative options and
outcomes associated with achieving better properties of the
treated surfaces
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CFD MODELING OF TURBINE FLOW METERS
Iryna Gryshanova / Ph.D, Ivan V. Korobko / Ph.D
National Technical University of Ukraine “KPI”
ABSTRACT: Computational fluid dynamics (cfd) techniques provide investigations in conditions where the real experiment can't be
fulfilled for some reason, so these tools have found their applications in many spheres of science and technology; in particular they are
widely used in flow metering.
Some of CFD applications we would like to propose and discuss in this work in the context of turbine flow meters. We discover nondrag type of turbine flow meters to check if created design with hydro-dynamic bearings should provide really floating rotor. For this
purpose only numerical research can solve verification problem with minimal costs and simple realisation.
CFD models are used to examine pressure contours and velocity profiles near floating rotor in turbine flow meters. A full threedimensional flow simulation of realistic meter configurations has been carried out. Close attention was paid to simulation of the
complete geometry of turbine meters including front-end and tail-end shapes of flow conditioner hub, metering cells, etc. Some advices
to meters' designing were given.

INTRODUCTION
Research work in flow metrology traditionally has deal with
a lot of experiments. Currently due to the development of
computational fluid dynamics (CFD) researchers have got a
chance to substitute expensive full-scale experiments by
numerical ones.
Really, CFD is a well-proven technique that is used to
visualize and optimize many measuring processes. It is good
enough when experimental tests can’t be done for some reasons.
Flow metering is one of primary fields, where CFD tools
effectively help to solve such problems as prediction of errors,
investigation and modelling of different hydrodynamic effects
inside measuring ducts, including visualization of velocity
profiles, temperature fields, pressure contours, etc.
CFD numerical simulation is applied for solving NavierStokes equations and thus obtaining a velocity distribution law
inside metering cell. Its advantages are obvious: low costs with
comparatively high computational speed, and ability to predict
results in real experiments.
Basically, overview of the numerical tools applications in
flow metering gives us a following list of typically solved issues:
flow meter reaction on flow disturbances such as
contractions, expansions, bends, pumps, valves, etc.;
revealing and correction of the shortcomings in the
traditional design;
investigation of different hydrodynamic phenomenon
(vortices, swirls, etc.) in flow measuring ducts.
Today a lot of computational studies are devoted to
investigations of turbine flow meters. Searching for the optimal
meter geometry has become the fundamental task for their
designers. Developing this subject we would like to discuss our
vision of CFD modeling while investigating mentioned flow
meters.
ANALYSIS ON THEORY OF TURBINE FLOW METERS
Turbine (Woltman) flow meters are frequently installed in
water distribution networks. These meters are used for
measurement of the water quantity and flow rate in district
metering areas.
The primary element of this meter is a turbine (rotor) whose
rotational speed ω is directly proportional to the volumetric flow
rate.
The angular velocity of the turbine is a function of the
driving torque Mdrive, which is generated by the main stream. This
driving torque depends on the velocity distribution and also
turbine geometry.
The turbine flow meter operating principle is based on the
balance of torques acting on its rotor:

dω
I= M drive − ∑ M drag ,
dt

whеre I is the total dynamic moment of rotor inertia, which
includes the moment of inertia of the attached flow weight, dω is
the change of angular speed ω of turbine rotation in time t, Мdrive
is the driving torque acting on the turbine,

∑M

drag

is the sum

of all drag torques acting on the rotor.
The major source of error for these flow meters is in friction
which takes place between the hub of the turbine and the bearing
hub and between the turbine blade tips and the flow meter
housing.
The error due to bearing friction can be minimised by
application of hydro-dynamic bearings. For today we know some
design principles to create these bearings [1, 2]. But experimental
verification of meters with hydrodynamically balancing rotor is
pretty difficult task. The key information for its solving should be
obtained through analyzing the static pressure field inside the
meter. The most reasonable way to do it is based on numerical
investigation of an axial type turbine flowmeter with application
of CFD code FLUENT.
The aim of the evaluation was to study the efficiency of the
created meter geometry for reducing of bearing friction. So, we
should obtain the curve of static pressure distribution along the
measuring duct and analyze it for presence of ‘floating rotor’
effect.
The shape of the curve depends upon the viscosity of the
liquid which varies with temperature, as well as on the flow rates
on which the flowmeter is used. Designing turbine flow meters
researchers look for optimal tip clearance of the turbine, shape of
the rotor blades and the hub/rotor ratio. All parameters somehow
affect each other, so the main task consists in selection of correct
sizes and their relations inside flow measurement section. It may
take a lot of time if we will find rational size relations in usual
experimental tests so computational study in searching for optimal
turbine meter design would be much appreciated.
COMPUTATIONAL STUDY OF THE TURBINE FLOW
METERS WITH FLOATING ROTOR
DN 50 mm turbine meter's flow fields were simulated with
CFD software FLUENT. We created some designs of turbine and
conditioners (see fig.1 and fig.2) to provide a few numerical
experiments.

(1)
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Fig. 1 Meshed models of turbine and conditioner created in
GAMBIT

rotor influences on flow fields closely in front and beyond of it.
So, having numerical model we can visualize the hydrodynamics
inside meter and change it for achieving our goals.
To prove the effect of lowering the rotor bearing friction it
was enough to plot static pressure distribution curves along
metering cell at different flow rates.
As far as modelling was conducted at different flow rates so
fixed boundary conditions were as following:
- for flow rate Q = 0,45 m3/h
inlet velocity V= 0,06 m/s, rotational frequency n=1,88 rad/s
;
- for flow rate Q = 10 m3/h
inlet velocity V= 1,42 m/s, rotational frequency n=50,24
rad/s ;
- for flow rate Q = 30 m3/h
inlet velocity V = 4,246 m/s, rotational frequency n=151,98
rad/s .
All plots (fig. 4, 5, 6) demonstrate the same phenomenon,
which consists in pressure lowering around the rotor and its
increasing behind the rotor. In other words, zones with increased
pressure located before and beyond the turbine do not allow it to
move forward and back under flowing liquid. So the turbine will
be kept in balance.

Fig. 4 Static pressure distribution curve along metering cell
while Q=0,45 m3/h
Fig. 2 Meshed model of floating rotor created in GAMBIT
A CFD simulation has been carried out to help in
determination of pressure distribution inside flow measurement
section to find out the best position of the rotor to achieve the
hydraulic balance point.
Numerical results

Fig. 5 Static pressure distribution curve along metering cell
while Q=10 m3/h

Fig. 3 Velocity vectors colored by velocity magnitude for ‘floating
rotor’ while Q=10 m3/h
Flow fields show that meter's pressure change is influenced
by front-end and tail-end conditioner shapes, radius of flow
conditioner hub, the thickness of rotor blades.
There are vortices in gaps in front and back of rotor hub.
Conditioner affects the flow field around the rotor. The rotation of

Fig. 6 Static pressure distribution curve along metering cell
while Q=30,0 m3/h
7

The results show that the simulation model is effective and
can be used not only for selection of rational sizes of measuring
duct. It is also good for examining created design on ability to
provide a hydraulic balance mechanism for rotor in all points of
measuring range and so to protect axial bearing from excessive
deterioration.

REFERENCES
[1] Ing C. J. Benard, 1988, ‘Handbook of fluid flowmetering’,
Trade & Technical, pp. 29-30.
[2] Kremlevsky P.P., 1989, "Flow meters and quantity meters",
Energy Publ. Co., Leningrad, Russia.

CONCLUSIONS
The main task of CFD simulations in flow metering is to give
effective tool for calculating the measurement uncertainty. Based
on these techniques we discovered a possibility to improve
performance of turbine flow meters. During this study we’ve
reached the following conclusions:
1. This work confirmed CFD usefulness as a design tool.
Even reduced accuracy simulation proved useful
because we could obtain calibration curves which
coincide with real calibration curves practically in all
measurement range except for transition zone, which
desirably should be avoidable.
2. Designing turbine flow meters we could apply CFD to
obtain pressure distribution in measuring duct and
thereby to check the effect of hydrodynamic balance for
rotating turbine. This effect significantly increases
performance and longevity of turbine meters though its
proving in real conditions is complex and expensive
task.
3. With the continual improvement of grid generation 3D
modelling of a flow field should soon be more practical
for many flow metering problems.
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POSSIBILITIES OF INNOVATIVE TECHNOLOGICAL PROCESS INITIATION
IN GEAR-GRINDING SECTOR OF “ZMM NOVA ZAGORA” LTD
Assos. prof. PhD Mihaela Topalova
Department of Mechanics, Mechanical Engineering and Heat Engineering
Technical University of Sofia, Faculty of Engineering and Pedagogy in Sliven
Svilen Sivov, eng. Gospodin Gospodinov
ZMM Nova Zagora Ltd.
Abstract: The manufacturing programme, production conditions and applied technologies for the mechanical treatment of gears in
company “ZMM Nova Zagora” Ltd. are analyzed in this article. The basic formulations of an innovative technological process for
grinding of gears are presented. The awaited results of the initiation of the worked-out innovative technological process are exposed.
Key words: Innovative technological process, mechanical treatment of gears, gear-grinding
The series of manufacturing includes a large range of
gears – from 4 to 1000 pieces. As it is evident in Fig. 1, 82,5% of
the gears are in series up to 200 pieces, which is 33% (see Fig. 2)
of the manufactured gears.
The parts produced are to the total value of 1 200 000
levs, as the part of the gear grinded is 88% of this value.
In the sector for gear-grinding there are the following
(Fig. 3):
•
Three machines with abrasive worm
ОКАМОТО 360-R (position 6) for mechanical treatment of
gears with a diameter up to 315 mm;
•
Three machines with abrasive worm
REISHAUER NZA (position 9) for mechanical treatment of
gears with a diameter up to 300 mm;
•
One machine NILES ZSTZ 315C (position 7)
for profile grinding of gears with a diameter up to 315 mm and
one machine NILES ZSTZ 630-C3P for gears with a diameter up
to 630 mm.
During the treatment of gears the conventional processing
methods and typical technological processes have been applied. A
route technological process of a characteristic representative of
the manufactured gears is shown in Fig.4.

Introduction
The ability for creation and introduction of innovations is
of great importance for a higher competitiveness of Bulgarian
companies. The combination between scientific researches and
modern technologies is a good base for the creation of
innovations.
The technological innovations lead to a greater
production volume, higher quality of products and lower
expenses for production and realization [Kunev et al. 2004]. In
this aspect, the initiation of an innovative technological process
in the sector of gears grinding in “ZMM Nova Zagora” Ltd. will
be conductive to the realization of company strategy called
“Innovations – Effectiveness – Competitiveness”.
Analysis of Manufacturing
The manufacturing nomenclature of “ZMM Nova Zagora”
Ltd covers 560 types of gears, as the predominant part of which is
designed for lathes produced by “ZMM Sliven” Ltd. Over 60% of
these gears need gear-grinding. The volume of these gears is
50 000, as almost 80% of them are subject to gear-grinding. 340
types of gears have an external diameter up to 500 mm (Table 1)
and modulus up to 5 mm (Table 2), respectively, as 99,9% of
them have a diameter up to 400 mm, while over 99% have
modulus up to 4 mm.

Table 1: External diameter of manufactured gears

Table 2: Modulus of manufactured gears
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Fig. 1 Distribution of gears types in series

Fig. 2 Distribution of the manufactured gears in series

A predominant part of the blanks for gears are made of
rolled metal, as 49% are of steel 20X. In order to be reached the
prescribed gears quality the gear-grinding is usually done with
feed speed of 1000 mm/min for the rough grinding and 300
mm/min for the fine grinding. Table 3 has an excerpt of

technological data for the gear-grinding of characteristic details
belonging to the manufacturing nomenclature.
The operating time standard for gear-grinding is 600000
min, which is 12% of the total time necessary for the gears
manufacturing.
The gear-grinding prime cost is between 10% and 12% of
the total prime cost of the manufactured gears.

Fig. 3 Location of the technological equipment in gear-grinding sector

Fig. 4 Route technological process of a characteristic representative
Table: 3 Technological data for the gear-grinding of characteristic parts
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The results of the analysis of the manufacturing
programme and production conditions in “ZMM Nova Zagora”
Ltd. are generalized in the following way:
•
Gears with external diameter up to 400 mm
and modulus up to 4 mm predominate.
•
The technological equipment is morally
antiquated and its exploitation capacity is spend.
•
The manufactured gears are up to 7-th degree
of accuracy and their quality is not always good.
•
During gear-grinding the cutting regimes are
processed at low values, which results in high operating time.
•
The outside-cycle losses of time for the
readjustment of gear-grinding machines, tools resharpening and
tools changing are significant.
•
The great consumptions for labour and
technological equipment maintenance lead to high prime cost of
gear-grinding.
Innovative Technological Process
An innovative technological process based on the
unification principles and group technology has been developed.
The parts from the manufacturing nomenclature are
grouped according technological indications in totalities
(technological groups) in such a manner as the technological
operations for their processing to be executed in one and the same
technological route and situation (machines, equipment,
adjustments, etc.)
Unified adjustments are developed for each machine in
the production sector. To each adjustment corresponds a certain
technological group of parts, which individual technological
operations (ITOs) are executed during this adjustment. These
ITOs form a unified technological operation (UTO). The details,
which UTOs are identical, are members of one and the same
group and are processed in one manufacturing series.
A unified group operating technological process is formed
for those parts, which technological operations are executed
through one and the same technological route and adjustments of
the metal-cutting machines.

•
The gear manufacturing nomenclature is
varied with series in large ranges.
A unified group routing technological process is formed
for those parts, which technological operations are executed
through one and the same technological route, but at different
adjustments of the metal-cutting machines.
Depending on the parts series can be formed unified group
operating technological processes (for a small series) or unified
group routing technological processes (for a great series).
Using the basic formulations of the innovative approach
suggested, an analysis of the technological processes in geargrinding sector of “ZMM Nova Zagora” Ltd. is made. The parts of
the manufacturing nomenclature, which are subject for geargrinding, are grouped in 11 technological groups.
The unified technological operations for the processing
of parts from five technological groups are presented in Fig. 5.
The existed technological equipment in the gear-grinding
sector cannot insure the necessary production environment for
the initiation of the present working-out. The effective realization
of the suggested innovative technological process needs CNC
machines with high productivity.
Conclusions
The initiation of the innovative technological process in
gear-grinding sector is looking forward to the following more
important results:

An increase of production series on the base
of the initiation of unified group technological processes.

An increase of production capacity by the
increase of the effective annual fund-time as a result of the
decrease of the basic and subsidiary time, as well the time for
readjustments during gear-grinding.

An improvement of quality including through
insurance of conditions for the manufacturing of gears up to the
4-th degree of accuracy.

An enlargement of the range of the
manufactured gears through the start of manufacturing of gears
needing internal grinding.
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Fig. 5 Unified technological operations of characteristic technological groups

A reduction of the prime cost of the
manufactured gears as a result of the production costs decrease.

A formation of environment for the initiation
of modern CAD/CAM technology by stages in the design and the
manufacturing of gears.
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OPTIONS FOR SYNCHRONIZING BUNKER DEVICES OF DIFFERENT
TYPES, FLEXIBLE SUPPLY ASSEMBLY CENTRES
Ivan Shopov
Summary: An important trend in the development of tools for the automation of assembly processes is a study of the principles
and relationships to design the assembly centres. Since in the assembly centres concentration and combining different assembly
operations are used it is necessary hopper feeders with different principle of action ( as vibration and mechanical ) to operate
synchronously. The task is placed and a solution to the problem of synchronization of vibration bunker feeder (BF) and mechanical
(Gate) feeder was found.
Keywords: synchronization , bunker feeders , assembly centres
Introduction
Automation and comprehensive mechanization of
assembly processes are the most backward in comparison with
other phases of production processes in mechanical engineering.
Labor intensity of the assembly processes in the country is on
average of 25-40 % of the total labor intensity of the
manufacturing process , and its duration occupies 40-60 % of the
overall productivity of the process. ( 1 )
An important trend in the development of tools for the
automation of assembly processes is a study of the principles and
relationships to design the assembly centres.
Assembly centres are means of wide versatility, with a
large degree of concentration and reconciliation of the operations.
Assembly centres also allow to be carried out the assembly of
units, consisting of a large number of parts, wherein the
nomenclature and their sizes may be changed. ( 2 )
By means of an assembly centre different operations
may be performed automatically - handling details, connecting by
different methods, orientation.

A particularly important feature is the orientation of the
details, because the ability to build a system to automate the flow
of parts depends on it. Since concentration and combining
different assembly operations are used in the assembly centres, it
is necessary bunker feeders with different principle of action ( as
vibration and mechanical ) operate synchronously.
The problem of synchronization of bunker feeders with
different operating principle has not been studied and described in
the literature for automatic assembly. The refore that is of a
special interest.
Place of the feeders in the structure of assembly
centres and requirements to them
In the assembly centres are included various devices
such as feeders, transport systems, shops, valves, basing devices,
industrial robots, assembly devices ( tools ) systems for changing
the catchers and the tools.
There are different ways of organizing robotic assembly
centres. Here they are classified in terms of the presence and the
position of the feeders.

Fig.1 Assembly centre containing a group of orienting devices
Figure 1 (2) shows an assembly centre containing a
group of orienting devices. It consists of a table with two
coordinates and a based part 10 positioned on it. Assembling tools
are in the tool shop 5 attached to the stand 4. The role of operating
mechanisms is played by the mechanical hands 3 and 8. The
transfer of the parts to the work item is done by manipulators. The
orientation of the parts occurs in a group of bunker devices 6, in
the outputs of which valves 7 are placed.
The feeders of the bunker type sometimes complicate
the structure of assembly centres. When composing products with
a large number of parts, the many feeders increase the volume of
the centre, and the vibrations caused by the working movements
can worsen the conditions for carrying out the assembly process.
In this case, a group of shops is positioned in the assembly centre

and the feeders are put outside the structure of the assembly
centre and are a separate complex cassette unit.
Figure 2 shows a centre of the company Fuji (Japan) for
mounting electronic components on print circuit boards. The pivot
has a rotating faceplate with 8 working heads that consistently
grip the elements and fit them into the print circuit board on the
place given by the program. The circuit boards are 25 and are
arranged horizontally in stores and they are passed to the
workbench . The elements are arranged in bands in the rotor shop.
It is provided automatic search for the required element ,
extracting of the item from the band , forming his ends and
transferring to assembly mechanism where it is implemented in
the circuit board (3).
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Fig. 2 Assembly centre of Fuji (Japan) for the establishment of electronic components with axial leads
Regardless of whether the feeders are located in the
center of the assembly or in a separate module , there is a
common requirement towards them: their productivity must be
equal to or bigger than that of the centre about 10 - 20%.
Furthermore, a basic requirement is to have a supply of nonoriented parts, sufficient to supply the centre for a certain period
of time , as well as the volume and arrangement of the bunker
devices to provide convenient transporting of the parts to the
position of the assembly . At the same time the feeders must be
isolated from the mounting position so that the vibrations of their
work do not affect the assembly .
The problem is that, when the feeders are of a different
type ( for instance mechanical and vibration ) due to the
fundamental difference in the nature of the movements of the
gripping-orientating devices and of the parts as well as the
dependence of the probability factors determining the number of
driven parts, it is difficult to achieve synchronization in providing
the productivity.
The reasons why you need to use bunker feeders of
different types can be varied: the appropriate form of the feeder as
a unit to be built into the design of the assembly assembly centre,
the kind of the part and the availability of reliable and affordable
supplying solution for it, suitable productivity, close to that of the
assembly centre and more.
Analytical solution of the problem for synchronizing of
bunker feeders of different types
Upon getting of the analytical solution for
synchronization of bunker feeders of different type it is started
from the equality of the analytical expressions for the productivity
of these devices. It will be considered a variant of synchronization
of a vibratory feeder with gate mechanical feeder , as such a task
was solved by the author in the design of assembly center for the
production of cartridges for locks .
So it is necessary :

QC ≤ QMF ≈ QVF

(1)

where, QC is the productivity of the assembly centre,
QMF is the productivity of the mechanical feeder, and QVF is the
productivity of the vibration feeder.

QVF =

60 v AV
l

(2)

There are expressions for the productivity of the
vibration and mechanical feeders /4/:

where,

vAV is the average velocity of transporting the

parts, and l is the length of the oriented parts.

QMF = n.m.z

(3)
where: n is the number of the double motions of the shutter in
min-1, z – the number of the shutters, m – the maximum number
of simultaneously oriented parts by one shutter.
From (1) follows:

60 v AV
l

= nmz

(4)

However, m is a probability value, which depends on
the number of the double motions per unit of time. There is a
number of double motions that m has a maximum value and the
increase of this number of double motions worsens the probability
of entry of parts on the gate and their orientation. Therefore, it is
better to select a gate feeder with optimal n and suitable
productivity slightly greater than that of the assembly centre and
to be researched the possibility of regulating the vibration feeder
so as to obtain the required synchronization . Then:

v AV =

nmzl
60

(5)

Approximate size of the transport velocity of the parts
in the vibration feeder can be determined as part of the amplitude
value of the speed V of the runway according to the formula (5):

V g = V cos(α − β ).K v = 2πνA cos(α − β ).K v

(6)

where: Кv is a coefficient, taking into account the
reduction of the average velocity of the with respect to V. It is
assumed that Vav is equal to Vg. A is the amplitude of the
oscillations, cos (α-β) - angle of ejection of the part, ν - frequency
of the oscillations of the vibration feeder. Approximately Кv can
be defined by the following formulas for different values of R0 – a
coefficient characterizing the motion of the parts in the runway:
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Where, Кс is a coefficient of speed recovery at
impact, depending on the part material and the runway of the
vibration bunker and f - a coefficient of friction between the
part and the runway.
Consequently, when a mechanical bunker is preselected having productivity slightly greater than that required
for the operation of the assembly centre, it is possible to find a
vibration bunker feeder, whose speed of movement of the parts
in the runway can be selected so that the vibration and
mechanical feeders can be synchronized.
Conclusions:
1. The task about synchronization of different types of feeders
working in an assembly center was set.
2. A solution to the problem of synchronization of bunker
vibration feeder and mechanical ( Gate ) feeder is obtained.
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PROCESSING OF THE GROOVES THROUGH SURFACE
PLASTIC DEFORMATION
Stefan Kostadinov1, М.К.Кarshakov2
Department “Machinery and technology” – Ruse University „Angel Kanchev” - Ruse, Bulgaria1,2
Abstract:The processing of the grooves for a putting gaskets in the hydraulic holes is embarrassed because the high requirements for
their precision and roughness. In this case like a method for finish processing it is suitable using surface plastic deformation. This
method ensures as the quality of the machining surface as higher productivity.
Key words:surface plastic deformation, roughness, tool for grooves.
INTRODUCTION
The processing of the grooves for a putting gaskets in the
hydraulic holes is embarrassed because the high requirements for
their precision and roughness.
The using of the grinding like a method for machining of the
groove cylindrical surface leads to the necessity of special shaping
of the grinder and made more expensive the technological process. The execution of this operation is embarrassed or impossible
through machining of cast iron, non-ferrous metals and other.
In this case the using of the surface plastic deformation
(SPD) like a method for finish processing is suitable. SPD as the
quality of the machining surface and its exploitation features as
higher productivity [1,2].

There are known one-roll tools for SPD which have a simple
construction but their application is limited because some failings
[3,5]:

•

•

over the technological system machine - appliance – tool –
detail (МATD) there are applied one-way deformation
force, which creates deformation circumstances in
МATD. In its turn this is a cause for appearance of processing mistakes [3,4];
availability compulsory two movements (axis and radial)
through start and end work of the tool.

Fig.1. Detail set
In the production program of a company "Hydraulic Elements and Systems" – Yambol there are details from type „Obturator” (Fig.1). To the grooves of this type details laid down requirements of precision and roughness.
EXPOSE
The suggested tool is designed for grooves machining of details from GS20. These grooves are intended for putting rubber
packs, which must ensure hermetical with wide range fluid pressures. It follows that comparatively high requirements for the
roughness of the cylindrical surface of the groove, which are
impossibly to be reach by using of the extant technological process - double turning, this can’t ensure the demanded roughness
from plan Ra = 1,25μm.
For removing mention shortcomings of the one-roll tools for
SPD it is developed a tool which is shown on fig.2 in start position. It is two-rolls, without separator, with hard action, adjusted
and it has following main parts: body 4, in which are assembled
the carriers 23, with fitted in deformation rolls 20, by the stems
pivots 22 and the insertions 21, bearing cotter 13, pegs 15 and 18,
thrust bearing 19, cup 1, stop 2, nuts 7 and 9, stopper 5, washer 6,
springs 17 and 25, insertions 10 and 12, screw special 24, cup 14,
tail-end 16, screws 3, 8 and 11.
This tool hasn’t mentioned disadvantages and it can use with
a different machines. Through its design the following require-

ments are took account of: possibilities for exploration as in
horizontal as and vertical position; technological of the design;
possibilities for hand applying of the deformation force; possibilities works like immovable and turning tool.
The reciprocal corner location of the body 4 and the cup 14
toward the bearing cotter (it is cut through because the peg 18) is
fixed with the cylindrical pegs 18 and 15. The carriers look like
prismatic devices with possibility for radial moving in corresponding guides of the body 4 and they are constantly pressed to
the bearing cotter 13 through springs 25 and the special screws
24. They support the cylindrical deformation rolls 20, which bear
over the bronze insertions 21, they are immovable toward pivots
22. The distance between the detail joint to the groove is adjusted
by the nut 7, which with the thrust bearing 19 determines the axis
location of the stopper 5. The work adjusting dimension of the
tool (the radial position of the rolls) is determined from the position of a nut 9, which is fixed with a screw. For protecting from
contamination there are ensure the cup 1 and insertions 10 and
12.
The two-roll tool works in the following sequence.
In a non-work position under the action of the spring 17, the
cup 14 and the bearing cotter 13 hold right end position toward
the body 4, and the carriers 23 are located over most narrow part
of the cotter. It is realized a turning moving of the spindle and
through axis feed the tool is free get in the cylindrical hole of the
16

detail. In the moment when the joint of the stopper 5 touches the
detail joint the stopper 5 stops its turning because the availability
of the thrust bearing 19 and the deformation rolls are locates
opposite the groove, which has to machining. With continuous
feed moving the bearing cotter is moved toward the body 4 while
the cup 14, bending the spring 17, reaches to the nut 9. Besides
the rolls are moved radially till to adjusting dimension of the tool
and they are pressed to the bottom of the groove and in this way
the rolls machine the groove. The deformation forces are got
mainly on account of the elastic deformations, which are due to
the difference of the groove diameter and adjusting dimension
(tightness).
The going out of the tool is made in opposite turn, as under
the action of the springs 17 and 25, the bearing cotter 13 is moved
and the rolls 20 are took into the body 4. In this way it is accomplished the machining on the vertical position with the work on
the scheme „immovable detail – turning tool”, through the tool
settle down with its tail end 16 into the machine spindle.
When it is worked in a horizontal position the scheme is
„movable detail – immovable tool”. Through this scheme the

detail is made only the turning movement and the tool only axis
feeding movement.
The groove parameters are: diameters D1 = 70mm and D2 =
60mm; a width b = 10 mm. The dimensions limits are respectively

TD1 = TD2 =0,190mm and Tb =0,2mm.
For checking the technological possibilities of the tool and
determination of the work regime with the tool is held the appropriate experiment. 30 pieces patterns put to the examination. They
are received from the factory-producer with cut through grooves.
Because of this that the groove dimensions don’t allow directly
controlled of the machining precision and roughness, the patterns
are separated in two groups by 15 pieces. The patterns of the one
of the groups are made additional cut through and in this way it is
ensured free access to the cylindrical surface of the groove.
For controlling the mention parameters are used two measurement devices – universal length-measures and profilometer –
profilograph „TALYSURF-6”.
In this way it is accomplished the measuring of the receiving
in the factory-producer roughness respectively Ra = 2,2 ÷ 3,4μm
and fringing field of the diameter ωD=0,153mm.

Fig.2. Two-roll tool for groove machining
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The patterns from the second group are machined through
SPD with the help of a vertical drilling machine BK-32. The
adjusting dimension is ensured through hand pressing with the
flywheel of the drilling machine, of the putted into the spindle
tool toward to the detail joint. As lubricant is used a combination
from engine oils М10D, LТ-2Т and naphtha in proportion 1:1:5.
It is feed through the cooling system of the drilling machine and
at the same time helps as for taking out the chipa as for lubrication of the deformation rolls and the machining surface. The
measuring of the machining surfaces after cut through of the
patterns shows that the fringing field of the diameter ωD don’t
change materially and it has a value ωD = 0,142mm. The roughness is decreased to Ra = 0,64÷0,85μm depending on the magnitude of the adjusting dimension (tightness) and numbers of passages (numbers turning of the tool m).
It is determined that the minimum roughness is received
with maximum tightness С = 0,16mm) and numbers turning m =
5. The increasing of the numbers turning m over five don’t influence materially on the roughness.
With advisable regime: tightness С = 0,1 – 0,16mm, numbers turning of the tool m = 5 and frequency of turning n=180min1
, the single time for machining is 0,2min.
The hydraulic tests, which are took over the product with
build-in details and machining with the described tool, are get
very good results in relation of the hermetically of the observed
compounds.
CONCLUSIONS
From the accomplished experimental examination it can do
following conclusions:
• the accomplished technological research proves the
working capacity of the creating tool.

• the roughness measuring on the parameter Ra is decreased approximately 1,5 parts in comparison with
the advisable at the plan.
• the dispersing of the roughness parameter Ra after SPD
is due to as the fluctuation of the deformation force
(because of the sizable limit of the diameter) and the
hard action of the tool as the dispersion of the initial
roughness.
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COMBINED TOOLS FOR SURFACE PLASTIC DEFORMATION
WITH RADIAL FEED
Stefan Kostadinov
Department “Machinery and technology” – Ruse University „Angel Kanchev” - Ruse, Bulgaria,
Abstract:Like a method for a finishing processing, the surface plastic deformation improves the exploitation characteristics of the machining surfaces and increases their qualities. Moreover – it achieves sizable decrease of the machining times in comparison with the
other finishing methods. The using of combined tools creates circumstances for simultaneously processing with the prior machining,
which leads to augmentation of the machining productivity.
Key words:Surface plastic deformation; surface’s quality; combined tools with axis and radial feed

INTRODUCTION
As a method for the finishing processing the using of the
surface plastic deformation (SPD) increases the machining surface
quality and improves their expiation characteristics. Moreover it
achieves sizable decrease of the machining times in comparison
with the other finishing methods [1,4].
The combining of the prior and finishing machining, (cutting and SPD) leads to using of the combined tools for SPD. They
create circumstances for augmentation of the machining productivity of the finishing processing through preservation of the
method SPD.
There are known combined tools, compounded from cutting
(CМ) and deformation (DМ) modulus. The deformation module
looks like a tool for surface plastic deformation with axis feeding

of the deformation elements [1,2]. Despite comparatively its wild
application there are presences of some failings, which is due to
the machining scheme and kind of the deformation module [3,5]:
- the combined of the two process lead to considerable
difficulties through determination of optimum, for each of them,
regime elements when they machining simultaneously with realization of the finishing и processing;

EXPOSE:
The combined tool, which satisfies mentioned above circumstances, is shown on Fig.2. It consists of cutting and deformation modulus, each of them is formed according to the circumstances of the combined machining.

0,63

0,63

Fig.1. Details
For ensuring productivity of the cutting process and as envisage kind of the machining materials, into the deformation module 1 there are used carbide cutting insert 5 with big nose radius.
The insert is laid in special socket, machined in the cutting module 1. Its fixture is made through a pressed cotter 3 and the screw
2. The dimension adjusting is made through a screw 4, after the
vacation of the cotter 3 and unwinds of a screw 2. After the dimension adjusting of the necessary position its invariability establishes through the screw 2 and the pressed cotter 3. The cutting
module is assembled toward the deformation module through
thread.
The deformation module looks like a tool for SPD with
radial feeding of the deformation elements. These elements are
long conical rolls with a length longer than the length of the
machining hole.

The deformation module consists of: conical deformation
rolls 9, laid in the slots of the separator 11, fulcrum cap 12 fixed
through screws, thrust bearings 14, spring 19, adjusting nut 20
and back nut 21, located over the bearing shaft 22, quil bearings
16, laid in a bush 15, which by the pins 13 is made as a whole
with a separator 11, bearing cone 10, cap 6, balls 7, separator 8
for balls 7.
On the free end of the bearing shaft 22 there is step, toward
which through thread is assembled tail-end with necessary joint
dimensions for the relevant machine.
The tool shown on fig.2 is on non-work situation. The dimension of the deformation module (the diameter of the described
circumference around the rolls) is smaller than the finish diameter
of the machining hole.
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Fig.2. Tool for combined machining with radial feed
Advantage of the suggested combined tool is that it can
work as in horizontal as and in vertical position. Furthermore it
will be with turning or immovable bearing shaft (respectively
cutting module). In all these cases the cutting module is adjusted
on dimension in advance through the help of an appliance. If need
be it does precise adjustment through the screw 4.
When it works over the machines from the group of the
lathes the detail does the main turning movement and the tool –
axis feeding.
The tool action is the following:
Through entering into beforehand turned hole, the tool
works like ordinary skiving rod for finishing cutting. This allows
the choosing of optimum cutting regime. It is realized through
bigger feed, because of the using of a carbide cutting insert with
big nose radius. The continuing feeding leads to movement of the
bearing shaft 22 toward the separator 11 and this cause of the

spring 19 when the joint end of the fulcrum cap 12 reaches to the
joint end of the detail. The bearing cone 10 push out the deformation conical rolls 9 in radial between the conical surface of the
bearing shaft 22 and the detail, it creates a possibility for relative
turning of the separator toward the bearing shaft 22 and the rolls
do planetary movement as in this way machining the surface
simultaneously through the all length. The process SPD takes
ordinarily 2 – 3 full revolution of the separator, which is too small
in comparison with the single time for accomplishment of the
transition.
The deformation process continues till the full flexion of the
spring 19 and touching of the adjusting nut 20 the joint surface of
the axis bearing 14. What dimension will receive after proceeding
depend as from the dimension of the prior machining as from the
adjusting dimension for SPD. It is achieved through moving of
the adjusting nut 20, which limits the motion of the bearing shaft
20

22 and increases or decreases the tightness (the tightness is an
element of the machining regime by SPD).
When the machining is stopped, the tool is returned on rapid
traverse and under action of the spring 19 the separator 11 with
the deformation rolls 9 are in a starting position for a new proceeding. When it works over the drill machines the combined tool
does as a main movement as and feeding movement.
For determination the technologic possibilities of the tool it
is accomplished an experimental examination with cast-iron
details, received from factory-producer with in advance drilled
holes. The machined hole has a diameter Ø60Н7.
The preliminary cutting and the combined machining are
realized on the turning lathe С11МВ. The tool is located into a
device which is assembled over the cross lathe carriage.
With the cutting module it is used Р10 (Т15К6) with nose

χ

radius R = 18mm and geometry αo = 8°,
= 8°, λs = 0°.
It is used the following regime of cutting: speed V = 126
m/min; feed f=1,25÷1,5mm/tr and depth а=0,2÷0,3mm.
Because of the tool for SPD is with hard action, the deformation force is due to the negative difference between its work
diameter (the diameter of the described circumference around the
rolls) and the hole diameter. The tightness fluctuation is due to
the dispersing of the dimension of the prior machining. The revolution number of the separator (m) is chooses according to effectiveness of the rate frequency the deformation act applying.

spread, R
average arithmetic, X
mean square deviation, S[Х]
dispersion, S2 [Х]
asymmetry, χ1[Х]
excess, χ2[Х]

As deformation rolls are used conical deformation rolls with
a length l=90mm, large diameter to the joint surface of the rolls d
= 0,98mm and angle in the vertex of the rolls αр = 3°4'.
It is used the following regime of SPD: tightness
0,05÷0,08mm; frequency of turning 1000min-1 and numbers
turning of the separator m = 3.
As lubricant is used a combination from engine oils М10D,
LТ-2Т and naphtha in proportion 1:1:5. It is feed through the
cooling system of the turning lathe and at the same time helps as
for taking out the chips as for lubrication of the deformation rolls
and the machining surface.
Through described circumstances a consignment from 50
details are machined. They are cut consecutively with the same
adjusting dimension of the tool and after control of the roughness
and the diameter it is done SPD and after that it is controlled
again the mentioned quality characteristics.
The measuring of the precision of the hole diameter is done
with indicating calipers and the control of the roughness by the
parameter - with profilometer – profilograph „TALYSURF-6”.
CONCLUSIONS
The measuring results are done statistical through the help
of PC and program „BBSTAT”. There are got the following
numerical characteristics:

cutting
,059
0,031

SPD
00,0578
0,0256

0,013
1,44
0,17

0,011
1,26
0,795
323,33

In keeping with got numerical characteristics by the Pirson criteria it is proved normal or logarithmic-normal distribution.
It is obvious that after SPD the dispersing field is narrowed approximately 1,2 times. The roughness is improved
from Ra=3,8÷5μm to Ra = 0,5 ÷ 0,6μm, this can’t ensure with
till now the applied reaming
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ИНОВАЦИОННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО И
ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО
ОБОРУДВАНЕ (МОЩНОСТИ/КАПАЦИТЕТ) В ПРОЦЕСА НА НЕГОВАТА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
маг.инж. Харис М. Кундурис
Annotation: This article offers an algorithmic sequence of study the amendment of parameters of the technological equipment of the
woodworking sector due to his physical and innovative aging. Analyzed is an innovative development impact and the amendment of its
parameters in different periods of its exploitation. Conclusions are made and proposals for improving this process of development and
more accurately determine the production capacity.
Изследване на експлоатационния срок и
физическото
и
иновационно
остаряване
на
оборудването
Решаването на съвременните проблеми на
развитието на производствените мощности/капацитет и
изменението
на
техните
параметри
налага
и
преразглеждане на традиционните или конвенционални
подходи на формиране на изискванията при използването
на технологиите и техниката, в т.ч. и търсене на гъвкави
организационни форми на приложение. При положение, че
въпросът със създаване на нови технологии, машини и
устройства в основни линии следва една възходяща степен
на постоянни иновативни решения, водещи до бързо
иновационно остаряване на технологиите и техниката то
проблемът с производствения капацитет също търпи
развитие. Ето защо интензивните фактори за развитие на
производството вече добиват други измерения, тясно
свързани с оптимизация на процеси, дейности и ефективно
използване на основните средства като машини,
съоръжения и др.
Ефективността на индустриалното производство и
в частност на това в МСП от дървообработващия сектор в
голяма степен зависи от експлоатационния срок на
оборудването. Но замяната на старо, иновационно остаряло
оборудване с ново не винаги е ефективно, защото това е
свързано с редица показатели като обем на произведена
продукция, фондоотдаване, ръст на отчисленията и др.
Трябва да отбележим, че тук играят роля и факторите,
свързани не толкова със срока на работа на оборудването, а
преди всичко печалбата, която ще се получи от цялостното
му използване. Оборудването е активната част на
основните фондове, на базата на която се определя
производствената мощност/капацитет на индустриалното
предприятие. Доколкото машините и съоръженията се
отнасят към категорията на основните фондове, то тяхната
полезност и ефективност трябва да бъде съобразена с
правилния избор на методите и показателите за оценка на
вложените за тях инвестиции. Високите темпове на
техническия прогрес налагат бързо иновационно

остаряване на оборудването, но това не означава, че
същото трябва да се замени изцяло с ново[1]. Успешното
решаване на такива задачи изисква вземането под
внимание и влиянието или въздействието на редица
фактори, формиращи изискванията за ефективност както
на производството, така и на капацитетните възможности
на предприятията. Много от авторите [1,2,3,4,5,7], които се
занимават с тези проблеми са на мнение, че трябва да се
търси едно балансирано съотношение между физическото
износване и иновационното остаряване на техниката.
Практиката обаче засега показва, че даденостите
съществено се различават от прогностичните виждания на
тези специалисти. Засега физическото износване често
пъти превъзхожда два до три пъти иновационното
остаряване на техниката. Това е особено характерно за
т.нар. универсални машини или машини с гъвкави
възможности, които са по-голяма част от използваните в
дървообработващите предприятия.
Изменението на себестойността на единица
продукция в зависимост от експлоатационния срок е
показано на фиг.1.[4]

където:
1 – делът на експлоатационните разходи, растящи с
увеличение на експлоатационни срок на оборудването;
2 – делът на експлоатационните разходи, неизменящи се с
увеличение на експлоатационни срок на оборудването;
3
–
възвръщаемост
на
капиталните
разходи
(амортизационни отчисления);
4 – общи разходи.
В практиката са известни различни подходи и
начини за определяне експлоатационния срок на
оборудването. Това са метод на съвкупните годишни
разходи, метод на привеждане на общите разходи към
сумата на вложените инвестиции, графични методи, графоаналитични, аналитични и др.
Отчитането на експлоатационния срок на
машините с вземане под внимание на всички въздействащи
фактори в т.ч. и иновационните може да се приеме и като
срок,
удовлетворяващ
изискванията
на
научнотехническите постижения при оптимални възможности за

използване капацитета на оборудването. Определянето на
оптималния експлоатационен срок на оборудването се
явява като необходимо, но недостатъчно условие за
формиране капацитетните възможности на индустриалната
фирма. Това се обяснява с факта, че фактически за
различните видове машини времето им в експлоатация
почти винаги превишава определеното като оптимално,
защото материалното износване става по-бавно от
иновационното.
Необходимо е да се подчертае, че търсенето на
най-добрите решения за определяне на производствения
капацитет създава условия, които водят и до търсене на
различни форми на оптимизация на този процес. В
практиката най-често се прилагат различни методи за
оптимизация на дейностите, свързани с определяне на
производствения капацитет. Те обикновено са свързани с
изменение на параметрите, характеризиращи състоянието
им за определен период от време.

Фиг.1. Изменение на себестойността на единица
продукция в зависимост от експлоатационния срок
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Параметрите
и
показателите,
които
характеризират
състоянието
на
производствените
мощности и определят техния капацитет могат да се
разделят на два вида.
Първо – това са икономическите параметри,
изразени
в
икономически
показатели
като:
експлоатационни разходи, делът на разходите за
оборудване
на единица продукция, себестойност на
единица продукция, общи разходи, амортизационни
разходи и др.
Второ – това са техническите параметри, изразени
в технически показатели, включващи експлоатационен
срок, надеждност, ремонтопригодност, коефициент на
полезно действие, технологични възможности и др.
Критерия за техническото състояние на машините
се определя от съвкупност от параметри – физически
величини, които характеризират работоспособността на
елементите, показателите на които формират техническите
изисквания за ремонт и техническо обслужване, а също
така и тяхната експлоатационна способност. Процеса на
изменение на тези параметри може да се разглежда в три
направления:
а)изменение състоянието на параметрите без
изменение качеството на елементите;
б)изменение състоянието на параметрите с
изменение качеството на елементите;
в)изменение състоянието на параметрите с
изменение качеството на машините.
Първия процес характеризира нормална работа на
елементите през целия експлоатационен срок в диапазона
от началото до пределното им състояние (отказ). Втория
процес се характеризира с отказ на елементите, поради
това, че същите са стигнали пределно състояние на
работоспособност и третия процес е, когато не само
елементите, а самата машина се нуждае от ремонт или
замяна.
Развитието
на
системата
от
машини
(оборудването), което формира производствения капацитет
включва и диагностични прегледи в определени периоди в
т.ч. ремонт и обслужване на машината. Ето защо,
изучаването на този процес е от изключителна важност за
търсене на оптимални капацитетни възможности на
индустриалното предприятие. Трудностите обаче се
състоят в отсъствието на универсален методологичен
подход, който да предлага опростени способи и начини за
оценка на състоянието и изменението на параметрите на
оборудването. Това означава да се вземат под внимание
техническите изисквания за безотказност на елементите на
машината, да се използва математически апарат за
изследване динамиката на изменени на параметрите, в т.ч.
и влиянието на всички детерминирани и случайни фактори.
Определяне на факторите, оказващи влияние
на процеса на изменение на параметрите на
оборудването
Върху процеса на изменение на параметрите на
оборудването влияние оказва голям брой фактори в т.ч. и
иновационните, които заемат значителен дял в това
въздействие. Те могат да се групират в две големи групи –
конструктивно - технологични и експлоатационни. Към
конструктивно-технологичните се отнасят факторите,
които оказват влияние на самата конструкция. Те са, които
формират изискванията за производителност и качество на
конструкцията като: материал, от който е направена
машината, технологични обработки, монтаж, натоварване,
тегло, скорост, режим на обработка и др., т.е включва
всички технически изисквания за работа на машината. Те
формират и изискванията в каква степен машината е
иновативен продукт.
Втората група са експлоатационните фактори,
включващи производствените условия, характера на
интензивност на работа, време на провеждане на
техническо
обслужване,
качество
на
ремонта,
диагностиката, натоварване на машината и др., т.е. всички

въздействия, които оказват влияние при нейната
експлоатация. Затова и изменението на параметрите при
експлоатационно въздействие не са гладки криви, а са
начупени. Те се появяват от по-голямото натоварване на
машината,
запрашеност
на
въздуха,
неправилна
експлоатация на машината и др.
Детайлното познаване на тези въздействия е от
изключителна важност за определяне на капацитета на
оборудването и неговото развитие за определен по
дългосрочен период от време. При планиране развитието
на оборудването за определен период от време
производствения капацитет обикновено се определя на
базата на следните две направления:
1. Изследване на развитието на действащото
оборудване, свързано с изменение на капацитета. В такива
случай се създават добри възможности за анализиране
изменението на технико-икономическите показатели като
могат да се използват аналитични и имитационни модели
на основата на статистически проучвания и статистическа
информация. Създава се и възможност да се прогнозира
техническото състояние на действащото оборудване с
прогнозиране на изменението на неговите параметри и
качеството на произведената продукция.
2. Формиране на модели за развитието на
оборудването (производствения капацитет) при виртуално
функциониране на система. В такъв случай построяването
на аналитичните и имитационни модели се осъществява по
прогнозни показатели на вече изградени такива системи.
Ако тези данни са достатъчни, се преминава към
следващия етап, или изграждане на модела, ако се окажат
недостатъчни се търсят допълнителни данни от действащи
системи или техни елементи, максимално близки до
моделираната техническа система. За решаването на такива
задачи е необходимо да се моделира цялостното изменение
на техническото състояние на оборудването.
Ако имаме да решаваме задача, в която са
застъпени въздействията и на двете направления, то ние по
отношение на първото направление моделираме
съществуващото оборудване, а по второто моделираме
техническото състояние на оборудване - аналог или
отделно реално действащо оборудване. Такива задачи са
най-често срещани в практиката. Тогава, за да оценим
техническото състояние на оборудването, е необходимо да
приложим закона за разпределение на сумарната грешка от
обработката на детайлите от тези машини. Този резултат
може съществено да се отличава от нормалното, или
фактическо изменение на грешките във отделните етапи от
времето. Във връзка с това възниква задачата за
прогнозиране плътността на разпределение на сумарната
грешка за партидата детайли. Тогава дългосрочната
тенденция на изменение на закона за разпределение на
сумарната грешка по същество характеризира изменението
на техническото състояние на оборудването, т.е.
състоянието и на неговите параметри. В този случай не се
отчитат неизправности в оборудването (износени части,
неточности и др.).
Дългосрочното прогнозиране с приложение на
закона за разпределение на сумарната грешка при
обработка на детайлите може да се използва в случаите на
приемане точно определен срок за развитие на
оборудването. Защото кратковременното изменение на
закона за разпределение на сумарната грешка във висока
степен характеризира начина на настройка на
оборудването, износването на инструменти, температурни
деформации и други временни причини.
Краткосрочното
прогнозиране
по-скоро
е
необходимо за оперативно управление качеството на
оборудването в процеса на неговото функциониране, т.е.
експлоатация, а не за дългосрочно планиране. Ако
приемем определен срок за развитие на оборудването с
приложение на закона за сумарната грешка при обработка
на детайлите, то плътността на разпределение на грешката
в спектралната плоскост ще определим по следния начин:
23

Разглеждаме два вида нестационарни, случайни
или квазислучайни процеси X(t). За нуждите на нашето
изследване за случайни и квазислучайни процеси ще
използваме само термина „случайни процеси”.
Първия тип представлява от само себе си
нестационарни случайни процеси в точния смисъл на
думата, плътност на разпределение p(х,t), която бавно се
изменя във времето. Бавното изменение на плътността на
разпределение се разбира като възможност за разделяне
продължителността на процеса, приемащ свойството
квазистационарност (в точния смисъл на думата).
Разглеждаме едномерен, стационарен случаен
процес X(t), представен от отделна реализация х(t) във вид
N със стъпка h, т.е. x(xn), n=0,1,2,…,N-1. Предполага се, че
реализацията е вече центрирана, т.е.

1
N

N −1

∑ x ( nh ) = 0

=
pi

(1)

n =0

число, попадащо под центрирана реализация х(t),

представено N със значението на интервала x ± W .
2
Оценка за плътността на разпределение за средата
на всеки i-ти интервал се изразява чрез:
Nik
(3)
pi
=

, i 1, 2,..., k
=
N (b − a )

където: k – цяло число на равни интервали, на които е
разбит целия диапазон на изменение x (t ); [ a, b ] разгледания диапазон на изменение x(t). Оценката на
плътността на разпределение p(x) се явява изместена.
са
Изместените
оценки
b=
 p ( x ) E  p ( x ) −  p ( x )









приблизително:
b
 p ( x )
≈

W2
p ( x)
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(6)

но тя е неудобна поради големия размер k при
представянето на р(х). Затова е целесъобразно да се
премине към описание на модела pi, i=1,2,…,k във вид на
някакво аналитично изражение.
Прогнозирайки момента на изходния случаен
процес или параметрите на модела на плътност на
разпределение, с помощта на метода за избор на структура
на прогнозиращи модели, може да се определи бъдещото
техническо състояние на оборудването. По този начин
могат да се определят и параметричните изменения които
могат да настъпят в оборудването за този период, а също
така и доминиращите параметри.
Към втория тип на разглежданите случайни
процеси се отнасят нестационарните случайни процеси в
широкия смисъл на думата, процесите, които бавно се
изменят във времето. Счита се, че процесът има не толкова
променливо във времето математическо очакване и
дисперсия, но и корелационна функция, зависеща от
началната точка на изчисление. Бавните изменения на
статистическите характеристики се разбират като
възможност за разделяне на процеса на достатъчно дълги
участъци, имащи свойствата на квазистационарност, или
етапа се разделя на участък и процеси, с преобладаващи
свойства на квазистационарност.
По този начин ние можем да определим
изменението на всички интересуващи ни параметри. За
решаването на нашата задача обаче са необходими само
тези, които имат доминиращо значение при формирането
на производствения капацитет.
Определяне
на
относителния
дял
на
доминиращите параметри във формирането на
производствения капацитет
Доминиращи са тези параметри на оборудването,
които имат най-голям относителен дял във формирането на
произведствения му капацитет. В случая ще разглеждаме
само изменението им в експлоатационните условия под
въздействието на физическото и иновационно остаряване.
Приемаме, че конструктивно (технически паспорт) те са
верни.
Обикновено това са конструктивно зададени
параметри на детайлите, възлите и машината като цяло.
Измененията на параметрите може да се
разглеждат като функция в диапазон от нула до
пределно(крайно) отклонение. Общото изражение на
функцията с отчитане на групата въздействащи фактори
позволява да се изследва изменението на параметрите в
даден момент като сума на случайни величини. Един от
най-силно влияещите фактори в експлоатационни условия
е износването на детайлите. Това води до измението на
параметрите на работата на елементите, т.е. те
характеризират средната експлоатационна натовареност.
Отклонението на параметрите всъщност е разликата от
фактическото
състояние
и
конструктивно

Оценката на плътността на разпределение за Х(t)
може да се намери по формулата:
Nx
(2)
p( x) =
NW
където:

Nx -

Nik
=
, i 1, 2,..., k
N (b − a )

(4)

където:
p ( x ) - втора производна за p ( x ) по х.

Тогава дисперсията за оценка ще определим по
формулата:
c2 p ( x )
(5)
D
p
x
≈

(
)


2 BTW
където:
с – постоянна величина, равна на единица.
Предполага се, че случайния процес Х(t) има найвисока честота В (в херцове), а реализацията х(t) е зададена
в крайния интервал от време Т(с).
За решение на задачата за диагностиране или
прогнозиране на състоянието на оборудването оценката на
плътността на разпределение ще има вида:
даденото (технически паспорт). Това изменение може да се
изрази и със зависимостта:
(7)
Pоткл=. PE − PT

Следователно, за доминиращи параметри ще се
смятат тези, които водят до изменение (намаляване) на
капацитета на машината или това са параметрите, които
със своето изменение ще доведат до намаление на
машината, с което се намалява и ефективния фонд от време
за работа. В крайна сметка, това ще доведе до намаляване и
на
капацитетните
възможности
на
машините.производителността на машините, повишаване
на брака (качеството) и увеличаване престоя на
Практика е при планиране на обема на
производството да не се вземат в предвид тези
параметрични изменения, а само началните данни
(показатели) или начален капацитет. Не се вземат предвид
също така и измененията които могат да настъпят в
капацитета вследствие на въздействието на факторите
дефиниращи физическото и иновационно остаряване.

където:
Pоткл. – отклонение на параметрите;
PE – експлоатационно измерено състояние;
PT – теоретично определеното състояние (технически
паспорт).
Износването на детайлите оказва много голямо
влияние върху работата на машините. То води до
намаляване на тяхната производителност, влошаване на
качеството и чести престои. Съществува зависимост между
износването на звената на кинематичната верига и
допустимата величина на отклонение на зададените им
параметри.
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Последните могат да доведат до изменение на параметрите
на машините, а от там и до намаляване на капацитета. Това
намаляване ще зависи от степента на изменението на
параметрите. На фиг.2 е показано влиянието на това
изменение върху капацитетните възможности на
оборудването.

капацитетните възможности на предприятието като цяло
зависи от икономическата изгода на предприятието.
На база на горното, могат да се направят
следните изводи и предложения:
1.Развитието на производствените мощности е
тясно свързано с експлоатационния срок на машините и
тяхното физическо и иновационно остаряване. Това
остаряване може да бъде прогнозирано и частично
овладяно, ако се извършат изложените в статията
алтернативни дейности.
2.Състоянието и развитието на оборудването в
процеса на неговата експлоатация зависи от изменението
на параметрите му. Това изменение може да се управлява,
ако се изследват влияещите фактори и се определи
относителния дял на доминиращите параметри при
определяне
на
капацитетните
възможности
на
оборудването.
3.Плътността на разпределението на грешката в
спектралната плоскост на параметрите характеризира и кои
от тях имат доминиращо значение за капацитета на
оборудването.
4.Основните направления за развитие на
производствените мощности в процеса на експлоатация,
обезпечаващи капацитетните им възможности в една или
друга степен са: ремонт, поддържане, профилактика,
модернизация, замяна на машините с нови, аутсорсинг и
др.

Фиг.2. Изменение на параметрите на машините
вследствие на физическото и иновационно остаряване
където:
Q – капацитетни възможности;
P – параметри;
I – n – пределно отклонение на параметрите;
W – изменение на параметрите.
Възможни са три етапа на изменение на
параметрите на машините:
Първи етап – намаляване на производителността
без престой с начално влошаване на качеството.
Втори етап – намаляване на производителността с
престой и брак (влошаване на качеството).
Трети етап – машината не може да работи и
излиза за ремонт или замяна с нова.
Това развитие на производствените мощности
може да бъде прогнозирано, предвидено и отстранено с
предварително планиране на дейностите, ремонт,
модернизация, замяна на машината с нова, аутсорсинг.
Кой от тези методи ще бъде избран за
възстановяване равновесието на машинната система т.е. на
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ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
проф. д-р инж. Красимир Иванов Ениманев
Annotation: Besides the project preparation for sites of production infrastructure and their endorsement, the assessment of
such projects on the base of transaction costs is quite necessary and useful as well. So the stage of development of the production infrastructure and the needs of a particular region to be defined, a huge significance is given to the transaction
costs made, since they allow the relation between the economic participants to be estimated.
Key words: production infrastructure, transaction costs, projects.
Местоположението на обектите от производствената инфраструктура се определят в съответствие с
предвижданията на подробния устройствен план и
одобрени инвестиционни проекти като се обосновава
технико-икономически по отношение на:
1. Определяне на отрасловата или производствената връзка между обектите за комплексно използване на суровинната база от съответната промишленост, за преработка на вторични продукти и за използване на отпадъците.
2. Определяне на оптималните разстояния до
добивните предприятия за суровина.
3. Използване на непродуктивни земи, незалесени райони или райони, заети от храсти и малоценни
насаждения.
4. Максимално съвместяване на производствените, спомагателните и обслужващите дейности и на
производствената инфраструктура.
5. Комплексно използване на налични или изграждащи се транспортни съоръжения или съоръжения,
изградени за други нужди, за съчетаване на автомобилните с железопътните пътища, мостове, надлези и т.н.
6. Осигуряване на допълнителни пътни връзки извън селищните територии при производства и
дейности с концентрация на автомобилни превози.
7. Бъдещо разширение на обекта.
8. Бъдещо развитие на транспортната мрежа.
9. Охрана на природната среда.
10. Водоснабдяване с питейна и промишлена
вода.
11. Електроснабдяване.
За изработването инвестиционни проекти,
които представляват обществена поръчка, възлагането
става по реда на Закона за обществените поръчки. Преди възлагането, възложителят може да проведе, по реда
на наредбата на министъра на регионалното развитие и
благоустройството по чл. 126, ал. 2 ЗУТ, конкурс за
идеен проект, като възложи изработването на инвестиционния проект на лицето, което е спечелило конкурса,
като обществена поръчка по реда на закона за обществените поръчки.
След изработването на инвестиционните проекти те се подписват от проектанта, от лицето, извършили оценката за съответствие, от възложителя и от
инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност за част „Конструктивна“, ако оценката за съответствие не е извършена от консултант.
Фазите на проектирането заслужават специално и приоритетно внимание. Проектите за обекти
от производствената инфраструктура се изработват във
фазите на:
 идеен проект;
 технически проект;
 работен проект – работни чертежи и детайли.
Проектирането се извършва въз основа на издадена виза, за което се подава писмено заявление до
главния архитект на общината от възложителя или
упълномощеното от него лице. Главният архитект изда-

ва визата в 14-дневен срок от подаването на заявлението. Тя представлява копие (извадка) от действащия
подробен устройствен план за съответния поземлен
имот и съседните му поземлени имоти.
Законът предвижда редица правила по пътя
на инвестиционния проект до неговото съгласуване и
одобряване.
Идейните проекти подлежат на съгласуване
от главния архитект на общината, а се разглеждат от
различни експертни съвети, в зависимост от вида на
финансирането на строежа.
Идейните проекти, финансирани изцяло или
частично със средства от републиканския бюджет, се
разглеждат от областния експертен съвет или от Националния експертен съвет, а решенията на експертния
съвет са задължителни за участниците в строителството.
Идейните проекти за обекти, свързани със сигурността и отбраната на страната, се разглеждат от
специализирани експертни съвети, които министърът
на регионалното развитие и благоустройството назначава по предложение на министъра на отбраната или
министъра на вътрешните работи. Тези проекти след
разглеждането и от специализирания експертен съвет се
съгласуват с един от двамата министри.
След одобрение, съгласуваният проект може
да служи за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки. Въз основа на него може да продължи
проектирането в следващите фази, които се одобряват в
хода на строителството, преди извършване на съответните строително-монтажни работи.
Полезна и задължителна е оценката на
производствената инфраструктура на база трансакционни разходи. За да се определи степента на развитие на производствената инфраструктура и потребностите на даден регион от голямо значение са извършените трансакционни разходи, доколкото те позволяват да
се оцени изгодността на взаимодействието между елементите в икономическата система.
Според Р. Коуз „без понятието трансакционни 1 разходи … е невъзможно да се разбере работата на икономическата система, не е възможно качествено да се анализират много проблеми и няма основания, да се определи какъв вид политика се води“.
Сред авторите работещи в това направление,
все още няма единно разбиране и дефиниране на понятието, но ние приемаме, че трансакционните разходи
за основното производство във връзка с взаимодействието със субектите на производствената инфраструктура представляват сумата от разходите, свързани с използване на услуги от външни фирми и издръжката на собствени подразделения за услуги, подпомагащи движението на готовата продукция към
пазара и подписването на договори и защитаващи
правата при покупката на определени услуги.

transactio – лат. език – спогодба, съглашение при взаимни отстъпки.
1
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Класификацията на разходите за основното
производство, обвързани с работата на производствената инфраструктура може да се види от таблица 1.
Показател за ръста на икономиката в даден
регион не е намаляването на общите трансакционни
разходи, а намаляването им за производството на единица продукция. Намаляването на общите трансакционни разходи е характерно за ниска специализация на
труда и неефективна организация на производството,
докато при повишаване на общите трансакционни разходи и намаляване на средните може да се забележи
увеличаване на специализацията на труда с ефективна
организация на производството.
Ефективността на производствената инфраструктура не се проявява чрез собственото производство,
а чрез условията, които тя създава за работата на основното производство.
Така се проявява особеното икономическо
въздействие на инфраструктурата върху регионалната
икономика. Такова мнение изказва и световната банка,
подчертавайки „… тясната връзка между икономическия ръст и обновяването на базовата инфраструктура.
Усъвършенстването на инфраструктурата, оказва благоприятно въздействие, докато нейната липса или недостатъчно развитие може да предизвика нов ръст на
инфлацията.“
При изготвяне на оценка за зависимостта
между изменението на общите и средните трансакционни разходи и произведената продукция изхождаме от
анализа на икономическия ръст и развитието на предприятията в региона.
Отношението на общите (външни и вътрешни) трансакционни разходи (ТР) към обема на произведената продукция (РР), които се изчисляват по действащите цени, може да се нарекат средни трансакционни
разходи (S) и могат да се представят с формулата:

S=
където:

TP
,
PP

S – средни трансакционни разходи;
TP – общи трансакционни разходи;
PP – обем на произведената продукция.
Определянето на качествено различните области на промяна на производствените обеми може да
се извърши, чрез анализ на функционалната зависимост
РР = f (TP, S), където обемът на произведената продукция е право пропорционален на общите трансакционни
разходи и обратно пропорционален на средните трансакционни разходи.

РР =
където:

TP
,
S

РР – обем на произведената продукция;
S – средни трансакционни разходи;
ТР – общи трансакционни разходи.
Приемаме, че външните трансакционни разходи носят независим характер и не се влияят от останалите елементи на разходите, а обема на произведената продукция.
Двете променливи величини във формулата
позволяват да се отрази размера на производствения
обем, чрез декартовата координатна система. По оста
на абсцисата се нанасят стойностите на средните трансакционни разходи за произведената продукция (S), а
по оста на ординатата – абсолютната стойност на сбора
от трансакционните разходи (ТР), така обема на производство, при равни други условия, може да се представи като точка с координати – средните трансакционни
разходи (S 1 ) и стойността на общите трансакционни
разходи (ТР j).

Таблица 1. Класификация на разходите за основното производство, съобразно дейностите на производствената инфраструктура
ВИДОВЕ РАЗХОДИ
Преобразуващи разходи
Вътрешнопроизводствени трансакционни разходи
Външни трансакционни разходи

ФОРМА НА РАЗХОДИТЕ
Разходи, непосредствено свързани с обслужването на технологичния процес при
производството на продукция
Разходи, непосредствено свързани с транспорта на продукцията до дъщерни фирми

Всички разходи непосредствено свързани
с покупка на услуги от външни фирми
осигуряващи движението на продукцията
до пазара.

Стойностите ТР и S са винаги положителни и
затова техните обозначения са в плоскостта на първи
квадрант от координатната система. В този случай е
невъзможно да се обединят различните, по своята характеристика, видове произведена продукция. Решението може да се намери ако се премести началото на координатата от нулева в ненулева точка в първи квадрант

СЪСТАВ НА РАЗХОДИТЕ
Разходи за ел. енергия, газ, вода и вътрешно.заводски транспорт за обслужване на
производството
Разходи за издръжката на служби и отдели
отговарящи за пласмента на продукцията,
издръжката на маркетинга, транспорта (без
цеховия), складове, научноизследователска и развойна дейност и др.
Разходи за реклама, комуникация, информационно обслужване, консултационни
услуги, транспортни услуги, наеми, представителни разходи и др.

с координати (S o , TP o ). По този начин, началото на координатите ще се определи от базовите разходи на
предприятията от производствената инфраструктура на
региона, при това положителните и отрицателните координати на новата система ще се определят от нарастващите или намаляващите разходи през отчетния период в сравнение с базовите разходи.
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ТР

S

(S0TP0)

PP = (Sj, TPj)

О
Фиг. 1. Графично представяне на зависимостта РР=ТР/S с нулево координатно начало
Промените в обема на произведената продукция се получават под влияние на промяната в стойностите на общите и средните трансакционни разходи и
затова при анализ на загубите е необходимо да се отчете степента на промяна при тези загуби, като се вземат
за сравнение базовите загуби.
Количествено, общите трансакционни разходи за произведената продукция се характеризират с начални (базови) разходи (ТР 0 ) и крайни (анализируеми)
разходи (ТР).
Знаейки началните и крайните трансакционни
разходи за произведената продукция, могат да се определят и техните промени. Характера на тези промени се
определят от тяхната форма (инерционни или ускорени)
и направление (нововъзникнали или изчезващи стари
трансакционни разходи).
В съответствие с тези промени, трансакционните разходи за произведената продукция ще се характеризират като:
 Инерционни трансакционни разходи (I тр );
 Нововъзникнали трансакционни разходи
(Р тр +);
 Изчезващи трансакционни разходи (Р тр –);
Инерционните трансакционни разходи (I тр )
отразяват частта от базови разходи, които не търпят
развитие. Те се определят от най-малката стойност на
началните и крайните трансакционни разходи.

Заключение:
Всичко това позволява да се направи извода,
че за икономическия ръст на регионите, инерционните
трансакционни разходи винаги имат своето място, а
ускорените транзакционни разходи могат да бъдат само
в една форма – възникващи или изчезващи.
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I тр = min(TP0 , TP),

където:

I тр – инерционни трансакционни разходи;
ТР 0 – начални (базови) разходи;
TP – крайни (анализируеми) разходи;
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ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА
АВТОМАТИЗИРАЩА ТЕХНИКА.
Маг.инж.Дилян Стефанов Рачев
Abstract: This article is related about contemporary concepts applied in automation machinery’s design and its ability to be
implemented in production process. In this direction meaning of automation has been expanded, a new concepts and connections have
been defined. Entire technical equipment in automation system is defined, and arise the chance for widening of this process.
There are a few examples of author’s design and implementation of automation machinery and how they participate in the system
“automation”
Разширение на понятието автоматизация и
формирането на нови концепции.
Заедно с бързите темпове на развитие на
техническия прогрес,започна да разширява своя обхват и
понятието автоматизация. Наложилата се в последните
години комбинация от иновативни технологии,технически
средства , софтуерни продукти и др.разшири още повече това
понятие .Появиха се и нови понятия които също се приемат
като част от автоматизацията като CAD(Computer Aided
Design),
MAR(Medication
Administration
Record),
MRP(Material Requirements Planning), DNC(Direct Numerical
Control) ,MIS (Management Information System),SPC(Statistical
Process Control),FEA(Finite Element Analysis) и други. Това
показва,че автоматизацията все повече се разширява не само
като понятие ,но и като същност и започна да обхваща и
дейности , досега приети като такива намиращи се извън
физическите граници индустриалните дейности. Главното
което характеризира този процес е; непрекъснато изменящите
се и разширяващи обхвата изисквания на потребителите и
второ
изискванията
за
автоматизация
на
предпроизводствените и следпроизводствените дейности
.Характерното е че те по подхода и използваните средства
съвпадат с тези на производствените , а това означава че се

използват същите подходи и методи на автоматизация.Или
всичко това води до извода че използваните технологични
подходи за автоматизация на процесите силно започват да
зависят от най-новите постижения в областта на техниката
,компютърните и комуникационните технологии и други
новости в областта на техниката.Особено силно влияние
върху оформянето на тези тенденции на развитие оказаха
постиженията водещи до резултати позволяващи виртуални
решения.Пример за това е вече наложилата се тенденция за
компютърна интеграция на отделните автоматизирани
обекти,дейности и процеси ,които дефинират една виртуална
реалност.При това те обхващат една съвъкупност от
интегрирани дейности
включващи целия цикъл от
предпроизводствените
,производствените
и
следпроизводствените дейности. Резултативна последица от
тези тенденции е че автоматизацита на тези дейности има
белезите на система и всички дейности
свързани с
автоматизацията на предпроизводствените ,производствените
и следпроизводствените дейности могат да се разглеждат
като елементи на тази система т.е налице са определени
взаимнозависими връзки между тях. Тази системна
зависимост е показана на фиг.1 и дефинира връзките между
отделните дейности на системата автоматизация.

Дейности на системата за автоматизация.

Фиг.1 Взаимовръзки между отделните дейности на системата автоматизация.
В предпроизводствените и производствените
процеси реално интегрирани са проучвателните дейности
,тези свързани с проектирането, техническата подготовка и
др. Те са автоматизационно представени с програмите и
продуктите CALS ,CAD ,MAR,MRP,DNC ,MIS,SPC,FEA и др.
В следпроизводствените и производствените процеси реално
интегрирани със средствата на автоматизацията са
дейностите включващи изцяло и частично продуктите CAD
,MAR,MRP ,FEA,STEP и др.Потребността от нови
технически решения и изискванията на потребителите за
следене състоянието на продуктите през целия им жизнен
цикъл ,както и постояно разширяващите се възможности на
информационите технологии доведе до появата на
PDM(Product Data Management ) технологията.Тя обаче

заедно с PLM (Product Lifecycle Management ) реши и въпроса
за интеграция на автоматизационите дейности през всичките
етапи на развитието на продукта т.е. през целия негов
жизнен цикъл. Ето защо тя може да се разглежда и като
надстройка на PDM ,защото тя е свързана с всички данни за
състоянието на даден продукт през целия му жизнен цикъл и
съхранява и управлява данните необходими за автоматизация
на процеса. Освен това основата на PLM са CAD/CAM/CAE
,които са пък основата ,или началото на модела на продукта
.Така при CAD/CAM/CAE са всички данни и условия за
проектиране на продукта в т.ч тримерни модели
,конструктивни и др. изчисления ,а също така и други данни
,които съпровождат продукта през неговия жизнен
цикъл.Характерното тук е че при използването на PDM
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системата
дейноста се пренася не само на етапа на
разработката на продукта но и на всички следващи етапи от
неговия жизнен път. Това важи и за изработваните средства
за автоматизация ,които попадат в различните етапи ,или
фази
на
автоматизираната
система
включвайки
предпроизводствените
,производствените
и
следпроизводствените дейности.Те обаче са свързани и с
обема продукция която следва да бъде произведена и пусната

на пазара и реализирана от потребителите.Следователно те в
качеството си на елементи влияещи върху развитието на
системата за автоматизация определят и максималното
възможно количество продукти които могат да се произведат
.В математически
вид това решение
формира
оптимизационна задача ,която може да бъде представена в
следния вид;

Където;

При ограничения,
;

Където ,

i-тия продукт на j-тия етап от жизнения му цикъл.
Тези неравенства характеризират изменението на времето на различните етапи от развитието на системата автоматизация.
Техническите средства за автоматизация като елементи на системата за автоматизация .
Конструирано от автора средство за автоматизация (продукт) при спазване на изискванията и условията на PDM е
показано на фиг.2а (сборен чертеж) и 2б (снимка в експлоатация).

фиг.2а
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фиг.2б
Разгледано като системен елемент в контекста на обхвата на системата автоматизация то дефинира следното място в
системата автоматизация като обхват на предпроизводствените,производствените и следпроизводствените дейности (фиг 3);

Фиг.3 Автоматизиращо устройство като елемент на системата автоматизация дефинира своето място в интегрираната
област на производствената и следпроизводствената дейност.
На базата на гореизложеното могат да се направят следните
изводи;
1.В резултат на техническото развитие понятието
автоматизация значително разшири своя обхват. Последица
от това са формираните нови концепции за системата
автоматизация и тяхото проявление в проектирането,
изработването и експлоатацията на продуктите.
2.Взаимовръзките между отделните дейности на
системата
автоматизация
включват
вече
и
предпроизводствените и следпроизводствените дейности.

3.Техническите средства за автоматизация ,като
системен елемент ,са неделима част от системата
за
автоматизация през целия жизнен цикъл на продукта.
Литература;
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ОТНОСНО КОРАВИНАТА НА ПОДВИЖЕН ДВУНОЖОВ БЛОК
С ОСОВО РАЗМЕСТЕНИ РЕЖЕЩИ ПЛАСТИНИ
П. Петров, В. Григоров, М. Кършаков
Abstract: The floating blocks with two cutting tools having cutting inserts placed opposite to one another are used when turning inner
and outer long cylindrical surfaces. The article presents a theoretical research of the influence of the axial displacement of the cutting
inserts and the stability of the floating block on precision of machining with variation of the depth of insertion. Obtained are
dependencies for quantitative assessment of this influence as well as conditions for reducing it.
Keywords: floating block with two cutting tools, cutting inserts, axial displacement, depth of insertion, stability, deformations.
ВЪВЕДЕНИЕ
Подвижният двуножов блок (ПДБ) със срещуположно
разположени режещи пластини се използва за струговане на
външни и вътрешни цилиндрични повърхнини с голяма
дължина и сравнително високи изисквания за точност на
размерите и формата им [4,5]. Тези изисквания се постигат в
резултат от изключване влиянието на стабилността на
елементите на технологичната система (машина ,
приспособление, заготовка) и ограничаването му до това на
режещия инструмент. Стабилността на инструмента се
определя от коравината на тялото на блока в което
обикновено се поместват две режещи пластини, разположени
на 1800, която се изразява в способността му да се
съпротивлява срещу еластични деформации под действие на
радиалните сили на рязане.
Тъй като диаметърът на обработената повърхнина се
формира в общото направление на действието им, колкото
по-голяма е коравината на блока, толкова по-висока е
точността на обработването, изразяваща се в разсейване на
размера като резултат от колебанието на прибавката,
респективно силите на рязане. Това означава също по-малка
разлика между размера на статичното настройване
(разстоянието между върховете на режещите пластини) и
размера на динамичното настройване (същото разстояние по
време на работа), формиран като резултат от еластична
деформация на тялото на блока. При това положението му
спрямо оста на въртене се определя в резултат от постоянния
стремеж към динамично равновесие на радиалните сили на
рязане, в направление на които е осигурена неговата
подвижност.
Ако освен наличието на голяма коравина на блока е
изпълнено и условието едноименните точки от главните
режещи ръбове на пластините да лежат в равнини,
перпендикулярни на оста на въртене, диаметралният размер
на обработената повърхнина ще бъде близък до размера на
статичното настройване и разсейването му ще е равно на това
на размера на динамичното настройване. Неизпълнението на
това условие, т.е. наличие на осово разместване на режещите
пластини, води до получаването на диаметрален размер,
който при външни повърхнини е по-малък, а при вътрешни –
по-голям от размера на статичното настройване на ПДБ.
Установено е, че разликата между тях нараства до определена
стойност на осовото разместване, наречена гранична, след
което остава неизменна [1,3,5].
Доказаният ефект се отразява благоприятно върху
реализиране на работния цикъл в частта му връщане на
инструмента в изходно положение след завършване на

прехода. Наличието на горната разлика не позволява
получаването на драскотини по обработената повърхнина.
При това надеждността на постигането е толкова по-висока,
колкото по-голямо е осовото разместване, което е съществена
причина да се работи при осово разместване на режещите
пластини, равно или по-голямо от граничното.
ИЗЛОЖЕНИЕ
За да се игнорира напълно влиянието на еластичните
деформации на елементите на технологичната система
изследването се извършва при обработване на външна
цилиндрична повърхнина, при което заготовката е от плътен
материал и влиянието на нейните деформации върху размера
на динамичното настройване могат да се пренебрегнат. Освен
това е необходимо да се въведат следните предпоставки:
- при отсъствие на осово разместване на режещите
пластини равнината, съдържаща върховете им е
перпендикулярна на оста на въртене, а осите на
симетрия на блока и заготовката съвпадат с
последната;
- спомагателните установъчни ъгли κ r са нула градуса, а
,

главните установъчни ъгли κ r са равни;
- отклоненията на формата на повърхнината на
заготовката са незначителни;
- силите на триене в направляващите на блока се
пренебрегват;
- главното въртеливо движение се извършва от
заготовката, а подавателното - от инструмента със
скорост f, mm/rev;
- тялото на блока е недеформируемо.
На фиг.1 е показано схематично обработването на вал
с осово разместени режещи пластини, от които долната е
изпреварваща, а нейната площ на сечението на срязвания
слой е защрихована и означена с А1гр , респективно, на
изоставащата - А2гр [2]. От условието за равновесие на
радиалните сили на рязане двете площи са равни една на
друга, а в следствие от осовото им разместване Хгр е налице
равенство и на технологичните им размери – дълбочина на
рязане ар1=ар2 и подаване f. Големината на граничното осово
разместване се определя чрез зависимостта

X гр =

f d 3 − Lн
+
2
3tgχ r

,

(1)

където dз e диаметър на повърхнината на заготовката;

32

Фиг.1. Схема на струговане с ПДБ с осово разместени режещи пластини
Lн – размер на статичното настройване на ПДБ, който в
общия случай е разстоянието между траекториите на
върховете на режещите пластини (на втората е означен с М) в
направление на подавателното движение.
Увеличаването
на
осовото
разместване
над
стойността, получена по (1) не променя формата и размерите
на щрихованите сечения.
Останалите означения на фиг.1 имат следния смисъл:
А10 и А20 – площи на сеченията на срязваните,
съответно от първата и втората пластини, слоеве при
отсъствие на осово разместване между тях;
ар – дълбочини на рязане при горното условие;
Δr – радиално преместване на блока в резултат от
осовото разместване на пластините от условието за
равновесие на радиалните сили на рязане;
dгр – получаваният, в резултат от граничното осово
разместване, диаметър на обработената повърхнина.
От анализа на фигурата и изложените предпоставки
може да се установи, че при нулево осово разместване ще се
формира диаметър на обработената повърхнина, равен на
размера на статичното настройване, а двете пластини ще

работят при еднакви дълбочини на рязане

ap =

d 3 − Lн
2

(2)

При осово разместване Хгр еднаквите дълбочини на рязане са

а р1 = a р 2 =

d 3 − Lн
,
3

(3)

а диаметърът на обработената повърхнина е

d гр = Lн −

d 3 − Lн
3

=

4 Lн − d 3
3

(4)

Радиалното преместване на ПДБ е в посока към
първата пластина и в случая то получава максималната си
стойност, определима чрез зависимостта

∆r =
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d 3 − Lн
6

(5)

а)

б)

фиг.2. Влияние на колебанията на прибавката върху диаметъра на обработената повърхнина: a) - при недеформируем блок;
б) – при деформируем блок.
При тези условия и начин на работа на ПДБ е
необходимо да се установи как колебанието на прибавката за
обработване ΔZ се отразява върху диаметъра на обработената
повърхнина. За тази цел схемата на рязане на фиг.1 е
разгледана в напречно сечение и е представена на фиг.2,
където с 1 е означена изпреварващата пластина (нож), а с 2 –
изоставащата и са въведени допълнително следните
означения:

d 3д , d 3г

при което, съгласно фиг.2а, е в сила равенството

a p + ∆Z − ∆ = a p + 2∆
и след преобразуване

- съответно долен и горен гранични

∆Z
3

d 3г − d 3д Т 3
∆Z =
=
2
2

долен и горен гранични размери на

обработената повърхнина;

a p1 , a p 2 - дълбочини на рязане при долен граничен
размер на заготовката;
,
p1

a ,a

,
p2 -

дълбочини на рязане при горен граничен

размер на заготовката.
На фиг.2а за

изходен

е

обработване на заготовка с размер

d

д
3 .

приет

случаят

на

Тъй като и в двата

случая размерът на статичното настройване е еднакъв и
трябва да е изпълнено условие (3), то при обработването на
заготовка

с

размер

d 3г = d 3д + 2∆Z

ПДБ

След заместване на (9) в (8)
където

Т3
6

,

(10)

Т 3 е допускът на диаметъра на заготовката.

е

Tдгр = d грг − d грд ,
д

където d гр

a p1 = a p 2 = a p ,
a ,p1 = a ,p 2 = a ,p ,

∆=

(9)

Допускът на диаметъра на обработената повърхнина

се

самоустановява, извършвайки допълнително радиално
преместване Δ в посока към нож 1. За определянето на Δ е
удобно да се използват полаганията:

(8)

От технологична гледна точка

размери на заготовката;

d грд , d грг -

∆=

(7)

= d грг − 2∆

Т дгр =

(6)
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Т3
3

(11)

и след заместване с (10) и в (11)
(12)

Ако отпадне предпоставката за недеформируемост
на тялото на ПДБ минималната и максималната прибавки ще
предизвикват съответно малка

εм

и голяма

εг

деформации

на тялото на блока, които ще увеличават размера на
статичното настройване Lн. При това, съгласно формула (4),
граничните размери на обработената повърхнина са:

d грг =

4(Lн + ε м ) − d 3д
,
3

(13)

d грд =

4(Lн + ε г ) − d 3г
,
3

(14)

а след заместване на (13) и (14) в (11) и преобразуване се
получава

Td гр =

Т3 4
− (ε г − ε м )
3 3

(15)

Очевидно е съществуването на теоретичната
възможност

Td гр = 0 , ако нарастването на еластичната

деформация при преминаване от минимална към максимална
прибавка отговаря на условието

∆ε = ε г − ε м =

Т 3 ∆Z
=
4
2

(16)

Този случай е илюстриран графично на фиг.2б,
която е с аналогични на фиг.2а означения и изходни размери
на заготовката.
При построяване на взаимното разположение на
режещите пластини (ножове) 1 и 2 и заготовката в резултат
от нарастване на прибавката с ΔZ е отчетено
обстоятелството, че предизвиканото от това нарастване
радиално преместване Δ на ПДБ (фиг.2а) се компенсира от
съпътстващата
го
еластична
деформация
∆ε ,
удовлетворяваща условието (16), при което вторият
(размерообразуващ) нож запазва радиалното си положение
спрямо оста на обработената повърхнина, т.е. диаметърът й

d гр

не се променя. При това между ножовете се формира

размер на динамичното настройване

Lд

и са изпълнени

условията (6) за равенство на дълбочините на рязане.
От анализа на фигурата може да се състави
равенството

а р1 + ∆Z − ∆ε = a p 2 + ∆ε ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат от изследването могат да се направят
следните изводи:
1. Използването на ПДБ при обработване на външни
повърхнини с осово разместване на режещите пластини
(ножове), равно или по-голямо от граничното, води до
намаляване на натоварването им, тъй като, съгласно
зависимости (2), (3) и (4) се постига по-висока ефективност
на струговането, изразяващо се в отнемането на по-голяма
прибавка при по-малки дълбочини на рязане.
2. Установено е, че при ПДБ с посоченото осово
разместване на пластини, противно на известното схващане,
повишаването на коравината на тялото на блока води до
намаляване на точностните му възможности, които, при
достигане на недеформируемост, се свеждат до трикратно
намаляване полето на разсейване на обработената
повърхнина спрямо това на заготовката (12), а с намаляване
на коравината тези възможности нарастват (15).
3. Доказано е, че съществуват определени стойности
на еластичната деформация на ПДБ с осово разместване на
пластините, равно или по-голямо от граничното (16), при
които нарастването на диаметъра на заготовката не води до
промяна на диаметъра на обработената повърхнина.
4. Направените в резултат от проведеното изследване
заключения дават възможност значително да се повиши
точността на струговането на външни повърхнини с помощта
на ПДБ с осово разместени режещи пластини чрез
конструктивни решения, които осигуряват не максимална
или произволна, а регламентирана коравина на тялото на
ПДБ, съобразно (18).
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(17)

от където, след преобразуване, се получава зависимост (16).
От това следва, че са в сила съответните неравенства

0 ≤ ∆ε ≤

TЗ
4

ТЗ
≥ Td гр ≥ 0
3
(18)
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ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА
ИНОВАЦИОНЕН ПРОДУКТ.
ESTIMATING THE COSTS FOR ТNЕ LIFE CYCLE OF THE PRODUKT AND RESISTANCE
д-р инж. Стоянка Касабаджакова
Abstract: This article has been viewed assess sustainability in the international agenda, which is a driving force for the industry's
international competitiveness. Sustainability comprises three pillars: environment, society and economy. For the environmental dimension of
sustainable development, life cycle assessment (LCA) has been practiced for some time and standardized method. The other two pillars are
further explored and defined. This article focuses on the level of product - rebuilt generator in discrete manufacturing.
Key words: Life cycle assessment of the resilience of the life cycle, life cycle assessment, life cycle cost
единственият
метод,
който
е
стандартизиран
от
Международната организация по стандартизация ( ISO) (14040
и 14044). Оценката на устойчивостта на жизнения цикъл
(LCSA) е допълващо се изпълнение на три техники: LCA (на
околната среда), стойност на
жизнения цикъл (LCC икономическа) и стойност на социалния аспект на жизнения
цикъл ( SLCA - социална).

Увод:
Проучванията са направени от изследователите върху
оценяването на устойчивостта на жизнения цикъл и са
съсредоточени на продукт -възстановени генератори за леки
автомобили. Тези процеси се прилагат за определянето
оценката на устойчивостта на жизнения цикъл (LCSA),
насочени към подпомагане на мениджърите и разработчиците
на продукта при вземането на решения за дизайн. Известно е,
че колкото по-добре е организирана работата при различните
етапи на жизнения цикъл, толкова по-ниски ще са общите
разходи по създаване на продукта [1]. Изследванията са
проведени от колектива на учения Erwin M. Schau от
Техническия университет в Берлин.

3. Методика
Чрез разширяване на интерпретирането на жизнения
цикъл за икономическото и социално измерение на
устойчивото развитие, оценката на устойчивостта на жизнения
цикъл (LCSA) е било предложена като инструмент за
измерване на устойчивостта [4.6] :

Изходни данни и обяснителна записка
Генераторът на електрическа енергия в коли,
произвежда необходимото електричество. Предмет на
изследването са следните параметри: екологична оценка на
устойчивостта на жизнения цикъл (LCA), икономическа оценка
на устойчивостта на жизнения цикъл (LCC) като се използват
за оценка на три различни случаи на дизайн на генератора (а
именно конвенционални, леки и ултра - леки).
Резултатите
от
изследванията
показват,
че
конвенционалните
генераторитори
са
най-обещаващи.
Оценката на устойчивостта на жизнения цикъл LCSA се
определя на три различни места по света (Германия, Индия и
Сиера Леоне - Африка) за настройка на преработването се
използва мини - завод, което е приложимо за контейнер в
световен мащаб. Проучванията се извършват по всички
измерения на устойчивото развитие: LCA, LCC и SLCA.
Остойностяването на целият жизнен цикъл (LCC) е
техника, използвана за оценка на общите разходи за
притежание. Тя позволява сравнителни оценки на разходите
направени в течение на определен период от време.
Изследователят Дейвис Лангдън, извърши през 20062007 анализ и оценка на различните национални подходи към
LCC и развива в целия ЕС методологична рамка за изчисляване
на разходите за целия жизнен цикъл на сградите и изградените
активи.

където

цикъл.

LCSA = LCA + LCC +SLCA ( 1 )
LCSA = оценка на устойчивостта на жизнения цикъл;
LCA = екологична оценка на жизнения цикъл ;
LCC = икономическа оценка на жизнения цикъл ;
SLCA = оценка на социалния аспект на жизнения

Докато околната среда LCA е била в употреба от 1960
[4], както и стандартизиран от 1997 г. [6], оценка на социалната
съставляваща на цикъл (SLCA) е все още в процес на развитие.
Преработването може да играе важна роля като начин
за затваряне на цикъла на материалните и по този начин да
допринесе за по-малко материал и използване на енергията
[1,3], които са най -важните стъпки за реализиране на
устойчиво развитие. Стойността на жизненият цикъл LCC (Life
Cycle Cost), (LCC) се предлага за оценка на икономическото
измерение на устойчивостта.
4 . Цел и обхват на проучването
Целта и обхватът на LCC проучването е да се направи
икономически анализ (като част от по-широка включително
анализ на устойчивостта на LCA и SLCA) на три различни
алтернативи за проектиране на автомобил генератор за леки
коли. Трите варианта на дизайн са описани по-подробно при
това, на три различни места за мини - завод, където процеса на
преработването на генератори се осъществява, а после се
оценяват. Ето защо, трябва да бъдат взети под внимание
транспортните разходи.
Клиентът решава кой дизайн те иска да се приложи.
Въпреки това, по-ранни проучвания на LCA на генератори са
показани, че фазата на използване е най- важна, тъй като на
енергията, се използвана за производство на енергия. Ето защо
на този етап следва да бъдат включени в оценката на
устойчивостта на жизнения цикъл. Изчисляване на фазата на
втората употреба, се предполага, че възстановени генератора
използва 100 000 км преди да се извърши бракуване на
превозното средство. Следователно функционалното звено в
това проучване е 100 000 километра. Това се постига чрез
позоваване на потока на един агрегат е способен генериране на
1.4-1.6 кВт мощност (1.5 кВт - средната стойност се използва в
изчисленията).

2. Резултати от проучванията на LCSA
Резултатите от проучване от екипа на Erwin M. Schau
на конкретни случаи показват, че преработването на
генераторите причинява около 12 % от емисиите и разходите, в
сравнение с производството на нови части. Конвенционалният
генератор с корпус от чугун се представя по-добре в LCA и
LCC от леките алтернативи с алуминиев корпус. Важни мерки
за подобряване на устойчивостта на процеса на преработването
в перспективата на жизнения цикъл трябва да се потвърди, ако
енергийната ефективност на възстановените части е по-доброто
решение, отколкото закупуване на новата част. На етапа на
употреба доминират екологична и икономическа гледна точка.
Социалната съставляваща на устойчивостта (SLCA), трябва да
бъде доразвита, като се фокусира върху подходящи показатели
и провеждане на по-нататъшни изследвания на отделни случаи,
обхващащи целия жизнен цикъл.
За екологичното измерение, оценка на жизнения
цикъл (LCA) се практикува от близо 40 години и е
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5.Остойностяван на LCC е в контекста на
устойчивостта
За разлика от стандартите за LCA, ISO [2,3], в
момента няма определени стандарти, които са валидни за LCC
на продукти и услуги в контекста на устойчивото развитие [7].
Има само някои специфични продуктови стандарти, където
LCC се използват в контекста на устойчивото развитие.
Единствено в сектора на строителството и изграждане на ISO
15686-5, който е разработен за сгради и строителни активи,
прави разграничение между разходите за живот и разходите за
целия жизнен цикъл.
Чрез прилагането на LCC, се показва, че предприетите
мерки за опазване на околната среда не предизвикват ниски
допълнителни първоначални разходи и често са рентабилни
през целия жизнен цикъл. На практика има различни бюджети
за покупка, експлоатация и поддръжка. Тези разделени
бюджети водят до алтернативи, с възможно по-висока
първоначална цена от (покупката) разрешения бюджет, но не са
избрани, въпреки че тези възможности могат да покажат подобри екологични и икономически резултати през целия
жизнен цикъл [8].
В машиностроителния и автомобилния сектори,
разходите през жизнения цикъл помагат на дизайнерите да
идентифицират опцията дизайн с най-ниски разходи на
жизнения цикъл, като не само преките разходи (материали и
труд), се вземат предвид също така непреките разходите. В
проучване на Fiksel, J., са сравнени, като се вземат предвид
свързаните с него социални, екологични и икономически
аспекти на устойчивото развитие.
С намаление приблизителнo 10% за непроизводствено
време за икономическа стойност, цената на труда CL може да
се изчисли по уравнение ( 2 ):

6. Перспектива на оценката от гледна точка на
потребителя
Разходите за възстановените изделия - генератор се
появяват не само за придобиване, но главно във фазата на
употреба. Разходите по време на жизнения цикъл от гледна
точка на потребителя се изчислява в съответствие с уравнение
(4) въз основа на [8], :
LCCUser = CAU + CF + КМТВ + CILF + CD - CSAL
(4)
където

CAU= цена за придобиването генератор (цена на
преработеня/вузстановен генератор)
CF = стойност на гориво
CMR= разходи за ремонт и възстановяване
ClLF= разходи, свързани с осигуряване, лиценз, и
такси
CD= разходи за престой
CSAL= разходи за специализирани административни
услуги на трети лица до пътническа застраховка индустрия.
За различен дизайн алтернативи на генератора, цената
на горивото CF разбити на тегло индуцирано цена на гориво
CFW и на разходите за гориво за производство на
електроенергия. За конкретната цел на различните алтернативи
за проектиране на генератора, КФ на разходите на гориво е
допълнително разбити в телесното тегло, индуцирани CFW
разходи за гориво и разходите за гориво за производство на
електроенергия.
7. Заключение
Резултатите от LCC от гледна точка на
възстановителя показват , че разходите за целия жизнен цикъл
за преработването на алтернатора са най-ниски, за всички
дизайни на генератори , като разликата между различните
места са минималн . Това се дължи на транспорт / транспортни
разходи, и по-специално за Сиера Леоне , свързаните с това
разходи за внос и износ , които се балансират по-високите
разходи за труд в Германия. От гледна точка на потребителя,
основните разходи през жизнения цикъл на генератора са
разходите за гориво. Първоначалната по-висока цена на леките
генераторите на не се компенсира в по-ниско тегло ,
предизвикана използване като гориво.

CL = TP × PL × 1,1 ( 2 )
където ТП = време преработването и PL = производителност на
труда за
един работен час .
Цените
на
материалите
са
получени
от
специализираната
литература.
Транспортните
разходи
включват разпределението на генератори на потребителя в
Германия, за Индия и Сиера Леоне също и допълнителния
морски транспорт. Разходите, свързани с износа от посочените
но горе страни са получени като включват разходи за
документи, митническо оформяне и технически контрол,
брокерски комисиони, терминални такси за обработка и
вътрешноводния транспорт. Разходи за морски транспорт са
получени от превозвачите.
Разходите за жизнения цикъл от гледна точка на
възстановяване на продукта (LCCRM), може да се изчисли
според уравнение ( 3 ) :
където
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LCCRM = CAU + CSP + CC + CL + CT + CP + CO ( 3 )

CAU = разходи за придобиване на генератор;
CSP = цена на (нови) резервни части CAU & CSP са
суровини в срока на годност ;
CC = разходи за почистване на части ;
CL = разходи за труд;
Ct = транспортни разходи;
CP = разходи за опаковане и
CO = други разходи по преработването .
където
CW = разходи за гаранции ;
CMR = поддръжка и ремонт ;
CDO = директни режийни разходи ;
CIO = непреки режийни разходи ;
CD = амортизация ;
CI = застраховка.
За да се отговори на проблема за допълнително
оптимизиране на ефективността, приносът от организацията на
производството трябва да се представи като реално достижим.
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ИНОВАЦИОНЕН ПОДХОД И МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Докторант Ирина Василева Костадинова
Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие”
Русенски университет“Ангел Кънчев“ – Русе
Резюме: Представени са три концептуални модели, всеки от които може да бъде използван като инструмент за оценка и
управление на човешката резултативност и успех в живота. За целта на бъдещата емпирична работа, свързана с оценяване
икономическата, социалната и терапевтична резултативност на лекарския труд, авторът обосновава изборът на смесения
модел за управление на емоционалната и социална интелигентност на Даниел Голман и предлаганите от него оценъчни
инструменти. Конкретните задачи, които са изпълнени в изложението са: анализ на концептуални модели за ролята на
емоционалната и социална интелигентност; избор на инструментален апарат за оценка на тяхното влияние върху
професионалните умения и компетенции; съставяне на принципен адаптиран модел за повишаване на резултативността на
труда чрез определяне на универсални лични и професионални компетенции с отчитане влиянието на емоционалната и
социална интелигентност.
Ключови думи: способностен модел, личностна характеристика, смесен модел на емоционална и социална интелигентност.
JEL:
Въведение
Разработването на статията е свързано с търсенето
на подходящи модели за увеличаване на производителността
на лекарския труд въз основа на теза на изследователя,
развивана в други негови публикации (4, 2013, с. 85-90), че
емоционалната (ЕИ) и социалната интелигентност (СИ) могат
да влияят върху резултативността на лекарския труд в
икономически, социален и терапевтичен аспект. Целта на
разработката е да се анализират съществуващи концептуални
модели и се избере подходящият за бъдеща работа и
изследвания. В настоящата работа са използвани методите на
сравнението и на абстракцията. Основната задача е да се
намери
подходящ
инструментариум
за
изследване
резултативността на професионалната дейност в браншови
контекст.

Полемиката за моделите на ЕИ
Изследователите на ЕИ обособяват три основни
групи модели в зависимост от базата, на която се изграждат.
До края на 1980-те години, психолози, еволюционни биолози,
психиатри, компютърни специалисти идентифицират редица
човешки способности, касаещи установяването и разбирането
на емоциите. През деветдесетте Mayer и Salovey (15, 1997,
p.9-16) излагат тезата за четири способности, които
принадлежат на единна емоционална интелигентност (фиг.
1). Така се появява и първият модел, разглеждащ ЕИ като
система от четири когнитивни способности и умения, които
обхващат много от страните на ЕИ. Това, днес се нарича
способностен модел на емоционална интелигентност.

Емоционална интелигентност

Възприемане на емоция
Използване на емоциите
Разбиране на емоциите
Управление на емоциите
Фигура 1. Четиристълбов (способностен) модел на Mayer и Salovey(1997)
Друг теоретичен модел е този на Petrides и Furnham, които разглеждат ЕИ като система от личностни черти и е
съставен от 15 специфични елементи (табл. 1).

Личностни черти
Приспособимост

Таблица 1.
Специфични елементи на ЕИ като система от личностни черти според модела на Petrides и Furnham
Хората с високи нива на емоционална интелигентност се възприемат като...
… гъвкави и инициативни за промени и приспособяване към нови условия;

Асертивност

… прями, настойчиви, откровени и с желание да представят и отстояват своите гледни
точки и мнения;

Изразяване на емоции
Управление на емоции
Възприемане на емоции
(собствени и на другите)
Емоционална регулация

… способни в контактите си с другите хора да споделят и предават собствените си чувства;
… емоционално сигурни и убедени, че влияят върху чувствата на другите хора;
… имащи точна представа, както за собствените си чувства, така и за тези на другите хора;

Импулсивност
(ниска)
Взаимоотношения
(умения)

… способни да контролират собствените си чувства и емоционални състояния за определен
период от време ( кратък, умерен и дълготраен);
… рефлексивни и склонни да проявяват рисково и импулсивно поведение (при висока
импулсивност);
... ниска склонност към рисково и импулсивно поведение (при ниска импулсивност);
… способни да поддържат пълноценни личностни взаимоотношения;
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Самоуважение
Самомотивация
Социално съзнание

Управление на стреса
Емпатия
Щастие
Оптимизъм
Диспозиции
Благополучие
Самоконтрол
Емоционалност
Общителност

… уверени в личния успех, убедени в качеството на личните постижения, добро
самочувствие и позитивна оценка за себе си;
…мотивирани и упорити в преследване на целите си, малко вероятно да не могат да се
справят при неблагоприятни събития;
… успешни при изпълнението на различни професионални роли, независимо от характера
на конкретната дейност или мястото на позицията в йерархичната структура на
организацията;
... общителни, енергични и успешно поддържащи социални мрежи чрез комуникативни
умения;
… изпълнени с увереност,че могат да се справят с напрежение и да регулират стреса;
…съпричастни към чувства и състояния на другите - разбират и приемат чуждите гледни
точки;
… ентусиазирани и с позитивно емоционално състояние, доволни от водения в момента от
тях живот;
… уверени и склонни "да гледат откъм светлата страна" на живота.
Комбинация от дименсиите: Самоуважение, Щастие, Оптимизъм
Комбинация от дименсиите: Емоционална регулация, Управление на стреса, Ниска
импулсивност
Комбинация от дименсиите: Възприемане на емоции, Изразяване на емоции, Емпатия,
Взаимоотношения
Комбинация от дименсиите: Социално съзнание, Управление на емоции, Асертивност

Глобална
емоционална Съвкупност от всички 15 дименсии
интелигентност
Източник: Petrides и Furnham (19, 2001, pp.425-448)
В теоретичен план Petrides и Furnham (12, 2003,
pp.815-823)
защитават
тезата,
че
емоционалната
интелигентност не е способност. Авторите водят
продължителна полемика с Mayer и Salovey, а появилият се
по това време модел на Голман (който може да се разглежда

като следваща алтернативна концепция за емоционалната
интелигентност), просто отхвърлят с аргумент, че не отговаря
на научните изисквания и липсват необходимите
експериментални доказателства и емпирични данни (табл.2).

Таблица 2.
Сравнение на конструктите в трите модела на ЕИ (Адаптирано по Petrides и Furnham)
„Смесени“ модели на ЕИ
Конструкт
ЕИ като личностна
ЕИ като когнитивна способност
характеристика
Mayer и Salovey
Бар-Он, Голман
Представители Petrides и Furnham,
Чрез самооценъчни тестове
Тестове
изградени
на
база Самооценъчни
тестове,
Измерване
изпълнение на зададен проблем
ситуационни тестове
Личностна характеристика
Когнитивна способност
Способност, която може да се
Концептупридобива
и
личностна
ализация
характеристика(качества),
която
може да се развива с времето
Ортогонални,
нямат От средна до силна връзка. От малка до силна връзка. Важна за
Очаквани
съществено
значение
за Изключително важна за валидността валидността на конструкта.
взаимовалидността на конструкта.
на конструкта.
отношения
Съответствия с модели от Несъответстващ с
моделите от Несъответстващ на съществуващите
Валидност
дифенциалната психология. диференциалната
психология. модели.
Конкурентна и предсказуема Неясни
оценъчни
процедури,
валидност с много критерии. ограничена
конкурентна
и
предсказуема валидност.
TEIQue
MSCEIT
EQ-I; ESCI
Основни
тестове
Източник: Petrides и Furnham, (12, 2003, p.p.815способности и емоционални състояния, но и различни
823); (18, 2007, pp. 151-164)
компетентности, невербални диспозиции, личностни черти и
Третата форма на емоционалната интелигентност
личностни и социални умения.
(представена за пръв път в таб. 2) включва така наречените
Според Д. Голман, ЕИ не е вродена дарба, а
„смесени модели за ЕИ” на Д. Голман и Р. Бар-Он.
подлежи на обучение, култивиране и тренинг (Фиг. 2).
Двамата учени разглеждат като компоненти на
емоционалната интелигентност не само когнитивни
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Емоционална интелигентност
Самопознание
Самоуправление
Социално съзнание
Управление на взаимоотношенията
Фигура 2. Смесен модел на Голман (2006)
Теоретичният му модел се развива през годините,
Някой автори определят книгата „Emotional intelligence”
първата версия се състои от пет компонента: самопознание,
(1995), като повратен момент, други остро критикуват
управление на собствените емоции, саморегулиране и
неговата „ненаучна” интерпретация на емоционалната
самоконтрол, емпатия – разпознаване и разбиране на
интелигентност и обясняват успеха на автора с изключително
емоциите на другите хора; социални умения - управление на
добър PR. За да бъде съпоставена гледната точка на Голман и
връзките; мотивация и самомотивация (2, 2011, с.65-120) ,
близкият до него възглед на Бар-Он с позициите на
които той впоследствие редуцира на четири(фиг.2).
опонентите, Mayer и Salovey правят сравнителен анализ на
Трябва да се подчертае, че възгледът на Голман
трите модела. (Табл.3).
поражда множество дискусии и спорове сред научните среди.
Таблица 3.
Сравнителен анализ на трите модела - Mayer и Salovey
Видове
Когнитивна способност според
Смесен модел на Бар-он
Смесен модел на Голман
модели
модел на Майер и Саловей
Определение
„ЕИ е съвкупност от умения и „ЕИ
е
съвкупност ЕИ е съвкупност и от
способности, чрез които се откриват и (списък) от некогнитивни способности, към които се
генерират емоции. Способностите способности,
включват уменията за „..
едновременно подпомагат мисленето компетенции и умения, самоконтрол, стремеж и
и емоционалното познание, като които
влияят
на упоритост, и способността да
благоприятстват
емоционалната способността ни да се се самомотивираш“ като
регулация.” „ЕИ се отнася до справим със стреса и съвкупност от качествата и
упорство
способността
да
се
признае изискванията
на „старание,
значението на емоциите и техните заобикалящата ни среда.“ постоянство“ и допълва, че
„… съществува старомодна
взаимоотношения, както и да се
дума за сбор от умения,
разсъждава и да се решават проблеми
които ЕИ символизира: това
въз основа на тях. ЕИ е включена в
е характерът“
способността да се възприемат
емоциите,
асимилират
емоции,
свързани с чувства, да се разбира
информацията на тези емоции и да се
управляват, както нашите емоции,
така и тези на другите.”
Основни области на 1. Възприемане и изразяване на 1.Интраперсонални
1.Познаване на собствените
приложение
на емоции:
умения:
емоции:
Емоционална - Разпознаване на чувство,
уменията
и - Идентифициране и изразяване на когато се появява;
конкретни примери емоции за собственото ни физическо самоосъзнатост;
състояние, чувства и мисли;
Асертивност - Наблюдаване на чувствата
- Идентифициране и изразяване на (настойчивост)
– през различните фази.
емоции открити у другите хора, Себеуважение.
художествени произведения и др.
2. Управление на емоциите:
2.Интерперсонални
-Справяне с чувствата по
2. Асимилиране на емоцията в мисъл:
умения:
подходящ начин;
Емоциите
приоритезират Интерперсонални Способност
да
се
продуктивното мислене;
взаимоотношения;
самоуспокояваш;
Емоциите,
като
подпомагащ - Социална отговорност;
- Способност да се отърсиш
инструмент на разсъдъка и паметта.
- Емпатия.
от тревожността, мрачните
настроения,
3.
Оценка
на раздразнителността.
3. Разбиране и анализ на емоцията:
адаптивността:
- Способност за разпознаване на - Решаване на проблеми.
3. Самомотивация:
емоциите, включително сложните - Тестиране на реалното - Овладяване на емоциите за
емоции и спонтанните чувства;
състояние
постигане на дадена цел;
- Способност за разбиране на връзките - Гъвкавост.
Отлагане
на
при смяна на емоцията.
удовлетворението
и
потискане
на
импулсивността;
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4.
Рефлективна
регулация
на
емоциите:
- Способността да бъдеш отворен към
чувствата;
- Способността да наблюдаваш и
регулираш емоциите, едновременно да
се
подпомагат
мисленето
и
емоционалното
познание,
които
благоприятстват
емоционалната
регулация.
Така
се
насърчава
личността
към
емоционален
и
интелектуален растеж.

4. Скала за управление на
стреса:
- Стресова толерантност;
Контрол
върху
импулсите.
5. Основни настроения:
- Щастие;
- Оптимизъм.

- Да бъдеш способен да
влезеш в състояние на
„поток“.
4. Разпознаване на емоциите
у другите:
- Емпатична осъзнатост;
- Фина настройка към
нуждите и желанията на
другите.

5.Взаимоотношения:
- Умения за управление на
чуждите емоции;
- Умения за установяване на
лесен контакт с другите.
Източник: Mayer J., P. Salovey, D.Caruzo Models of Emotional Intelligence, 2000, Chapter 18, p. 401
Както е видно от таблица 3 „смесеният модел за ЕИ”
на R. Bar-On, подобно на Голман, е организиран в система от
пет компонента: интраперсонални и интерперсонални
умения, оценка за адаптивност, умения за управление на
стреса и качества на личността, които поддържат щастието и
оптимизма (7, 2006, pp.13-25). Според ученият „ЕИ и СИ са
една
съвкупност
от
емоционални
и
социални
компетентности, които определят колко ефективно ние
разбираме и изразяваме себе си и доколко разбираме другите
и осъществяваме връзка с тях, справяме се с ежедневните
нужди, предизвикателства и стрес“ (6, 2004, pp.111-142).
Методът на Bar-On има много предимства и е използван като
основа за развитието на други методи за измерване (9, 2007,
pp.2-29). В същото време той също поражда спорове, като
основната полемика се води между привържениците на
емоционалната интелигентност като черта и тези,
подкрепящи тезата, че тя е способност. Първите смятат, че
емоционалната интелигентност като личностна черта
задължително трябва да се измерва чрез самооценъчни
тестове. Вторите са защитници на тестови инструменти,
които оценяват максималното представяне на личността и
измерват основно когнитивни способности подобно на IQ
тестовете(8, 2006, pp. 3-19).
Двойнственият характер на СИ
През 2006 г. Голман доразвива идеята за връзката
между ЕИ и СИ в книгата си „Новата социална
интелигентност”, където разглежда СИ в два основни
аспекта: социално съзнание и социални умения.
Важни части на социалното съзнание, представено
като първи аспект са: първичната емпатия, емпатичната
акуратност, изслушването и социалното познание.
При първичната емпатия имаме „... сливане с
индивидуалното психично пространство на другия, но още
няма реално съпреживяване на неговите мисли и чувства” (1,
2010, c.122). Голман предлага за оценка на първичната
емпатия да бъде използван PONS 1 (Profile of nonverbal
sensitivity)тест (1, 2010, c.426) (стандартно средство за
измерване на междуличностната чувствителност), както и
„тест на очите“ на С. Барън-Коен.
Емпатичната
акуратност,
според
Голман,
позоваващ се на мненията на редица психолози (William
Ickes; Robert Levenson; Anna Reuf; Judit Hall), е най-висша
проява на социалната интелигентност. Тя надгражда
първичната емпатия, прибавяйки към нея още един важен
нюанс: съзнателно разбиране на чувствата и мислите на
другия. Тя може да бъде измерена с помощта на ситуационни
тестове.
Изслушването е насочване на цялото внимание на
индивида към другия, с цел той да бъде разбран. Това умение
е особено важно за лекарите, които трябва непрекъснато да го
1

Лекарите показали високи резултати на този тест са
много по-добре възприемани от пациентите.

поддържат и развиват в своята професия, ако установят, че
имат някакви проблеми в това отношение. Както подчертава
Голман „... за да се настроиш на нужната вълна не е
достатъчно само да слушаш - трябва и да задаваш въпроси.
По-важно е да разбереш как другият се е озовал в незавидна
ситуация, а не просто да определиш непосредствения
проблем и да … поставиш диагноза” (1, 2010, c.127).
Социалното познание се изразява в практически
знания за функционирането на социалния свят. Чрез него
Голман смята, че ние навигираме по–умело сред подмолните
и променливи течения в интерперсоналния свят, а също и да
осмисляме социални явления. Това умение помага за по-бързо
адаптиране към нова културна среда. Учените от десетилетия
признават междуличностното общуване като една от
съставните единици на СИ. Много от тях обаче се фокусират
само върху знанието за интерперсоналния свят, без да
обръщат внимание какво всъщност правим при нашите
взаимодействия, т.е. добрите социални познания не
гарантират добри комуникативни умения. Голман предлага за
оценка на различните части на социалното съзнание отново
да бъдат използвани PONS тест или неговите модификации.
Вторият основен аспект от модела на Голман са
социалните умения. Важни негови части са: синхронизация,
самопредставяне, влияние и загриженост.
Синхронизацията е основна предпоставка за
развиване на социални умения. Самата способност е
заложена в някои системи, използващи „заобиколни”,
„селски” пътища като осцилаторите и огледалните неврони.
(1, 2010, cc.127-138) Тук особено важно е разчитането на
невербалните послания. Хората, които имат проблеми с
усвояването на това умение, трудно „разкодират” послания и
много често ставаме свидетели на асоциално поведение.
Голман препоръчва на всички, които искат да подобрят това
си умение да използват програмите на Ст. Новицки за
справяне с „дисемията“ („трудности с рецептивната и/или
експресивната невербална комуникация“ Някои невролози
използват този термин да характеризират процес на
емоционални и социални разстройства (17, 2002).
Самопредставянето е особено важно за професиите
на политика, актьора, оратора, а при лекарите – за психиатри,
хирурзи, диагностици. Понякога умението да се контролират
и прикриват емоциите се оказва много важно за доброто
представяне.
Влиянието, ако се прилага конструктивно, може да
бъде много ефикасна тактика при разрешаването (в това
число и избягването) на конфликти. Конструктивно влияние е
и това, да изразиш позицията си така, че да постигнеш
желания социален ефект. Така при съществуваща заплаха
най-добрата реакция идва от съчетаването на самообладание
с емпатия и социално познание.
Активна съпричастност показва дали сме
способни на състрадание. Тя трябва да бъде и основен
импулс за работещите в сферата на здравеопазването. Нашата
загриженост е пряко зависима от способността ни да
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емпатизираме. Както казва Голман „… загрижеността би
трябвало да е основният импулс, за онези, които работят в
сферата на здравеопазването“. Тук той предлага да се
използват тестовете на П. Екман (subtle expression training
tool-SETT и micro expression training tool - METT).
На фигура 3 е показано полето на взаимовръзка
между ЕИ и СИ по повод определяне на резултативността на
човешките ресурси чрез наблюдаваното поведение.
Един от основните проблеми на управлението на
ЧР е как на база извършено изследване да бъде прогнозирано
бъдещото поведение на служителите и как това да се свърже
с тяхното обучение и развитие за да се постигне желаното
поведение (ниво на компетентност), съответстващо на целите
на организацията. Точно в осъществяването на тази

ЕИ

обусловеност се предлага да се използва “полето на
взаимовръзка между ЕИ и СИ“, представено като адаптация
на „смесения модел“ на Голман, което е ключов момент,
обединяващ двете области. Докато за знанията и уменията е
ясно как могат да се изследват и развиват, за мотивацията и
личностните характеристики е много по-трудно да се оценят
и развият успешно за целите на организацията. И тук се
вижда възможност за приложение на представеният модел, в
унисон и с приетата Национална квалификационна рамка за
четири
универсални
лични
и
професионални
компетентности,
като
резултати
от
обучението:
самостоятелност и отговорност; компетентности за учене;
комуникативни и социални компетентности; професионални
компетентности (3, 2013).

САМОУПРАВЛЕНИЕ

САМОПОЗНАНИЕ

Социално
познание

Активна
съпричастност

Изслушване

Влияние

Емпатична
акуратност

Самопредставяне

Първична
емпатия

Синхронизация

Социално
съзнание

Социални
умения

СОЦИАЛНО СЪЗНАНИЕ

СИ

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

Фигура 3. Поле на взаимовръзката между ЕИ и СИ (адаптирано по „смесения модел“ за ЕИ на Голман, 2006)
На фиг. 4 е демонстрирано как Пирамидалният
модел на компетенциите на SelleX може да бъде използван в
две посоки: (1) за анализиране на данни получени от
изследване влиянието на ЕИ върху резултативността на
дейностите, осъществявани от човешките ресурси, и в
частност на проявленията на проблемите, свързани с
конкретен вид труд и (2) какви резултати ще бъдат получени
за състоянието на СИ и връзката й с резултативността на
разглеждания човешки ресурс, на база на извършената
трансформация.
Според Goleman ЕИ е „способността за
разпознаване нашите собствени чувства и тези на другите,
способността за самомотивация, за добро управление, както

на нашите емоции така и на другите в нашите
взаимоотношения“. А емоционалната компетентност е
„придобита способност, следствие на обучение, изградена на
базата на ЕИ, водеща до изключителни постижения в
работата“ (13, 2001, pp. 27-45).
ЕИ като способност е необходима, но не достатъчна
за да се прояви компетенция в някой от четирите представени
домейна. Може да се каже, че ЕИ определя потенциала на
индивидите за усвояване на тези практически умения, а
емоционалната компетентност (ЕК) показва каква част от
този потенциал може да се реализира чрез обучаване и
усъвършенстване на умения при трансформирането на
интелигентността в нови способности за работа.

42

Фигура 4. Приложение на „смесения модел“ на Голман и Пирамидата на компетенциите на SelleX (8, 2013) за
определяне на универсални лични и професионални компетенции
Група инструменти, които ще бъдат използвани в
процеса на бъдеща работа са тестовете (METT/SETT) на Paul
Ekman (10, 2013).
На всяка емоция съответства група от микро
експресии. Трябва да се отбележи, че докато основните
лицеви емоции са лесно разпознаваеми (изключение правят
хората с медицински отклонения), то микроекспресиите са
трудни за откриване и разпознаване от необучен човек.
Емпирично доказано е, че повишаването на тяхната
разпознаваемост (чрез METT/SETT) значително повишава
способността за сключването на успешна бизнес сделка, да се
предложи качествена адвокатска или медицинска услуга.
Едни от най-важните стъпки, които трябва да се
предприемат за да се подобри ЕИ и СИ е да се развият
умения за разпознаване и разбиране на лицевите изражения.
За разлика от езика, човешкото лице е универсална сигнална
система, която отразява на момента настъпващите промени в
чувствата на човек. Тези умения помагат да се разпознават,
както собствените емоции, така и тези на другите и
представляват основание за повишаване ефикасността на
извършваните дейности, а именно:
1. Увеличаване на емпатичните способности.
Емоциите играят основна роля във всички наши
взаимодействия с околната среда. Макро експресиите на
лицето могат да не отразяват точно нашите емоции. Но
когато човек започне да различава и разпознава микро
експресиите, той става по-чувствителен към емоциите на
другите. Благодарение на МETT теста индивидът може да
придобие умения да „чете“ по лицето на своя събеседник кога започва да чувства нещо, опитва се да се скрие някаква
емоция или просто не се осъзнава типа на чувството.
Когато някой се опитва да прикрие истинските си
емоции, информацията за това може да се получи от лицето
му. Това „изпускане“ може да бъде ограничено само в една
част на лицето (мини експресия) или може да бъде много
бърза микро експресия, преминаваща през цялото лице.
Хората, не могат да откриват тези различия, но с обучение
(METT, SETT), човек може да се научи да разпознава кога се
появяват тези два вида експресии.
2. Подобряване на взаимоотношенията.

Лицето ни предоставя най-добрата възможност да
разберем, как се чувстват другите. Чрез подобряване на
способността да се разпознават чуждите емоции, може да се
подобри интимността и разбирането при общуването с други
хора. Проучванията (14, 2012, pp.1280-86) също доказват, че
хората способни да разчитат микро експресиите са похаресвани от своите колеги.
3. Разбиране на емоциите в другите.
Изследванията на Ekman доказват, че лицевите
експресии, които противоречат на вербално изреченото,
много често се пропускат от хората, а те са важни. Освен това
микро експресиите са универсална система, всеки ги
притежава. И когато човек се научи да ги разпознава може да
прилага уменията си навсякъде от приятели и семейство до
колеги и непознати на улицата. Дори спрямо хора от
различни култури, с които няма друг общ език.(5, 2005, с.
335)
4. Разпознаване и управление на собствените
емоции.
Обучението в разпознаване на лицевите експресии
на различните емоции спомага за идентифициране на
собствените емоции. Изследванията на Ekman, доказват, че
имитиране на емоция чрез манипулиране на собственото
лице ще доведе до съответния физиологичен процес,
отговарящ на тази емоция у нас. Когато човек съзнателно се
научи да свързва изражението на лицето със съответното
вътрешно преживяване, може да се каже, че е навлязъл в етап
на самообучение. И същевременно вече е готов да разпознава
зараждането на съответните емоции още в самото им начало,
а това от своя страна му дава достъп до по-лесен контрол.
5. Развитие на социални умения.
Много големи подобрения следствие на работата с
тестовете (основно SETT) показват хора с аутизъм и други
подобни проблеми. Изследване, проведено от Tamara Russell
установява, че обучението с METT помага на хората с
шизофренични проблеми да разпознават емоциите в другите,
еднакво добре като останалите хора.(10, 2013)
Друг инструмент, който е подходящ за бъдещото
изследване е 360° оценка на Goleman. Тя може да се
използва, както за преценка на началното състояние на
емоционалната интелигентност, така и за повишаване на ЕИ
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на индивидите и организацията като цяло - като се подобри
интерпесоналната ефективност и развият лидерски умения.
Този инструмент е ценен с това, че позволява на индивидите
да осъзнаят своите силни и слаби страни, да видят
огледалния си образ и в същото време да установят нивото на
влияние, което имат чрез получената информация от своите
ръководители, колеги, екип и потребители. Т.е ще имат
възможността да видят частта, която наистина е важна за
организацията, а имено тяхното реално влияние, а не
собствените им намерения и личностно позициониране.
В заключение може да се обобщи, че и трите
основни концептуални модела на ЕИ, представени в
изложението имат една обединяваща ги характеристика, а
именно работата на индивида със собствените мисли и
чувства при изграждането на т.нар. глобална идентичност,
докато СИ акцентира върху част от същите елементи, но
показва взаимодействието им със заобикалящата среда и как
това се отразява върху различни страни на професионалния
живот.
 Разгледаните концептуални модели показват
разностранните гледни точки на авторите им. Според нас
най-полезен за нуждите на изследванията ни е моделът на
Голман. Наред с основните му достойнства, представени в
изложението, вече може да се прибави и факта, че има
представени доказателства 2 за ефективността на методиките
в различни сфери на управлението на професионалната
дейност.
 Предложен е принципен адаптиран модел за
повишаване на резултативността на труда чрез определяне на
универсални лични и професионални компетенции
с
отчитане влиянието на емоционалната и социална
интелигентност, на базата на смесения модел на Голман и
пирамидата на SelleX.
 Отчитайки браншовата специфика и областта
на приложение, подходящият методически средствен апарат
ще бъде адаптиран, за да бъде установено как и в каква
степен ЕИ и СИ влияят върху икономическата, социалната и
терапевтичната резултативност на лекарския труд.
 Чрез представеният инструментариум ще
може да се прогнозира ЕИ§СИ на ЧР, а като следствие на
получените резултати и да се управлява развиването на
емоционалната и социална компетентност. Въвеждането на
тези практики ще доведе до по-добро управление на
познанието вътре в организацията с насоченост към
резултативността на професионалната дейност в браншови
контекст.
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