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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от Катедрения съвет на катедра 

„Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ към „Машинно – 

технологичен факултет“ на ТУ-София на редовно заседание, проведено на 28.02.2022 г. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 31.05.2021. oт 15.00 часа 

в Конферентната зала на БИЦ на Технически университет – София на открито заседание 

на научното жури, определено със заповед № ОЖ 5.1-17/15.03.2022 г. на Ректора на ТУ-

София в състав: 

 

доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Петрова Стоянова – председател; 

проф. дн инж. Иво Кръстев Малаков – научен секретар; 

проф. д-р инж. Марин Христов Христов – член; 

проф. д-р инж. Иван Василев Иванов – член; 

проф. д-р инж. Стоян Богданов Малешков - член. 

 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на 

Машинно – технологичен факултет на ТУ-София, блок №3, кабинет № 3230. 

Дисертантът е редовен докторант към катедра “Технология на машиностроенето и 

металорежещи машини” на „Машинно – технологичен факултет“. Изследванията по 

дисертационната разработка са направени от автора, като някои от тях са подкрепени от 

научноизследователски проекти. 

 

 

Автор: маг. инж. Благовест Николов Златев 

Заглавие: Моделиране и изследване процеса на изграждане на дигитален близнак чрез 

виртуален прототип 

Тираж: 30 броя 

 



3 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 Актуалност на проблема 
Дисертационният труд е насочен в областта на съвременното машиностроене, като фокусна 

работата е приложимостта на технологиите за виртуално прототипиране на сложни мултифизични 

системи, които са трудни за оценка в етапа на проектирането си. 

Предложен е каскаден подход, който е ефективен при разработването на сложни 

мултифизични системи, чрез прилагането на когото да се ускори процеса по разработката като 

същевременно с това се увеличава и нивото на достоверност на разработваните виртуални 

прототипи. 

 Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 
Въз основа на направеният анализ на състоянието на разглежданият проблем е формулирана 

следната цел на дисертационната работа: 

Целта на дисертационния труд е да се разработи иновативен многостъпков подход за 

моделиране и изследване процеса на изграждане на мултифизичен  виртуален прототип като 

основа за дигитален двойник. 

От така определената цел произтичат следните основни задачи: 

Задача №1: Да се развие методология за моделиране, изграждане и изследване на 

мултифизичен виртуален прототип и повишаване прецизността му чрез Каскаден Подход с 

Многократно Прилагане на Метода „Черна и Бяла Кутии“. 

Задача №2: Да се верифицира развития каскаден подход при финно настройване на виртуален 

прототип на съществуваща физически радиална асинхронна електрическа машина от състава на 

кинематична система за непрекъсваемо захранване. 

Задача №3: Да се апробира методологията за стъпково изграждане и изследване на 

мултифизичен виртуален прототип чрез създаване на еволюционна хибридна радиална асинхронна 

електрическа машина. 

Задача №4: Да се апробира каскадна методологията за изграждане и изследване на 

мултифизичен виртуален прототип чрез създаване на иновативна аксиална асинхронна 

електрическа машина. 

Задача №5: С помощта на създадената каскадна методология да се подпомогне създаването 

на нова концепция за високо ефективна синхронна безколеткорна машина без прилагане на 

постоянни магнити и доказване на концепцията чрез физически прототип. 

 Научна новост 
Предложен и апробиран е иновативен каскаден подход с висока степен на адекватност при 

създаването на виртуален прототип като основа на дигитален близнак с отчитатане на свързани 

физични процеси и техните симулационни модели. 

Практически е доказано, че предложеният каскаден подход осигурява възможност за бързо 

осъществяване на сложни мутлифизични модели, които са със слабо познато поведение. Подходът 

се базира на три етапа, като в края на третия дефинитивно се достига до високо ниво на 

достоверност и точност при изграждане на дигитални близнаци; 

Анализирана и оценена е ефективността и ефикасността на предложения каскаден подход, 

използващ виртуалното прототипиране, прилагайки многократно принципа на „Бяла кутия/Черна 

кутия“ в итеративна свързаност, до постигане на фина калибрация на виртуалния прототип. 

 Практическа приложимост 
Приложението на виртуалния прототип при изследване на мултифизични процеси, 

дефинитивно трябва да бъде изграден като съвкупност от симулации на свързани физични 

процеси. Свързаността  на процесите е критичен компонент за технологията и степента на 

достоверност на резултатите от този тип инженерни анализи; 

Създаден е виртуален прототип на сложна мултифизична система за непрекъсваемо 

захранване с кинетичен акумулатор на енергия – маховик чрез валидация с физически наличен 
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обект за изследване на системата по метода на „Бяла кутия/Черна кутия“. Чрез финно 

донастройване на виртуален прототип за изследване на механичното повдение на отделните 

елементи на системата, в стационарно и динамично състояние, са постигнати високи нива на 

достоверност на виртуалните прототипи; 

Създаден е мултифизичен виртуален прототип на еволюционна хибридна радиална 

електрическа машина с вградени постоянни магнити в ротора за осигуряване на статорните 

намотки във възбудено състояние с цел бързо превключване (под 20 ms) на машината между 

генераторен и моторен режим. Осигурени са минимални загуби в резултат на съпротивителния 

момент магнитите и адекватността на ВП е доказана чрез физически прототип на машината; 

Създаден е мултифизичен виртуален прототип на иновационна аксиална индукционна 

електрическа машина, без наличие на постоянни магнити. Постигнати са високи показатели 

спрямо обема на електромагнитната система, както и съпоставим коефициент на полезно действие 

спрямо радиални машини с подобни мощностни параметри; 

На основата на предложения ВП е разработена иновативна авторска конструкция на аксиална 

индукционна електрическа машина, която позволява производството на различни типоразмери от 

машината без наличието на щанцови пакети за всеки от типоразмерите (защитена с полезен 

модел); 

Предложена е иновативна концепция на високо ефективна синхронна безколекторна машина 

без постоянни магнити, работеща на слабо изучения принцип на синхронен реактивен ефект 

(SynRM). Концепцията е успешно валидирана чрез изграден мултифизичен виртуален прототип; 

Създадена е подход за модифициране на конвенционални асинхронни машини при запазване 

на статора и използване на ротор от развитата нова високо ефективна синхронна безколекторна 

машина без постоянни магнити, при което се постига увеличен коефициент на полезно действие; 

С помощта на виртуалния прототип е проектиран, конструиран и изпълнен физически 

прототип. Предварителното изследване на ФП доказва по експериментален път минимално 

несъответствие между проектните и постигнатите параметри, доказващо ефективността на 

предложения мултифизичен виртуален прототип. 

 Апробация 
Изследванията по дисертацията са извършени в лабораториите “CAD/CAM/CAE в 

индустрията” към МТФ на ТУ-София и “3D Креативност и бързо прототипиране“ към СНИРД, 

като част от изследванията са осъществени при работата по съвместни индустриални проекти с 

“Елпром Харманли“ АД. Резултатите от изследванията са внедрени и се ползват при развитието на 

нови продукти на “Елпром Харманли“ АД. 

 Публикации 
Основни постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани в 4 научно 

публикации 1 полезен модел. Съществените резултати получени при разработване на 

дисертацията са докладвани на следните конференции и семинари: 

 Международна конференция: “46-та Конференция “Приложение на математиката в 

техниката и икономиката” (AMEE’20)” 

 Международна конференция: “XII Научна Конференция на Електротехнически Факултет 

(BulEf 2020)“  

 Mеждународна научно-техническа конференция “Автоматизация на Дискретното 

Производство“ 2020 

Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем от 134 страници, като включва увод, 5 глави за решаване на 

формулираните основни задачи, списък на основните приноси, списък на публикациите по 

дисертацията и използвана литература. Цитирани са общо 93 литературни източници, като 80 са на 

латиница и 6 на кирилица, а останалите са интернет адреси. Работата включва общо 79 фигури и 3 

таблици. Номерата на фигурите и таблиците в автореферата съответстват на тези в 

дисертационния труд. 
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Състояние на проблема 
С масовата поява на интелигентните свързани системи и индустриализацията на 

инжерните се появява и концепцията за Виртуален прототип, който има засилено приложение при 

мултифизични системи с цел тяхното по-добро разбиране при етапа на конструиране. 

Тази концепция обуславя създаването на виртуален прототип на номинален обект, като се 

вземат предвид различните физични явления, които се проявят по време на неговата експлоатация 

и биват моделирани. Това води до прецизно оценяване поведението на обекта във виртуална среда 

без риск от дефектирането му или появата на груби грешки в неговите параметри, както и 

итеративното и бавно създаване на множество физически прототипи. Така се появява и 

възможността от предвиждане на такива откази чрез следене поведението на специфичния обект в 

симулационна среда. 

1.1. Виртуален прототип – същност, предимства на концепцията и принцип 

на действие 
В основата на развитието на виртуалното инженерство стои технологията на виртуалното 

прототипиране (Virtual Prototyping), развиваща максимално адекватен дигитален модел на 

изделието. (Фигура 1.1) Виртуалното прототипиране представлява средства, методи и технологии, 

позволяващи разработване на продукта изцяло във виртуална среда, включително виртуално 

симулиране на поведението му при експлоатация, както и симулиране на процеси и операции за 

производството му. [1] 

 

Фигура 1.1 Виртуално прототипиране [2] 

В детайлност друга група от практическите ползи от използването на виртуални прототипи 

са посочени на Фигура 1.3 и са изброени както следва: 

 Намаляне на времето до пазара, както и намаляване на разходите по разработка; 

 Възможност за предварителна оценка на системата, която е обект на изследване без 

необходимост от скъпи установки за изпитване на ранните етапи за развитие; 

 Минимизиране на нуждата от итеративни физически прототипи до развитието крайния 

продукт; 

 Повишаване на безопасността и комфорта на операторите; 

 Общ език на проектиране – допринася с по-голяма ясното между различните екипи, 

разработващи дадената система, продукт или процес. 

 Повишаване на продуктовите маржовете, чрез намаляване на рисковите инвестиции в 

разработка. 

 Повишаване на гъвкавостта на фирмата чрез ускоряване процесите по разработка. 

 Намаляване на разходите за разработка – необходими са специализирани софтуерни системи и 

високо квалифицирани специалисти за работа с тях, но по този начин се спестяват множество 

от скъпи и бавни за производство физически прототипи. 

 Улесняване модификация на моделираната система 

 Засилване на общата стратегия „Правилно от първия път“. 

 Увеличаване на знанията и разбирането на сложни системи чрез възможност за оценяването 

им по трудно измерими в действителността показатели. 

 Увеличаване на възможностите за колаборация в процеса на разработка. 
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Цифрови двойници – дефиниции  
Някои дефиниции определят цифровия двойник като цифрова (тримерна) реплика на вече 

съществуващ продукт или физически обект [13]. Това е възможно да е компонент, сглобка или 

цяла система. В действителност цифровият двойник е реално отражение на всички етапи от 

жизнения цикъл на изделието, което позволява да се проследи как живее и функционира в реално 

време [14]. Прототипът се държи по точно определен начин – както се държи близнака му в 

реалния живот [15]. 

Дигиталните близнаци могат да се използват и при моделирането на производствени 

процеси, като в днешно време дори се използват за моделирането на цели фабрики с разлчини по 

тип производствени, асемблиращи и други процеси [16]. Така създадените цифрови двойници са 

известни под наименованията дигитални фабрики или цифрови фабрики [17]. Тези дигитални 

фабрики трябва да могат да представят и взаимодействието между хората и отделните машини, 

като това може да се реализира чрез социално моделиране и залагане на възможности за обратна 

връзка от служителите на поточната линия към хората, отговорни за управлението на двойника 

[18]. 

Съществува поток от данни, свързващи виртуалния пртотип с физическия чрез сензори, 

които позволяват да се актуализира информацията, така че да бъде възможно наблюдаването, 

виртуално и в реално време на състоянието на системата [19] [20]. Освен актуализация е възможно 

двойника да се подложи на работни условия при различни сценарии, чрез които да се стигне до 

решаване на създадените проблеми или намиране на оптимални работни параметри [21]. 

Близнакът съдържа в себе си много различни слоеве, като всеки един от тези виртуални 

слоеве представлява еквивалентен физически слой. Те могат да съдържат в себе си: 

• материали; 

• конструкции; 

• флуиди; 

• електроника; 

• физика и други; 

 Приложимост на технологията на цифровите двойници 
Връзката между двата прототипа (виртуален и физически) се осъществява чрез сензорика, 

която в реално време измерва необходимите данни за проследяване на поведението на физическия 

обект и ги подава към цифровия прототип [34]. Информацията, която получава виртуалния 

прототип непрекъснато се обновява от всичките му източници. По този начин информацията, с 

която се работи е максимално точна [35] [36]. 

Поради възможността на виртуалните прототипи да бъдат компонент на киберфизичните 

системи, които позволяват да се прилагат в различни сектори на индустрията. Този тип „двойник“ 

отчита специфичните своеобразности на материалния си близнак [37] [38]. 

Също така цифровите близнаци имат възможността да се използват за проследяване в 

реално време и на връзките между подизпълнители и възложители, особено при практиката на 

концепцията за производство на сложни системи Just-In-Time (JIT) [39] [40]. 

Измерените данни, изпратени от сензорите трябва да са в подходящ за дигиталния близнак 

вид и да имат количествено измерение. Натрупаните като резултат от това масиви от данни ще 

захранят виртуалния прототип [41] [42]. 

Извлечените данни се обработват на базата на изкуствен интелект заедно с логически и 

математически операции, които позволяват да се обработят и оценят данните от събраната 

информация [43]. 

Тази нова възможност позволява откриването на слаби места във физическия обект 

предварително, а даже и да бъдат открити евентуалните работни лимити [44]. Продължавайки с 

примера за електрически двигател – по този начин може да се разбере максималното време, при 

което може да бъде претоварен преди катастрофален дефект. 

1.2. Хибриден метод за предварителна оценка на нивото на доверие в 

резултатите от виртуално прототипиране  на мултифизични процеси 

чрез физическо тестване чрез метода на черната и бяла кутии 
Критичен компонент при приложението на технологията за виртуално прототипиране в 

процеса на разработване на продукти (Product Development Process - PDP) е нивото на степента на 

достоверност на резултатите от инженерните анализи и симулации с виртуален прототип чрез 

систематични подходи [45]. 



7 

 

Тестването с бяла кутия (наричано още „разбираема кутия” или „прозрачна кутия”) 

предполага проектанта-анализатор да знае и да разбира как работи ВП - те може да „виждат вътре” 

в симулационните модели, Фигура 1.8. Прилагането на „бяла кутия“ обикновено е при 

проектантите, тъй като се изисква опит в областта на моделирането и симулирането за създаване и 

използване на ВП. 

Тестването на черната кутия (наричано още „поведенческо тестване“) се прилага при 

физическите изпитания. То изисква от тестовият специалист да разбира какво трябва да направи 

по време на тестовете, но не е необходимо да се разбира как точно работи изследваната система – 

тестовете не са в състояние да „видят вътре” в структурата и логиката на процесите във 

физическия прототип. 

 
Фигура 1.8 Методът за комбиниране на „Бяла кутия“ при ползване на виртуален прототип и 

тестване на „Черна кутия“ при използване на физически прототипи [53] 

1.3. Електрически машини – видове, приложение, основни параметри 
Въртящите се електрически машини са предназначени за преобразуване на енергия, като 

използват за своята работа електромагнитната индукция. По същество те са устройства, при които 

техните елементи се въртят един спрямо другиго, като в зависимост от вида на входната енергия 

се определя в какъв режим работят те – при входна механична енергия се генерира електрическа 

енергия, като това се води генераторен режим; при входна електрическа енергия и резултатна 

механична такава машината работи в двигателен режим [61]. 

Електрическите машини се състоят от статор и ротор, разделени от въздушна междина. 

Активните части на машината са магнитопроводът и намотките, като в тях се извършва 

преобразуването на енергията. 

Конструктивните части на машината биват тяло, лагери, вал, лагерни щитове, като по този 

начин се осигуряват механична здравина на конструкцията и защита на активните части. По този 

начин се създават условия за въртенето на ротора и за гарантирането на равномерна въздушна 

междина. 

Поради това, че преобразуването на енергия е свързано със загуби, които се превръщат в 

топлина, загряването електрическата машина се контролира от система за охлаждане, която най-

често е чрез монтиран вентилатор за гърба на вала на ротора и дефлектор, наосчва въздуха към 

често оформени оребрявания на тялото на машината. 

Магнитопроводът в електрическите машини служи за провеждане на основния магнитен 

поток с минимално съпротивление на магнитната вериг. Намотките представляват съвкупност от 

проводящи контури. Тези контури се оформят под формата на навивки, секции и бобини, в които 

се индуктира електродвижещо напрежение и преминава електрически ток. Енергията се 

пробразува чрез взаимодействието на между магнитния поток и тока в намотките. 

1.4. Изводи 
На база извършеното литературно проучване се изведени следните изводи: 

 Виртуалните прототипи като основа за нови разработки се явяват като много полезни, 

гарантирайки по-лесно и по-бързо конструиране на нови системи, а също така и позволяващи 

редакции в етапа на проектиране; 

 Виртуалните прототипи спомагат за намаляване стойността на разработка на даден продукт; 

 Виртуалните прототипи позволяват оценяването на поведението на сложни мултифизични 

системи; 

 Виртуалните прототипи, разработени по метода „Черна кутия/Бяла кутия“ които се използват 

паралелно с данни от физически такива за оценяване поведението на дадена система 

позволяват комплексна оценка и прецезиране на разгледаните виртуални модели; 
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 При достатъчно високо ниво на достоверност между виртуален прототип и даден физически 

обект достигнато по метода „Черна кутия/Бяла кутия“ може да се говори за надграждането на 

ВП до дигитален близнак; 

 Мултифизичните инженерни пресмятания имат свои специфични особености, които обуславят 

внимателното анализиране на разглежданите проблеми, като всеки проблем изисква високо 

ниво на компетенция от инженера, разработващи виртуалния прототип на мултифизичната 

система; 

 Електрическите машини като такива се явяват преобразуватели на енергия било то от 

електрическа към механична или обратното. Това ги обуславя като мултифизчни системи 

имащи електромагнитни и механични физични аспекти; 

 Въпреки високия си коефициент на полезно действие множеството области на приложение на 

различните електрически машини води до търсене на иновативни разработки, които да 

повишат тяхната ефективност, съотношение обем/мощност и други. 

2. Развитие на методология за моделиране, изграждане и изследване на 

мултифизичен виртуален прототип и повишаване прецизността му 

чрез каскаден подход с многократно прилагане на метода „черна и 

бяла кутии“. 
С масовата поява на интелигентните свързани системи и индустриализацията на 

концепцията за Интернет на нещата (IoT) се появява и концепция, която се явява пресечна точка 

между тях, а именно концепцията за Дигитален (Цифров) близнак [68] [69]. 

По същество Дигиталният близнак се явява информационно свързан със специфичен 

физически обект и се изгражда на база технологии за моделиране и симулации, които поддържат 

инженерния процес в затворен цикъл във взаимосвързана „кибер-физична система“ [70] [71]. 

Съществуват много на брой дефиниции за дигитален близнак. Някои от тях са както 

следва: 

 Дигиталният близнак е интегриран модел на специфичен физически продукт, който цели да 

вземе предвид всички производствени дефекти и да бъде обновяван по време на живота на 

физическото изделия с цел отчитане на износването от употреба [72]; 

 Куплиран модел на реална машина, който оперира в облачна платформа и симулира 

състоянието на изследвания обект с интегрирана база от знания изградена както чрез 

аналитични алгоритми за оценка, така и чрез всяка друга съществуваща физическа 

информация [73] [74]; 

 Дигиталният близнак е реално отражение на всички етапи от жизнения цикъл на изделието, 

създаден използвайки физическа информация, виртуална информация и взаимоотношението 

между двете [75]; 

 Динамична виртуална репрезентация на физически обект или система през жизнения им 

цикъл, използвайки данни от реално време с цел по-доброто им разбиране [76]; 

 Използването на дигитално копие на физическа система за да се оптимизира в реално време 

[77]; 

 Дигиталният близнак е дигитално копие на жива или нежива физическа единица, което чрез 

свързване между физическия и виртуалния свят позволява да се предава лесно информация, 

позволявайки на виртуалната единица да съществува заедно с физическата такава [78]; 

2.1. Алгоритъм за интеграция на концепцията за дигитални близнаци 
На база възможностите предоставени от софтуерните системи за мултифизично 

моделиране е създадена методология за тяхното въвеждане с помощта на езици и домейни за 

точно изграждане на дигиталния близнак. Някои от тези езици и домейни са както следва: 

Мултифизични системи; 

 Паралелна симулация; 

 Блокови схеми; 

 Електрически вериги; 

 Експериментални данни; 

 Опростени модели от по-нисък разряд (Reduced-Order Models) – Пример 3D към 1D 

симулация; 

 Моделиран или измерен цифров или смесен сигнал; 

 C-Code, FMU, VHDL-AMS, Modelica и др. 
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Освен това повечето софтуерни системи позволяват използването на 0D симулационни 

модели като част от дигиталния близнак с помощта на вградени специфични библиотеки за 

моделиране на управляващи, хидравлични, механични, дигитални, електрически, силови, 

производствени, автомобилни, космически и охладителни системи като също така е възможно те 

да са взаимосвързани. 

На база богатия софтуерен инструментариум на пакета е предложен алгоритъм за 

изграждане на дигитални близнаци. Този алгоритъм е посочен на Фигура 2.1 и е детайлно разяснен 

както следва: 

 Етап 1: Създаване на виртуален изчислителен модел на изделието. При този етап може да се 

създаде мултифизичен или едно физичен модел на изделието в зависимост от желанието за 

детайлност на дигиталния близнак; 

 Етап 2: Създаване на опростен симулационен модел от по-нисък разряд (Reduced Order Model) 

При този етап се създава опростен модел на база създадени функционални повърхнини, 

описващи поведението му. Целта на този модел от по-нисък разряд е да се намали заеманото 

пространство на изчислителната машина, а също така и скоростта за пресмятане, като разбира 

се това се постига като оптимум между време за пресмятане и задоволителна точност на 

данните; 

 Етап 3: Определяне на входни параметри за опростен модел от по-нисък разряд (ROM). В този 

етап се избира кои входни параметри да бъдат важни за модела. Пример за такива данни може 

да бъде големината на ток за електрически асинхронен двигател; 

 Етап 4: Определяне на изходни параметри за опростен модел от по-нисък разряд (ROM). 

Подобно на етап 3, тук се избират изходните параметри от значение за дадения дигитален 

близнак. Продължавайки примера с електрически асинхронен двигател за такива данни могат 

да бъдат използвани големината на въртящия момент и максималната температура на работа 

на двигателя; 

 Етап 5: Използване на входни параметри от събрани данни. При този етап се използват входни 

параметри от предварително колектирани данни от реалния обект с цел да се дупликира 

неговото поведение и се подават към входните параметри на ROM модела; 

 Етап 6: Извършване на системна симулация за продукта. При този етап се извършва 

пресмятане на база входните параметри с цел получаване на стойност на изходните параметри 

за дигиталния близнак. Тези пресмятания се извършват на база апроксимираните стойности от 

функционалните повърхнини; 

 Етап 7: Обработка на изходните параметри. При този етап на база изходните параметри се 

прави обща оценка на следените данни за изделието – при примера за асинхронен 

електрически двигател това може да бъде калкулираният живот на продукта; 

 Етап 8: Генериране на дигитален близнак. След получените резултати използваните софтуерни 

системи предоставят възможност да създаде модел на дигиталния близнак на база 

извършените системни симулации; 

 Етап 9: Оценка на състоянието на реалния обект на база дигиталния близнак. В този етап може 

да се направи оценка за реалното изделие, дори то да бъде отдалечено. По този начин могат да 

се проверяват режимите на работа и износването на трудно достъпни обекти. Пример за такъв 

обект е електрически ветрогенератор в океана. 

2.2. Каскаден подхъод при интегрирано виртуално проектиране на сложни 

изделия чрез иновативен 
Начинът на организация на проектната дейност при комплексни инженерни проекти с 

пълен или частичен проектен цикъл на отделните етапи и с отчитане на взаимното влияние на 

отделните възли и елементи на продукта се отдалечава от класическите такива. Предложен е 

каскаден подход, който е ефективен при разработването на сложни мултифизични системи, който 

да ускори процеса по разработка като увеличава нивото на достоверност на разработваните 

виртуални прототипи. Този каскаден подход е посочен Фигура 2.2. 

Посоченият каскаден подход позиционира изготвяните физическите прототипи като 

инструмент за валидиране на виртуалния такъв и по-важно – за допълнителното му прецезиране. 

Тук ключовата особеност се явява това, че физическите прототипи са трудни за създаване на 

вариантност и модифициране, а също, че взаимното влияние на отделните елементи на системата 

и свързаността на процесите ще се осигурява най-вече от консистентността на виртуалния 

прототип. 
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Заложената така идея дава възможност да се работи при максимално отчитане на 

взаимните влияния на отделните възли и елементи на продукта на системно ниво и чрез 

итеративни стъпки с интегриран виртуален прототип да се достига до желаните показатели, 

независимо от по-големия виртуален ресурс за итерации, целящи отчитане на взаимното влияние 

за сметка на физически тестове. 

Втората съществена идея на предложения подход се състои в това, че в процеса на 

изграждането му и след валидирането му, виртуалният прототип се трансформира от абстрактен 

във „индивидуален двойник“ на физическия обект или в „Дигитален близнак“ за всеки един 

произведен физически продукт. Предложеният подход за еволюция/трансформация на виртуален 

прототип, който е абстрактен, към дигитален близнак (за всеки физически обект), като се клонира 

виртуалният прототип чрез фрактален подход, като така може да се формира дигитален близнак на 

всеки един физически произведен продукт. 

Цифровия двойник акумулира резултати от тестови или експлоатационни данни, които 

след обработката им се формират необходимите въздействия обратно във виртуален прототип, за 

да се отразят коригиращите въздействия и да се адаптира по-адекватно виртуалния прототип към 

реалния обект и да изпълнява по-ефективно и ефикасно функционалността си. 

Третата и може би най-съществена идея предложена в каскадния подход е начин, по който 

да може да се навлезе с високо ниво на достоверност и последваща увереност в непознат за 

инженера вид мултифизичен анализ. Точно в това се реализира и каскадния елемент в 

предложения подход, като процесът е разделен на три сами по себе си итеративни етапа както 

следва: 

 Етап на първоначално навлизане в дадения мултифизичен проблем – на този етап е 

предложено да се създаде виртуален прототип на известна мултифизична система, която 

има наличен физчески обект. От дадения физически обект е възможно да се търси 

съответсвие и да се вземе информация, от която да се провери дали създаденият виртуален 

прототип е валиден. Този етап по същество носи познания на инженера, който навлиза в 

проблематиката; 

 Етап на натрупване на знания, позволяващи еволюционни стъпки в разработките в дадения 

мултифизичен проблем – на този етап е предложено създаването на виртуален прототип на 

нова система, която притежава еволюционна новост, надграждаща от предходния етап. На 

този етап си поставяме целеви резултати, на които да отговори виртуалния прототип. При 

достигане на целевите резултати се създава физически прототип, който се използва за 

донастройка на виртуалния прототип, като по същество така се създава цифров двойник; 

 Етап на високо ниво на знания, позволяващи иновционни стъпки в разработките в дадения 

мултифизичен проблем – в този етап вече инженерът е достигнал увереност, която позволява 

да се разработи виртуален прототип на иновационна система в дадената проблематика, като 

отново се търси съответствие с целеви резултати и се създава физически прототип. При 

наличие на несъответствие между двата прототипа вече се търси и дали виртуалния такъв е 

адекватен на базисно ниво (дали е необходимо да се добавят други физически аспекти към 

него). При наличие на съответствие и адекватност на виртуалния модел спрямо физическия 

такъв като резултат е разработена иновационна мултифизична система. 
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Фигура 2.2 Каскаден подход за интегрирано виртуално прототипиране на сложни 

мултифизични системи 
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2.3. Изводи към глава 2 
Предложен е иновативен каскаден подход, който в най-голяма степен кореспондира с 

реалните възможности за създаване на виртуален прототип за адекватна основа за изграждане на 

дигитален близнак с максимално отчитане на спецификата на мултифизичните процеси и техните 

симулационни модели. 

Каскадния подход дава възможност за навлизане в различни видове мутлифизични 

анализи, които са слабо познати като се базира на три етапа, като в края на третия се достига да 

увереност за разработка на иновативни мултифизични системи. 

Предложеният нов каскаден метод за подобряване на ефективността и ефикасността на 

виртуалното прототипиране включва три етапа, които се базират на принципа на „Бяла 

кутия/Черна кутия“ за изследване на сложни обекти чрез прилагане на виртуален прототип като 

„бяла кутия“ и физически такъв като „черна кутия“ в итеративна свързаност до постигане на фина 

калибрация на виртуалния прототип. 

Приложението на виртуалния прототип при изследване на мултифизични процеси e 

дефинирано като съвкупност от симулации на свързани процеси, като критичен компонент на 

технологията е степента на достоверност на резултатите от инженерните анализи и симулации с 

виртуалния прототип; 

Достоверността на виртуалния прототип се доказва чрез верификация (оценка на 

изградения изчислителен модел) и чрез валидация (оценка на получаваните резултати от 

виртуалния прототип чрез тестове с физически прототип). 

3. Верификация на развит каскаден подход при финно настройване на 

виртуален прототип на съществуваща физически радиална 

асинхронна електрическа машина от състава на кинематична система 

за непрекъсваемо захранване. 
Целта на изследването е да се изградят виртуални прототипи чрез развития каскаден метод 

за предварителна оценка на нивото на доверие в резултатите от мултифизиччни симулации на 

поведението на изследвания обект чрез виртуално прототипиране с физическо тестване върху 

физически прототип, базирани на етапа от процеса на виртуално прототипиране посредством 

физическото прототипиране и обратна връзка с параметрите от физически тестове за различните 

аспекти на даден номинален обект – в случая система за непрекъсваемо захранване с кинетичен 

акумулатор на енергия – маховик (тази система е физически налична е посочена на фигурата по-

долу), която е актуална заради своята химическа устойчивост и приложимост в дългосрочен план 

за разлика от масовите системи за непрекъсваеми захранвания базирани на химически/литиево-

йонни клетки [86] [87]. 

Маховикът (поз.4) е закрепен чрез цангово закрепване (поз. 5) към предния край на ротора 

на 20kW асинхронен електродвигател (поз.1). Маховикът (поз.4) е разположен в корпус заварена 

конструкция (поз. 2), който е оребрен за осигуряване на достатъчна коравина, и затворен с капак с 

фланец (поз. 7). 

20kW асинхронен електродвигател (поз.1) е закрепен чрез фланеца си към горната плоча на 

корпуса (поз.2) и отделно е с модифицирано лагеруване на ротора с лагери с намалени загуби от 

триене (поз 3). 

Отделно, не посочено на изображенията, е присъединена вакуум помпа, която поддържа 

вакуум в областта на маховика с цел премахване на аеродинамичните загуби при неговото въртене 

и пространствена профилна конструкция с инспекционни панели, която играе ролята на корпус за 

цялата система (електрическа машина, маховик и корпус на маховик). 
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а) Физически налична система за непрекъсваемо захранване с кинетичен акумулатор на енергия 

 
б/Разпаднат вид на система за непрекъсваемо захранване с кинетичен акумулатор на енергия 
Фигура 3.1 Система за непрекъсваемо захранване с кинетичен акумулатор на енергия. 

3.1. Виртуален прототип на механичното поведение на кинетичен 

акумулатор на енергия – маховик 
На база опростения модел на маховика е създаден виртуален прототип, който да анализира 

поведението му в статично и въртящо се състояние с цел определяне на опорните реакции в 

лагерните опори, както и характерът на деформациите, а също така и максималните еквивалентни 

напрежения. 

 Гранични условия на виртуален прототип 
Граничните условия за механичния виртуален прототип на кинетичен акумулатор на 

енергия са посочени на Фигура 3.4 както следват: 

 Ъглова скорост при анализ във въртящо състояние от 3000 об./мин. (означена с А на 

фигурата) 

 Стандартно земно ускорение по ос насочена съгласно ориентацията на физически 

наличния стенд с големина 9.8066 m/s2 (означено с B на фигурата) 

 Отнемане на степените на свобода на лагерните шийки, по начин, който позволява 

завъртането на повърхнините на шийките около точки, лежащи на оста на вала 

(означени с C и D на фигурата). 

 
Фигура 3.4 Гранични условия на виртуален прототип на маховик 
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Граничните условия на виртуалния прототип включват и материалните характеристики на 

конструкционна стомана, както следва: 

 Модул на Юнг – 2.1011 Pa; 

 Коефициент на Поасон – 0.33; 

 Плътност – 7850 kg/m3; 

 Резултати от виртуален прототип 

Резултатите от виртуалния прототип са посочени на фигурите по-долу. 

  
Фигура 3.5 Максимални еквивалентни 

напрежения при стационарен кинетичен 

акумулатор на енергия, MPa 

Фигура 3.6 Максимални еквивалентни 

напрежения при въртящ кинетичен акумулатор на 

енергия, MPa 

 
 

Фигура 3.7 Пълно преместване при стационарен 

кинетичен акумулатор на енергия, mm 

Фигура 3.8 Пълно преместване при въртящ 

кинетичен акумулатор на енергия, mm 

 Анализ на резултати от виртуален прототип 
Анализът от крайни елементи (FEA) на конструкцията на маховика, когато е неподвижен и 

когато се върти, показва, че валът се самоцентрира и по този начин намалява нежеланата 

несъосност на лагера, което може значително да намали живота на лагеруването на маховика. 

Резултати от проведените изследвания за собствени честоти на маховик във динамично състояние. 

3.2. Виртуален прототип на асинхронна обратима електрическа машина 
За асинхронната машина е създаден 2D модел от крайни елементи с желана дълбочина 230 

mm (същата като дължината на ротора и статора на асинхронната електрическа машина). 

Моделираната машина е еквивалентна на 3-фазен 2-полюсен асинхронен двигател 160L2 с 18,5 kW 

номинална мощност и 2950 об./мин. на скорост на въртене. Моделът от крайни елементи е показан 

на фигурата по-долу. 
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Фигура 3.11 2D половин модел на асинхронна електрическа машина от крайни елементи 
Като на фигурата са посочени както следва: 

 1 – Статор – материал M19-24G; 

 2 – Ротор – материал M19-24G; 

 3 – Вал на ротор – Стомана; 

 4 – Статрони намотки – Мед; 

 5 – Кафез на късо – Алуминий; 

 Гранични условия на виртуалния прототип 
Граничните условия за модела включват дефиницията на намотките на трите фази, тяхната 

полярност и количеството ток или напрежение, приложено в тях. Всяка намотка от всяка фаза се 

определя като многожилен проводник с 16 отделни проводника в него. Тъй като моделът е 

двуизмерен и крайните пръстени на клетката на роторната катерица не са моделирани, при всички 

алуминиеви пръти от кафеза в ротора се прилага друго гранично условие, което показва, че те са 

окъсени. На фигурата по-долу са показани приложените гранични условия. 

Зададени са също така закони за променливото напрежение през фазите, съпротивления на 

фазите, индуктивности на фазите както следва: 

 Фазово съпротивление – 0,124 Ohm; 

 Фазова индуктивност – 3,2.10-4 H; 

 Променливо напрежение във Фаза А – 326.599*sin(2*pi*50*t); 

 Променливо напрежение във Фаза B – 326.599*sin(2*pi*50*t-2*pi/3); 

 Променливо напрежение във Фаза C – 326.599*sin(2*pi*50*t-4*pi/3); 
По този начин при така зададено променливо напрежение се получава дефазиране на 

напрежението през 120о. 

 
 

а/Фаза A – Позитивна посока на ток б/ Фаза B – Отрицателна посока на ток 
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в/ Фаза C – Позитивна посока на ток г/Окъсяване на кафез на ротор 

Фигура 3.12 Гранични условия на модел от крайни елементи за асинхронна обратима 

електрическа машина. 

 Резултати от виртуален прототип 
След пресмятане са получени резултати за магнитната индукция в ротора и статора, както и 

графики на механичната и електрическата мощност както следва. 

 
 

Фигура 3.13 Разпределение на магнитна 

индуцкия в асинхронна обратима 

електрическа машина, T 

Фигура 3.14 Графики на мощността на виртуален 

прототип на асинхронна обратима електрическа машина, 

W 

3.3. Обощени резултати от разработени виртуални прототипи на 

моделираната система 

 Виртуален прототип на механичното поведение на кинетичен акумулатор на 

енергия – маховик показва следните поведенчески показатели и параметри: 

 Статично състояние на системата: 

 Изчислените максимални еквивалентни напрежения (под 18 MPa) не превишават 

максимално допустимата граница на материала от 235 MPa за конструкционна стомана 

SR235JR ; 

 Максималните премествания са 0.15 мм; 

 Динамично състояние на системата: 

 Изчислените максимални еквивалентни напрежения (около 236 MPa) са в допустимата 

границата на провлачване на материала от 235 MPa за конструкционна стомана 

SR235JR и в допустимата абсолютна грешка от ±%5 при инженерни анализи; 

 Максималните премествания са 1.09 мм; 

 Собствени честоти и резонансни области в динамично състояние на системата: 

 Моделираните собствени честоти са определни до шеста такава както следва: 

o Първа собствена честота – 4.25 Hz 

o Втора собствена честота – 26.98 Hz 

o Трета собствена честота – 43.28 Hz 

o Четвърта собствена честота – 89.14 Hz 

o Пета собствена честота – 101.63 Hz 

o Шеста собствена честота – 263.05 Hz 
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 Изчислените максимални еквивалентни напрежения за всяка мода са изброени по-долу, като 

въпреки завишените стойности над тези от границата на провлачване на материала от 235 MPa 

са все пак приемливи стига системата да не е в резонанс за продължителен период от време. 

o Първа собствена честота – 184.49 MPa 

o Втора собствена честота – 483.17 MPa 

o Трета собствена честота – 347.28 MPa 

o Четвърта собствена честота – 278.29 MPa 

o Пета собствена честота – 195.09 MPa 

o Шеста собствена честота – 297.32 MPa 

 Оценка на максималните премествания както следва за отделните собствени честоти: 

o Първа собствена честота – 3.93 mm 

o Втора собствена честота – 3.68 mm 

o Трета собствена честота – 3.49 mm 

o Четвърта собствена честота – 4.65 mm 

o Пета собствена честота – 3.78 mm 

o Шеста собствена честота – 4.64 mm 

 Мултифизичен виртуален прототип на асинхронна обратима електрическа 

машина със следните получени основни параметри: 
Консумираната електрическа и генерирана механична мощност от виртуалния прототип 

както следва: 

 Консумирана електрическа мощност – 20.1 kW; 

 Генерирана механична мощност – 18 kW; 

Ниво на съответствие между създаденият виртуален прототип и наличен физически обект с 

относителна разлика между получените резултати от: 

 Консумирана електрическа мощност: ΔPел = 0.5%; 

 Генерирана механична мощност: ΔPмех = 2.7%. 

3.4. Изводи към глава 3 
Проведените изследвания върху разгледаната система и различните изследвани виртуални 

прототипи и аналитични решения водят до следните основни изводи от ГЛАВА 3: 

 На база оценените механични характеристики в статично и динамично състояние на 

системата е направена оценката, че механично конструкцията е издържана. 

 Създаден е мултифизичен виртуален прототип на асинхронна обратима електрическа 

машина, като са оценени електрическата и механичната мощности на системата в 

двигателен режим. 

 Достигнато е високо ниво на съответствие между създаденият виртуален прототип и 

наличен физически обект с относителна разлика между получените резултати под 0.5% 

за консумираната електрическа мощност и под 3% за механичната. 

 На база емпирични модели са оценени загубите в лагеруването на системата като са 

оценени количествено чрез функционална зависимост между скоростта на въртене на 

кинетичния акумулатор (маховик) и генерираните в наличните лагери загуби. 

4. Апробация на развит каскаден подход за изграждане и изследване на 

мултифизичен виртуален прототип чрез създаване на еволюционна 

хибридна радиална асинхронна електрическа машина. 
Целта на разработката се състои от еволюционната модификация на система за 

непрекъсваемо електрическо захранване (UPS), състояща се от радиален асинхронен 

електродвигател/генератор, свързан с кинетичен акумулатор на енергия (маховик) по такъв начин, 

че статорните намотки на електрическата машина да се държат във възбудено състояние, когато 

маховикът се върти свободно и изразходва акумулираната в него енергия. Посочената система за 

непрекъсваемо захранване е разгледана подробно в ГЛАВА 3 като по този начин се утилизира 

втория етап от развития каскаден метод – Етап на натрупване на знания, позволяващи 

еволюционни стъпки в разработките. 
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Посочената еволюционна модификация се реализира като в роторния пакет на 

асинхронната електрическа машина са поставени призматични постоянни неодимови магнити с 

перпендикулярно намагнитване на повърхността, разположени на 180⁰ в два реда в роторния 

пакет.  

Това спомага за намаляне на времето за превключване между двигателен и генераторен 

режим при евентуалното отпадане на мрежовото захранване, като целта е това превключване да 

бъде под 20ms. Този вид модифицирана асинхронна електрическа машина е избрано да се нарече 

Хибридна Асинхронна Електрическа Машина. 

4.1. Еволюционна модификация на радиална асинхронна електрическа 

машина 
Виртуален прототип на модифицирания роторен пакет за Хибридна Асинхронна 

Електрическа Машина е посочен на Фигура 4.1. На нея е представен роторния пакет с неговия вал 

(без алуминиеви пръстени) и в сечение е посочено разположението на постоянните магнити. 

Останалите компоненти на асинхронния електродвигател – статор, статорни намотки, лагеруване, 

роторен вал и корпус, както и конструкцията на предходно описания стенд остават непроменени. 

На посочената фигура са показани валът на ротора (поз. 1) с роторния пакет (поз. 2) от 

листове електротехническа стомана със залети канали с алуминий (поз. 3) и неодимови постоянни 

магнити с перпендикулярно намагнитване с размери 30x30x6 mm. (поз. 4). Общият брой магнити в 

канал е 6, общо 12 за целия роторен пакет. 

  
(a) Ротор (б)Надлъжен разрез на ротор 

Фигура 4.1 Виртуален модел на ротор на хибридна радиална асинхронна електрическа машина 
Когато през намотките на статора не протича ток, при завъртане на ротора постоянните 

магнити (поз. 4) индуцират напрежение при преминаването им през насрещната им намотка на 

статора. Това индуцирано напрежение задържа статорните намотки възбудени и при отпадане на 

мрежовото захранване, ще се намали времето за преминаване на асинхронната машина в 

генераторен режим. 

4.2. Виртуален прототип на Еволюционна Хибридна Асинхронна 

Електрическа Машина 
Изграждането на числения модел на Хибридната Асинхронна Електрическа Машина е 

направено на база на създадения ѝ виртуален прототип, като е създаден повърхнинен (двумерен) 

числен модел, показан на Фигура 4.3. Моделираната електрическа машина е 2-полюсна 

асинхронна със синхронна скорост на въртене 3000 rpm. Машината е моделирана със статор (поз. 

1) и ротор (поз. 2) от електротехническа стомана, роторен вал (поз. 3) от стомана, статорни 

намотките (поз. 4) от мед, залети канали в ротора (поз. 5) с алуминий и два прореза на 180 градуса 

един от друг с NdFeB постоянни магнити (поз. 6). Роторният и статорният пакет са с отделни 

листове IEC.160/2.135 (ротор – RA135A, статор – SA240A).  
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Фигура 4.3 Двумерен числен модел за Хибридна Асинхронна Електрическа Машина 

 Гранични условия на виртуален прототип 
Поради факта, че се изчислява двумерен модел е необходимо да се зададе дълбочина 

на модела. Дълбочината на симулирания двигател е 180 mm, вместо 230 mm, защото само в 

тази дължина има поставени постоянни магнити и само в нея ще се индуцира напрежение в 

статорните намотки от постоянните магнити. 

Граничните условия на зададеният мотор са дефинирането на намотките за отделните фази 

на статора, окъсяването на ротора (необходимо, защото изчислителният модел е двумерен и няма 

как да се окъси ротора през алуминиевите пръстени) и скорост на въртене на ротора.  

За всеки канала на статора се задава терминално гранично условие и посоката на тока през 

него. Всички 36 канала на статора са със зададени посоки на терминалите, след което те са 

добавени към дадената фаза. Правилото за посоките на терминалите са две – два срещулежащи 

канала имат противоположни посоки и две съседни фази имат противоположни полюси. 

Освен посочените гранични условия е зададена скорост на въртене на ротора от 3000 

rpm и ток през намотките равен на 0 A. По този начин се симулира работата на 

асинхронната електрическа машина в режим, при който маховикът на кинетичната система 

за непрекъсваемо захранване е развъртян и бавно губи част от акумулираната си енергия. 

Това дава възможност да се оцени колко напрежение се индуцира, големината на 

магнитната индукция и съпротивителният момент. 

4.3. Резултати от инженерно пресмятане на Виртуален прототип 

 Индуцирано напрежение: 
Индуцираното напрежение във фазовите намотки е с големина до 100V и осцилира при 

преминаването на постоянните магнити през всяка намотка от дадена фаза. По този начин се 

получава разпределение на индуцираното напрежение във всяка фаза за 1 оборот като това 

посочено на Фигура 4.5. На фигурата с червен цвят е посочено напрежението за Фаза A, със зелен 

– Фаза B и със син – Фаза C. 

Забелязва се, че в даден момент от време само в една фаза се индуцира напрежение, 

циклично в дадената фаза (при преминаване на магнит срещу намотка от фазата), а на всеки ½ 

оборот посоката на напрежението за дадената фаза променя своя знак. 

 

Фигура 4.5 Индуцирано напрежение в статорни намотки на Хибридна Асинхронна Обратима 

Електрическа Машина, V 

 Съпротивителен момент. 
Съпротивителният момент на електрическата машина в този вариант се получава от 

магнитното поле на постоянните магнити и напрежението индуцирано в статорната намотка. Този 
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момент е посочен на Фигура 4.6. Важно е да се отбележи, че средната стойност на 

съпротивителния момент е 0.0322 Nm, а всъщност би следвало да бъде нула. Това се получава, 

защото при въртене на ротора, когато един постоянен магнит приближи дадена намотка 

индуцираното напрежение в нея започва да привлича магнита и се получава положителен въртящ 

момент. Когато магнитът подмине намотката и започне да се отдалечава от нея – въртящият 

момент променя своят знак. В същото време този магнит започва да доближава следващата 

намотка и индуцираното напрежение започва да го привлича и пак се получава положителен 

момент. Поради този ефект поведението на моментната характеристика е осцилиращо и клонящо 

към нула. 

 
Фигура 4.6 Съпротивителен момент на Хибридна Асинхронна Обратима Електрическа Машина, Nm 

 Магнитен поток. 
Разпределението на магнитният поток е от значение тъй като показва затварянето на 

магнитните линии. На Фигура 4.7 са посочени разпределението на магнитния поток в статора и 

ротора, когато магнитите са по средата между две намотки и когато те са точно срещу една 

намотка от статора. От посочените на фигурата разпределения на магнитната индукция може да се 

обясни и осцилиращият характер на съпротивителния момент.  

Когато магнитът се намира между две намотки от статора се забелязва, че интензитета на 

магнитната индукция се разпределя между тях и общата им големина е към 0.65-0.8 Т. 

Когато магнитът се намира срещу намотка от статора се забелязва, че интензитета на 

магнитната индукция се концентрира към намотката и големината ѝ е повече от двойно по-голяма 

(към 1.5-1.7 Т). 

  
a/ Магнитна индукция при магнит между две намотки 

  
б/ Магнитна индукция при магнит срещу намотка 

Фигура 4.7 Магнитна индукция в Хибридна Асинхронна Обратима Електрическа Машина 
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4.4. Физически прототип на еволюционна хибридна радиална асинхронна 

електрическа машина 
На база предложената еволюционна модификация и разработен виртуален протототип е 

разработен физически такъв на хибридната радиална електрическа машина от Елпром Харманли 

АД и посочен на Фигура 4.8. 

 
Фигура 4.8 Физически прототип на еволюционна хибридна радиална асинхронна електрическа 

машина 

4.5. Сравнителен анализ на виртуален и физически прототипи на 

еволюционна хибридна радиална асинхронна електрическа машина. 
След механични изпитание е установено високо ниво на съответствие между виртуалния и 

физически прототипи в режим на работа на празен ход както следва: 

 Индуцирано напрежение във физически прототип 96 V, на фона на индуцираното във 

виртуалния прототип – 100 V, което се явява 4% относителна грешка между двата прототипа. 

 Генериран съпротивителен момент при физически прототип е около 0.035 Nm. Явява се 

прекалено малък за достатъчно прецизно определяне с високо ниво на достоверие чрез 

изпитване на стенд за електрически двигатели. При виртуалния прототип съпротивителният 

момент на празен ход е определен като средно 0.0322 Nm, което също има изчислителна 

грешка, която е трудна за определян, но се постига относителна грешка между двата 

прототипа от около 8%. 

4.6. Изводи към глава 4 
 На база направените изследвания са направени следните изводи: 

 Поставянето на постоянни магнити в роторния пакет индуцира напрежение в статорните 

намотки с големина от 100 V; 

 Характерът на индуцираното напрежение е осцилиращ с екстремум при преминаването на 

магнит срещу намотка; 

 За всяка фаза напрежението запазва осцилиращият си характер, но сменя посоката си на всеки 

180 градуса завъртане; 

 Индуцираното напрежение създава съпротивителен момент с осцилиращ около 0 Nm характер 

поради фактът, че при приближаването на магнит към намотка, индуцираното напрежение в 

нея ще го привлече, а при отдалечаването му, ще се противопоставя на това движение; 

 На база разработения виртуален прототип е създаден физически такъв, който посочва високо 

ниво на съответствие между двата в режим на въртене на празен ход с относително 

разминаване за индуцирано напрежение на празен ход около 4% и съпротивителен въртящ 

момент от около 8%. 

5. Апробация на развит каскаден подход за изграждане и изследване на 

мултифизичен виртуален прототип чрез създаване на иновативна 

аксиална асинхронна електрическа машина. 
Целта на изследването е да се създаде иновативна асинхронна индукционна електрическа 

машина с аксиална ориентация на магнитния поток, базирайки се на третия етап от предложената 

каскадна методология – етап на високо ниво на знания, позволяващи иновационни стъпки в 

разработките. 
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Иновативността на предложената електрическа машина е това, че известните в 

литературата електрически машини с аксиална ориентация на магнитния поток работят на 

принципа на синхронните мотори с постоянни магнити [88], а предложената работи на 

индукционния принцип с кафез на късо. 

Предимството на така предложената иновативна машина пред тези с постоянни магнити се 

явява поевтиняването на концепцията чрез премахването на постоянните магнити. Друга 

иновативност на предложената аксиална индукционна машина, е това, че е въведена новост в 

конструкцията, намаляваща производствените разходи, премахвайки нуждата от специални 

инструменти за производството на ламинарна структура както на статора, така и на ротора за 

всеки специфичен размер. 

Друга цел на изследването е модификация на UPS система с маховик, подобна на 

посочената в ГЛАВА 3. Наличието на аксиална индукционна електрическа машина, която може да 

има функцията както на мотор, така и на генератор, е от съществена полза, защото това би 

направило възможно имплементирането на машина в конструкцията на маховик, като по този 

начин системата става по-компактна и получава възможността да се стикират един с друг, което 

всъщност представлява новост в дизайна. Това позволява по-добро съотношение на мощност и 

тегло, а също така и повече от достатъчно брой цикли на зареждане/разреждане. 

5.1. Конструкция на иновационна аксиална индукционна електрическа 

машина 
Новостта на дизайна се състои в начина на създаване на основния магнитопровод на 

статора и ротора, както и сърцевините на ротора и статорните намотки. 

 Основната част на статора е създадена от спираловидно навит лист от електротехническа 

стомана с дължина, достатъчна за желания вътрешен и външен диаметър на ротора и статора; 

 Основната част на ротора е създадена от един твърд метален диск с желана дебелина или от 

спирално навит лист от електротехническа стомана; 

 Магнитните сърцевини на кафеза на ротора и магнитните сърцевини на статорните намотки са 

изработени от ламелизирана електротехническа стомана, стикирана до желаната височина за 

мотора.  
Тези модификации са показани на Фигура 5.1 за статора и Фигура 5.2 за ротора. 

  

Фигура 5.1 Изглед в сечение на статора на новата 

аксиална асинхронна електрическа машина. 
Фигура 5.2 Конструкция на ротора на новата 

аксиална асинхронна електрическа машина. 

Асинхронната обратима електрическа машина с аксиално ориентиран магнитен поток, 

съгласно предпочитан вариант на полезния модел се състои от статор 1, който е съставен от 

сърцевина 3, която е изградена от спираловидно навита лента от магнитопроводим материал с ос 

на навиване, съвпадаща с оста на въртене на електрическата машина, като спиралата може да бъде, 

както ляво навита, така и дясно навита. Върху спирално навитата лента на сърцевината 3 на 

статора 1 се стекират (нареждат се една върху друга) ламели 5 с трапецовидна форма (имат четири 

прави стени, поне две от които са успоредни), изработени от листове магнитопроводим материал и 

захванати помежду си с традиционни за техниката средства, например чрез заваряване, запояване, 

закопчаване или с помощта на винтове. Тези стекове от ламели 5 имат радиална ориентация и 

играят ролята на сърцевина за статорните намотки 6. Формата на тези ламели е така конструирана, 

че да бъдат безотпадно изработени от лента на универсални машини, без специализирани щанци. 

Самите статорни намотки 6 могат да бъдат предварително навити машинно и поставени 

около вече изградената сърцевина 3 със стекираните ламели по известен за индустрията начин. 

Традиционните пакети от ламели са от няколко диска, които са стекирани, и в зависимост 

от диаметъра на електромотора са необходими щанци за дисковете с различен диаметър, докато 
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при тук описания полезен модел е необходима само една лента, която се навива на различен 

диаметър. 

Ламелите 5 с трапецовидна форма може да бъдат насечени с гилотина, по посочения на 

Фигура 5.3 начин. По този начин се получава безотпадна технология и сеченето става, например 

на гилотина, без наличие на специализирани щанци като при традиционните двигатели 

Броят на полюсите на статора 1 може да бъде, както два, четири, шест, осем и повече, но 

винаги четен брой. Възможно е електромоторите да бъдат едно-, дву-, три- и повече скоростни. 

Роторът 2 на асинхронна обратима електрическа машина с аксиално ориентиран магнитен 

поток представлява диск 7 от магнитопроводим материал, който е монтиран чрез известен в 

практиката начин за вала на електродвигателя. Върху едното чело на диска 7 се присъединяват 

стекирани (наредени една върху друга) ламели 8, които образуват ламелни стекове, които стекове 

са радиално разположени, върху диск 7. Ламелите 8 са изработени от магнитопроводим материал 

и имат формата на трапец (имат две успоредни стени), което позволява безотпадно изработване от 

лента на универсални машини, без специализирани щанци. Стекираните ламели 8 на ротора 2 са 

обградени от роторен кафез 4, който е изработен от материал с ниска магнитопроводимост и 

висока електропроводимост, например алуминиеви или медни сплави 

5.2. Виртуален прототип на Иновативна аксиална асинхронна 

електрическа машина. 
На Фигура 5.4 е показан модел с крайни елементи на новата асинхронна електрическа 

машина. Моделът е създаден като тримерен (3D) омрежен модел с равнина на симетрия, 

създавайки половин модел, като по този начин се намалява значително времето за изчисляване. 

Двуизмерните (2D) модели с крайни елементи могат значително да ускорят времето за изчисление, 

но аксиалните машини не могат да бъдат моделирани по този начин. 

Аксиалната електрическа машина има 6 полюса и синхронна скорост от 1000 об/мин. 

Моделираните елементи на машината представляват статор (поз. 1) и ротор (поз. 3) от 

електрическа стомана, статорни намотки (поз. 2) от мед и кафез, изграден от лят алуминии. 

Моделираният модел с крайни елементи има вътрешен диаметър на ротора и статора 

140mm, външен диаметър 355mm и обща височина на електрическата машина от 117mm (с 

предвидена въздушна хлабина от 2mm между ротора и статора).Виртуалното прототипиране се 

състои основно в изпозлването на компютърно моделиране с помощта на метод на крайните 

елементи, последвало от симулационни анализи. По този начин процеса на прототипиране е 

сведен почти изцяло до физическо прототипиране поради възможността на виртуалните 

симулации да предвидят динамични и други трудни за определяне във физическия свят 

характеристики на прототипа. 

 
Фигура 5.4 Числен модел на иновативна аксиална асинхронна електрическа 

 Гранични условия на виртуален прототип 
Граничните условия на дадената електрическа машина са определянето на намотките за 

отелдните фази на скоростта на статора и ротора. Определянето на статорните намотки е показано 

на Фигура 5.5 с Фаза А – червено, Фаза Б – зелено и Фаза В – синьо. Показаните гранични условия 

на Фигура 5.5 се допълват чрез присвояване на роторната скорост към въртящата се област на 

модела с крайни елементи. Зададената скорост е 2895 об/мин. Електрическата верига, която 

захранва машината е показана на Фигура 5.6. Честотата на променливия ток е настроена на 150 Hz 

(симулиране на функцията на устройството с променлива честота – VFD). 

Показаната машина има статор с 36 намотки и 6 полюса, и ротор с 40 пръти. Полюсите и 

броят пръти на ротора са определени с цел да сведе до минимум пулсация на въртящ момент. Най-

ниският брой полюси на аксиална машина се определя като 4-полюсна, Увеличавайки броят 
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полюси, се намалят пулсациите на въртящия момент, като по този начин е установена 6-поюсната 

машина. Причината на роторните пръти да са 40 се крие от това, че при дадена комбинация от 

статорна намотка и ротор не е необходим допълнителен ъгъл на дефазиране на роторните пръти, 

за да се сведе до минимум пулсацията при гореспоменатия въртящ момент. 

5.3. Резултати от инженерно пресмятане 
Генерираният въртящ момент на моделираната машина, работеща като мотор след 

стабилизиране, е със максимална стойност 90,4 Nm и средна 82-85 Nm. 

Генерираната електрическа мощност на електрическата машина след стабилизиране е 

около 29,2 kW. 

Генерираната механична щоност на електрическата машина след стабилизиране е около 

24,15 kW. 

 Магнитен поток 
Разпределението на магнитния поток е важно за определяне на магнитните линии. На 

Фигура 5.12 разпределението на магнитния поток е показано както на статора, така и на ротора. 

Разпределението на магнитния поток има пик от 3,8 Т (по-висококачествената мрежа ще го 

понижи до средната стойност от 2,5 Т за модела). 

 
Фигура 5.12 Магнитен поток на новата асинхронна електрическа машина с аксиален поток, 

погледнат от страната на ротора. Машина гледана от страната на статора. 

5.4. Физически прототип на Иновативна аксиална асинхронна 

електрическа машина. 
На база на разработената иновативна конструкция и мултифизичния виртуален прототип е 

проектиран физически прототип на база виртуалния такъв от Елпром Харманли АД. Геометрията 

на предложената конструкция е посочена на Фигура 5.13. Физическите прототипи на статор и 

ротор са посочени на Фигура 5.14. 

  
a/ Статор б/ Ротор 

Фигура 5.14 Разработен физически прототип на иновативна аксиална асинхронна 

електрическа машина. 
Извършени са предварителни тестове от страна на Елпром Харманли АД, като резултатите 

доказват функционалността на разработката. Предстоят последващи изпитания за получаване на 

резултати от физическия прототип както и прецезиране на виртуалния прототип на територията на 

ТУ-София. 
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 Изводи към глава 5 
 Въз основа на изследването са откроени следните изводи: 

 Индукционните електрически машини с аксиален поток имат предимството, че са по-евтини за 

производство от техните PM аксиални алтернативи. 

 Аксиалните електрически машини имат свойството да имат високи механични характеристики 

(мощност и въртящ момент) спрямо техния обем. 

 Новостта на предложения дизайн гарантира, че не са необходими специални щанци за 

създаването на електрическата машина, като по този начин намалява значително 

производствените й разходи. 

 Създаденият виртуален прототип показва високи механични параметри въз основа на дадените 

работни параметри. 

 Определено е коефициентът на полезно действие на виртуалния прототип е около 83%, като 

радиална асинхронна електрическа машина с мощност 30 kW и IE1 клас [89] на ефективност е 

около 85-90%. 

 На база разработените иновативна конструкция и виртуален прототип е създаден физически 

прототип. 

 Разработеният физически прототип е изпробван от Елпром Харманли АД и предстоят 

последващи изпитания на територията на ТУ-София за допълнително сравнение между двата 

прототип. 

 

6. Разработване на нова концепция за високо ефективна синхронна 

безколеткорна машина без прилагане на постоянни магнити с 

помощта на създадената каскадна подход и доказване на концепцията 

чрез физически прототип. 
Целта на разработката е да се създаде иновативна нова високо ефективна синхронна 

безколекторна машина, която не използва постоянни магнити, създадени от редки земни 

материали. Електрическата машина работи на принципа на SynRM (Synchronous Reluctance Motor 

– Синхронен Реактивен Електромотор) двигателите, следвайки посочения иновативен каскаден 

метод след достигане на високото ниво на знания. 

При посочените високо ефективни синхронни машини на принципа на SynRM е 

специфично, че те работят с променлив ток и на практика статорът е идентичен като на 

конвеционален асинхронен двигател. Спецификата се явява от сечението на роторния пакет, като в 

него са оформени въздушни междини, които променят неговата магнитна проницаемост в 

зависимост от ориентацията му спрямо въртящото магнитно поле, генерирано от статора. 

Едно от основните предимства на този тип мотори се явява това, че има по-висок 

коефициент на полезно действие (за разлика от масовите IE2 и IE3 класификации [90] [91]), 

благодарение на това, че не се индуцират токове в ротора, които създават термични загуби, което 

позволява създаването на машини, които отговарят на най-високите класове за ефективност IE4 и 

IE5 [92] [93]. 

6.1. Виртуално прототипиране на асинхронен електрически мотор AT3 100 

LK4 
На база изпратен тримерен модел от Елпром Харманли АД на електромотор AT3 100 LK4 е 

създаден виртуален прототип. 

Характеристиките на AT3 100 LK4 са посочени в таблицата по-долу. 

Таблица 6-1 Характеристики на електрически мотор AT3 100 LK4 

Брой полюси 4 

Синхронна скорост 1500 min-1 

Мощност 2.2 kW 

Номинална скорост при честота 50 Hz 1420 min-1 

Максимално КПД η при 100% товар 86.7% 

Фактор на мощността - cosϕ 0.81 

На база изпратените данни и създаването на статорен и роторен пакет на база IEC.100/4.90 

е създаден двумерен четвърт модел на електромотора, посочена на фигурата по-долу. 
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Фигура 6.1 Двумерен четвърт модел на електрически мотор AT3 100 LK4 

6.2. Гранични условия на асинхронен електрически мотор AT3 100 LK4 
Граничните условия на изчислителния модел от крайни елементи задаване на материални 

характеристики на отделни елементи от модела, както и задаването на възбуждания в статорните 

намотки, терминални връзки скорости на въртене. 

 Материали 
Зададените материали на отделните елементи на изчислителния модел са посочени в 

Таблица 6-3. 

Таблица 6-3 Зададени материали на елементите на изчислителен модел на модифициран 

двигател 
Статорен пакет М19-24G 

Роторен пакет М19-24G 

Намотки Мед 

 Скорост на въртене 
За разлика от асинхронния мотор AT3 100 LK4, предложеният реактивен такъв е синхронен 

и работи със синхронната скорост на мотора, която е 1500 min-1 Зададената скорост на въртене на 

роторът е 1500 min-1. 

6.3. Резултати от виртуален прототип на асинхронен електрически мотор 

AT3 100 LK4 

 Разпределение на магнитна индукция и плътност на тока 
Магнитната индукция и плътността на тока на дадения електромотор е посочена на 

фигурата по-долу. 

  
Фигура 6.6 Разпределение на магнитна 

индукция в електрически мотор AT3 100 LK4, T 

Фигура 6.7 Разпределение на плътност на тока 

в ротора на електрически мотор AT3 100 LK4, 

A/m2 

На база посочените резултати е възможно да се пресметне коефициента полезно действие 

както следва: 

 
(6-1) 

 
(6-2) 

Разминаването между изчислителния коефициент на полезно действие и реалния измерен 

такъв е 6.89%, което се счита за приемливо добра точност на модела. Това се дължи на 

невзимането предвид механичните и аеродинамичните загуби и реалните колебания в работната 

хлабина на пакета, които изследователно влияят в рамките на 6-7%. 
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6.4. Виртуално прототипиране на високо ефективна синхронна 

безколеткорна машина без прилагане на постоянни магнити (SynRM) 
На база изпратените данни и създаването на статорен и роторен пакет на база IEC.100/4.90 

е създаден двумерен четвърт модел на електромотора, посочена на фигурата по-долу. 

 
Фигура 6.8 Двумерен четвърт модел на електрически мотор AT3 100 LK4 с модифициран 

ротор 

6.5. Гранични условия на високо ефективна синхронна безколеткорна 

машина без прилагане на постоянни магнити (SynRM) 
Граничните условия на изчислителния модел от крайни елементи задаване на материални 

характеристики на отделни елементи от модела, както и задаването на възбуждания в статорните 

намотки, терминални връзки скорости на въртене. 

 Материали 
Зададените материали на отделните елементи на изчислителния модел са посочени в 

Таблица 6-3. 

 

Таблица 6-3 Зададени материали на елементите на изчислителен модел на модифициран 

двигател 
Статорен пакет М19-24G 

Роторен пакет М19-24G 

Намотки Мед 

 Скорост на въртене 
За разлика от асинхронния мотор AT3 100 LK4, предложеният реактивен такъв е синхронен 

и работи със синхронната скорост на мотора, която е 1500 min-1 Зададената скорост на въртене на 

роторът е 1500 min-1. 

6.6. Резултати от виртуален прототип на високо ефективна синхронна 

безколеткорна машина без прилагане на постоянни магнити (SynRM) 

 Въртящ момент на модифицираната машина 
Въртящият момент на разработената машина е калкулирана около 11.9 Nm по формулата: 

 
(6-3) 

 Разпределение на магнитна индукция 
Магнитната индукция на и плътността на тока на разработената синхронна безколекторна 

електрическа машина е посочена на фигурата по-долу. 

  

Фигура 6.13 Разпределение на магнитна 

индукция в модифициран електрически мотор 

AT3 100 LK4, T 

Фигура 6.14 Разпределение на плътност на тока 

в ротора на модифициран електрически мотор 

AT3 100 LK4, A/m2 
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Определяне на коефицент на полезно действие 
На база посочените резултати е възможно да се пресметне коефициента полезно действие 

както следва: 

 
(6-4) 

6.7. Изработване на физически прототип за високо ефективна синхронна 

безколеткорна машина 
На база създадената високо ефективна електрическа машина е разработен физически 

прототип, като тримерен изглед на разработения роторен пакет е посочен на Фигура 6.15, а сборен 

чертеж на ротора на Фигура 6.16. Разработеният физически прототип е посочен на Фигура 6.17 в 

етап на предварителни изпитания за определяне на работните показатели. 

Разработената модификация за физически прототип е адаптирана към статор на стандартна 

асинхронна електрическа машина AT3 100 LK4. 

  
Фигура 6.15 Геометричен модел на ротор за 

физически прототип. 

Фигура 6.17 Физически прототип на 

разработка SynRM AT3 100 LK4 в етап на 

предварителни изпитания. 

6.8. Сравнителен анализ на виртуален и физически прототипи на високо 

ефективна синхронна безколеткорна машина без прилагане на 

постоянни магнити с помощта на създадената каскадна методология и 

доказване на концепцията чрез физически прототип. 
Разработеният физически прототип е произведен от Елпром Харманли АД и при 

предварителни тестове иновативната разработка и физическия прототип са функционални, като 

последващи задачи предстои пълен кръг от изпитвания, които да бъдат използвани за 

допълнително адаптиране на виртуалния прототип и да определят основни параметри на 

прототипа като: 

 Актуална скорост на въртене – дали в действителност разработката има поведение на 

синхронна електрическа машина; 

 Определяне на въртящ момент при номинална скорост на машината; 

 Определяне на действителен коефициент на полезно действие, което се състои от 

определянето на: 

o Действителна консумирана електрическа мощност 

o Действителна генерирана механична мощност; 

При първоначалния кръг на изпитания са определени e извършено сравнение между 

стандартна асинхронна електрическа машина AT3 100 LK4 и модифицирана такава синхронна 

реактивна на база скорост на въртене, определяне на въртящ момент и консумирана електрическа 

мощност. Това сравнение е посочено на следващите фигури. 

  
Фигура 6.18 Данни от предварително изпитване на 

синхронна безколеткорна машина без прилагане на 

постоянни магнити на базата на AT3 100 LK4 

Фигура 6.19 Данни от изпитание на 

асинхронна електрическа машина AT3 100 

LK4 
Забелязва се, че виртуалния прототип има високо съответствие между отчетената входна 

електрическа мощност, действителната скорост на въртене и генерираният въртящ момент, като 

също така е видно и това, че има конкурентност на показателите по предварителни данни между 
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физическия прототип на разработката (който се изработва с прототипни технологии, които носят 

по-ниско качество на ламелите за пакетите) и асинхронна машина, която се произвежда серийно 

със прецизни щанци. 

6.9. Изводи към глава 6 
Въз основа на изследването са откроени следните изводи: 

 Изграден е мултифизичен виртуален прототип на иновативна нова високо ефективна 

синхронна безколекторна машина без постоянни магнити в ротора си, която функционира на 

принципа на синхронните реактивни мотори. 

 Създадената синхронна реактивна машина позволява надграждането на асинхронна 

електричека машина като статорът се запазва непронен. 

 Извършен е сравнителен анализ на виртуалните прототипи между предложената иновативна 

високо ефективна синхронна безколекторна машина със синхронна такава от същия 

типоразмер. 

 На база сравнителния анализ между високо ефективна синхронна безколекторна машина и 

асинхронната такава е разработен физически прототип. 

 В етап на предварително изследване на физически прототип на високо ефективна синхронна 

безколекторна машина е установено минимално разминаване между виртуалния прототип и 

физическия такъв. 

 Физическият прототип на предложената синхронна машина посочва силно конкурентни 

показатели сравнено с асинхронната такава въпреки изграждането му чрез технологии за 

физическо прототипиране, които водят притежават технологични недостатъци, влияещи на 

въздушната междина между ротора и статора. 

7. ОБЩИ ИЗВОДИ 
Предложен е иновативен каскаден подход, който в най-голяма степен кореспондира с 

реалните възможности за създаване на виртуален прототип за адекватна основа за изграждане на 

дигитален близнак с максимално отчитане на спецификата на мултифизичните процеси и техните 

симулационни модели. 

Разработеният каскаден подход дава възможност за навлизане в различни видове 

мутлифизични анализи, които са слабо познати като се базира на три етапа, като в края на третия 

се достига до високо ниво на достоверност и увереност за разработка на иновативни 

мултифизични системи. 

Разработеният каскаден метод за подобряване на ефективността и ефикасността на 

виртуалното прототипиране с така описаните си три етапа се базира на принципа на „Бяла 

кутия/Черна кутия“ за изследване на сложни обекти чрез прилагане на виртуален прототип като 

„бяла кутия“ и физически такъв като „черна кутия“ в итеративна свързаност до постигане на фина 

калибрация на виртуалния прототип. 

Приложението на виртуалния прототип при изследване на мултифизични процеси e 

дефинирано като съвкупност от симулации на свързани процеси, като критичен компонент на 

технологията е степента на достоверност на резултатите от инженерните анализи и симулации с 

виртуалния прототип; 

Достоверността на виртуалния прототип се доказва чрез верификация (оценка на 

изградения изчислителен модел) и чрез валидация (оценка на получаваните резултати от 

виртуалния прототип чрез тестове с физически прототип). 

Създаден е виртуален прототип на сложна мултифизична система за непрекъсваемо 

захранване с кинетичен акумулатор на енергия – маховик с физически наличен обект за 

изследване на процесите по метода на „Бяла кутия/Черна кутия“. 

Изследвани са отделните елементи на системата за непрекъсваемо захранване с кинетичен 

акумулатор на енергия – електродвигател/генератор чрез мултифизичен виртуален прототип; 

механичното повдение на маховика в стационарно и нестационарно положение и са определени 

загубите в лагеруването на цялата система. 

При изследването на системата за непрекъсваемо захранване с кинетичен акумулатор на 

енергия са постигнати високи нива на достоверност между виртуалните прототипи и физическата 

система. 
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Създадена е мултифизичен виртуален прототип еволюционна хибридна радиална 

електрическа машина с минимално количество постоянни магнити в роторния пакет като по този 

начин се поддържат статорните намотки възбудени и е осигурено бързо превключване на 

машината между генераторен и моторен режим. 

Така проектираната еволюционна хибридна радиална машина притежава минимални 

загуби в резултат на съпротивителния момент от наличните магнити в ротор. 

Създаден е физически прототип на еволюционна хибридна радиална електрическа като е 

достигнато високо ниво на съответствие между двата в режим на празен ход. 

Създаден е мултифизичен виртуален прототип на иновационна аксиална индукционна 

електрическа машина, без наличието на постоянни магнити с високи показатели спрямо своя обем, 

както и конкурентен коефициент на полезно действие спрямо радиални машини с подобни 

показатели. 

Предложената иновационна аксиална индукционна електрически машина притежава 

иновативна конструкция, която позволява производството на различни типоразмери от машината 

без наличието на щанца за всеки от тях. 

Изграден е физически прототип на база виртуален прототип на предложената иновационна 

аксиална индукционна електрическа машина. 

Изграден е мултифизичен виртуален прототип на иновативна нова високо ефективна 

синхронна безколекторна машина, която не съдържа постоянни магнити в ротора си и работи на 

принципа на синхронните реактивни мотори. 

Създадената синхронна реактивна машина позволява надграждането на асинхронна 

електричека машина като статорът се запазва непронен. 

Изпълнен е сравнителен анализ на виртуалните прототипи между предложената 

иновативна високо ефективна синхронна безколекторна машина със синхронна такава от същия 

типоразмер. 

На база сравнителния анализ между високо ефективна синхронна безколекторна машина и 

асинхронната такава е разработен физически прототип. 

В етап на предварително изследване на физически прототип на високо ефективна 

синхронна безколекторна машина е установено минимално разминаване между виртуалния 

прототип и физическия такъв. 

Физическият прототип на така предложената синхронна машина посочва силно 

конкурентни показатели сравнено с асинхронната такава въпреки фактът, че е изграден чрез 

технологии за физическо прототипиране, които водят до технологични недостатъци и нефинно 

поддържана въздушна междина. 

8. ПРИНОСИ 
8.1. Научно-приложни приноси 
Разработен и апробиран чрез реални физически прототипи  е иновативен каскаден подход с 

висока степен на адекватност, прилаган за създаване на виртуален прототип като основа за 

надграждане до дигитален близнак с максимално отчитане на спецификата на мултифизичните 

процеси и техните симулационни модели; 

Практически е доказано, че предложеният каскаден подход осигурява възможност за бързо 

осъществяване на сложни мутлифизични модели, които са със слабо познато поведение. Подходът 

се базира на три етапа, като в края на третия дефинитивно се достига до високо ниво на 

достоверност и точност при изграждане на дигитални близнаци; 

Анализирана и оценена е ефективността и ефикасността на предложения каскаден подход, 

използващ виртуалното прототипиране, прилагайки многократно принципа на „Бяла кутия/Черна 

кутия“ в итеративна свързаност, до постигане на фина калибрация на виртуалния прототип. 

8.2. Приложни приноси  
Приложението на виртуалния прототип при изследване на мултифизични процеси, 

дефинитивно трябва да бъде изграден като съвкупност от симулации на свързани физични 

процеси. Свързаността  на процесите е критичен компонент за технологията и степента на 

достоверност на резултатите от този тип инженерни анализи; 

Създаден е виртуален прототип на сложна мултифизична система за непрекъсваемо 

захранване с кинетичен акумулатор на енергия – маховик чрез валидация с физически наличен 

обект за изследване на системата по метода на „Бяла кутия/Черна кутия“. Чрез финно 

донастройване на ВП за изследване на механичното повдение на отделните елементи на системата, 
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в стационарно и динамично състояние, са постигнати високи нива на достоверност на виртуалните 

прототипи; 

Създаден е мултифизичен виртуален прототип на еволюционна хибридна радиална 

електрическа машина с вградени постоянни магнити в ротора за осигуряване на статорните 

намотки във възбудено състояние с цел бързо превключване (под 20 ms) на машината между 

генераторен и моторен режим. Осигурени са минимални загуби в резултат на съпротивителния 

момент магнитите и адекватността на ВП е доказана чрез физически прототип на машината; 

Създаден е мултифизичен виртуален прототип на иновационна аксиална индукционна 

електрическа машина, без наличие на постоянни магнити. Постигнати са високи показатели 

спрямо обема на електромагнитната система, както и съпоставим коефициент на полезно действие 

спрямо радиални машини с подобни мощностни параметри; 

На основата на предложения ВП е разработена иновативна авторска конструкция на 

аксиална индукционна електрическа машина, която позволява производството на различни 

типоразмери от машината без наличието на щанцови пакети за всеки от типоразмерите (защитена 

с полезен модел); 

Предложена е иновативна концепция на високо ефективна синхронна безколекторна 

машина без постоянни магнити, работеща на слабо изучения принцип на синхронен реактивен 

ефект (SynRM). Концепцията е успешно валидирана чрез изграден мултифизичен виртуален 

прототип; 

Създадена е подход за модифициране на конвенционални асинхронни машини при 

запазване на статора и използване на ротор от развитата нова високо ефективна синхронна 

безколекторна машина без постоянни магнити, при което се постига увеличен коефициент на 

полезно действие; 

С помощта на виртуалния прототип е проектиран, конструиран и изпълнен физически 

прототип. Предварителното изследване на ФП доказва по експериментален път минимално 

несъответствие между проектните и постигнатите параметри, доказващо ефективността на 

предложения мултифизичен виртуален прототип. 
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SUMMARY 
 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF THE PROCESS FOR CREATING A DIGITAL 

TWIN THROUGH A VIRTUAL PROTOTYPE 

 

MEng. Blagovest Zlatev 

 
The presented work is focused on the field of modern mechanical engineering with a focus on the 

applicability of the technologies for virtual prototyping of complex multiphysical systems, which are 

difficult to assess at the design stage. 

A cascading approach is proposed, which is effective in the development of complex 

multiphysical systems, through the application of which the development process is accelerated while the 

level of reliability of the developed virtual prototypes is increased. 

A methodology has been developed for modeling, building and researching a multiphysical virtual 

prototype and increasing its accuracy through a Cascade Approach with Multiple Application of the 

Black and White Boxes Method. 

The developed cascade approach is verified by fine-tuning a virtual prototype of a physically 

existing radial asynchronous electric machine from а kinematic system for uninterruptible power supply. 

An approach for step-by-step construction and research of a multiphysical virtual prototype by 

creating an evolutionary hybrid radial asynchronous electric machine has been tested. 

The cascading approach for building and researching a multiphysical virtual prototype has been 

tested by creating an innovative axial asynchronous electric machine. 

With the help of the presented cascade approach a novelty concept for a highly efficient 

synchronous brushless machine without the application of permanent magnets has been created. The 

concept has been proved with the help of a physical prototype for the said machine with high degree of 

adequacy. 

As a result of the developed methodology three different and novelty concepts for electrical 

machines were developed first as virtual prototypes then validated with the help of physical prototypes. 

The high level of correspondence between the virtual and physical prototypes as well as the innovative 

designs of a novelty axial flux asynchronous machine and a highly efficient brushless synchronous 

machine are the basis for the introduction of new products by Elprom Harmanli JSCo. 
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