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1.Увод.  

Известно е, че моторните превозни средства имат 
основен дял в замърсяването на въздуха, чрез отделяне на 
вредни емисии, имащи негативен ефект, както за 
околната среда така и за човешкото здраве. За 
определяне стойностите на този негативен ефект е 
необходимо да се знае временното състояние на 
автомобилният парк на дадена държава или регион от нея. 
Състоянието на парка  формира екологичен фон, като част 
от него се основава приоритетно на екологичните 
характеристики на типовете автомобили в държавата или 
региона в нея. При това е необходимо да се изследват 
вредните емисии отделяни от автомобилният транспорт, 
намиращ се в експлоатация за определен период от време. 
Част от такива общи изследвания на екологичните 
характеристики на моторните превозни средства (МПС) са 
описани в [2]. По-подробно с точни данни за състоянието на 
автомобилният транспорт отразени в [1] са изследвани ред 
задачи от гледна точка оптимизация. В [3-4] са разгледани 
някои въпроси по оценка на автомобилният парк в 
нашата страна преди членството ни в Европейският 
Съюз. След влизането в Европейският съюз на Р. 
България се предявяват редица изисквания 
„Европейската транспортна политика“, които 
предполагат провеждане на изследвания за определяне 
временното екологично състояние на автомобилният 
парк в нашата страна.  

  2. Определяне временното състояние на 
автомобилният парк в Р. България 
     Временният статус на Транспортната среда средаTC  в 
нашата страна се определя от диспропорцията в  
относителният  дял на по-малкият дял на новите  МПС,  и 
преобладаващото количество автомобили намиращи се в 
значителен срок за експлоатация (автомобили „втора ръка“) от 
10 - 15 години. Това предполага завишени стойности на 
екологичните им характеристики спрямо стандартите за 
пригодност на автомобилите в екологическите изисквания 
EURO-4-6. Поради това определянето временното 
състояние на автомобилният парк  предполага анализ на 
временните екологични характеристики на типовете 
автомобили, което да позволи вземането на решение за 
реализиране на подходи за осъществяването на контрол от 
държавните органи по състоянието на автомобилите 
намиращи се в експлоатация в нашата страна.  

 3. Решение на проучения проблем 
   За осигуряване достоверност на анализа при определяне на 
екологичните характеристики на типове автомобили са 

проведени  изследвания в четири диагностични центрове на 
територията на два областни града и четири диагностични 
центрове на малки градове при годишен технически преглед. 
Статистически са обработени следните екологични параметри 
на класове автомобили: съдържание на въглероден окис CO , 
въглероден двуокис 2CO , неизгорели въглеводороди CH  и 
въздушно съотношение на 2O . Резултатите от изследванията 
под формата на описателни статистически характеристики 
определят временното екологично състояние на част от 
автомобилният парк в Р. България. 
4. Алгоритъм за определяне състоянието на 
вредните емисии в леките автомобили клас 
М1 с принудително запалване  на високи 
обороти 

Данните от проведените статистически изследвания  
на емисията въглероден оксид CO  обобщени от проведените 
годишни технически прегледи на „бензиновите“ двигатели в 
леките автомобили при работа на ускорени обороти, 
представляват особен интерес поради „нормалното“, 
ескплоатационно функциониране на значителна част от 
автомобилният парк на страната. Ускорените режими за 
функциониране на ДВГ се характеризират с екологичните 
характеристики, задаващи качеството на процеса горене и 
значително различаващи се от работата им на ниски режими 
на работа – празен ход.  За определяне на особеностите в 
разпределението на данните формирани от емисията 
въглероден оксид CO ,  същите са демонстрирани на Фиг.1 

 
Фиг.1. Закони за разпределение на  емисията  въглероден 
окис CO    в леките автомобили клас М1 с принудително 

запалване  на високи  обороти измерени при годишен 
технически преглед 
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Стойностите на CO  показани на Фиг.1. обединени по 
групи и интервали на CO  се подчиняват на експоненциалният 
закон за разпределение на измерванията "exponen", Фиг.1. 
Приоритетното количество на измерванията на CO  в 
хистограмата, показват, че около 81.6% от стойностите се 
намират в интервала 6.0CO1.0 ≤≤ . Останалите стойности на 
CO  демонстрират стойности в интервала 7.2CO8.1 ≤≤ , което 
съставлява около 11.12% от +автомобилите, преминали през 
годишният технически преглед, Фиг.1. Другите по близост 
закони за разпределение на измерваните величини CO  са на 
коши („cauchy”) и логистично ("logistic"), които потвърждават 
също, несиметричността на измерваните стойности на емисиите. 
Това в практиката за работата на ДВГ се явява е характерно за 
техния режим  на високи обороти .   

Анализа в разпределянето на данните в интервал 
6.0CO1.0 ≤≤ , Фиг.1. характеризира приоритетно емисията CO  в 

новите автомобили  на  „възраст“ 3 - 5 години. При това, средна 
стойност на измерваната величина CO  в посоченият интервал  е 

0,573873N емисс
сред = , което в значителна степен отговоря на 

изискванията на EURO 3. А коефициентът на асиметрия в 
стойност -0,94457K eммис

assim =  потвърждава силната „дясна“ 
несиметричност, групирането на данните  на CO  в интервала 
клонящи към стойност 0.6. 

Стойностите на въглеродният оксид CO  в интервала 
7.2CO8.1 ≤≤  отговаря на автомобилите втора употреба, които 

не са снабдени с катализатори. 
От особена важност при определянето на екологичните 

характеристики на леките автомобили при ускорени режими на 
работа представляват показателите на емисията въглероден 
диоксид 2CO . Те представляват особен интерес, поради  
връзката на 2CO с останалите емисии намиращи се в  състава на 
отработените газове на ДВГ. За целта промяната на стойностите 
на въглеродният двуокис, са визуализирани на фиг. 2.   

 
Фиг.2. Закони за разпределение на  емисията  въглероден 
двуокис 2CO    в леките автомобили клас М1 с принудително 
запалване  на високи  обороти измерени при годишен 
технически преглед 

 
Основната зависимост формирана от разпределение на 

данните 2CO  потвърждава реалността от формирането закона за 
разпределение на тази емисия - нормален  закон  „normal” . Той 
се явява симетричен закон разпределение на измерваната 
величина 2CO , главно поради различните „възрасти“ и 
технологичното оборудване на леките автомобили от клас М1,  
Фиг.2. Измерванията на 2CO  демонстрирани в хистограмата 
показват, че около 34.2% от стойностите се намират в интервала 

4332.8CO4.6 2 ≤≤ . Останалите по-големи стойности на 2CO  се 
намират в съседният интервал 465.10CO4332.8 2 ≤≤ . Това 
съставлява около 23.7% от данните за 2CO  определени по 
годишният технически преглед на автомобилите проверени за 
работоспособност при ускорени обороти,Фиг.3.6. Другите по 

близост закони за разпределение на измерваните величини са 
логистичен "logistic" и на вейбъл "weibull", при които отново 
демонстрира симетричността на измерваните стойности на  
емисията 2CO   в ДВГ. 

Важна част в оценка качеството във функциониране на  
съвременните ДВГ представляват стойността на въглеводороди 
CH  в състава на отработените газове на леките автомобили при 
ускорени режими за работа. За такава оценка се използва 
динамика в стойностите на измерванията на CH  отразени в на 
различни марки леки автомобили, представени на фиг. 3. 

 

 
 

Фиг.3. Закони за разпределение на  емисията  въглеводороди   
CH  в леките автомобили клас М1 с принудително запалване  

на високи  обороти измерени при годишен технически преглед 
 
Оценката на стойностите на CH  особено при ускорени 

обороти на работа на леките автомобили потвърждава  
реалността в качеството на изгаряне на горивата и техният 
състав, при наличието или отсъствието на компютърни системи 
за управление на горивният процес при ДВГ. За анализ на тази 
оценка, обединението на измерванията CH  в групи и интервали 
демонстрират  съответствие  закон  на тяхното разпределение - 
гама "gamma", Фиг.3. Приоритетното количество на 
измерванията на CH  в хистограмата показват, че около 42.1% от 
стойностите са намират в интервала 833.200CH21 ≤≤ . 
Останалите стойности на CH  формират следващият интервал в 
размерност 667.380CH833.200 ≤≤ , което съставлява около 
26.3% от общото количество измервания, Фиг.3. Другите по 
близост закони за разпределение на измерваните величини CH  
са съответно несиметричните - вейбъл („weibull”) и 
експоненциален "expon". Това напълно съвпада с природата на 
стойностите в емисията CH  в съвременните типове двигатели с 
вътрешно горене. 

В първият интервал от данни  833.200CH21 ≤≤   средната 
стойност на измерванията  е 109.44N емисс

сред = , което е характерно 
за новите леки автомобили с възраст 5 - 7 години, Фиг.3. Тези 
стойности в значителна степен отговорят на изискванията на 
EURO 4. 

Във вторият интервал, Фиг.3. стойността на емисията 
CH  е в границите 337.740CH33.560 ≤≤ , с което се 
характеризира състоянието на автомобилите с „по-стара“ първа 
регистрация. Средна стойност на измерваната величина в 
посоченият интервал е 554,59473N емисс

сред = , което  характеризира 

управлението на горивният процес в тях 
При работа на двигателите на високи обороти важно 

значение в определянето на техните екологични характеристики 
играе количеството на кислорода 2O  в отработените газове на 
типовете леки автомобили. Стойностите на 2O  формира косвена 
връзка с останалите емисии при ускорени режими на работа са 
демонстрирани на  фиг. 4.  
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Фиг.4. Закони за разпределение на  емисията  кислород  

2O  в леките автомобили клас М1 с принудително запалване на 
високи  обороти измерени при годишен технически преглед 

 
  Стойностите  на 2O  показани на Фиг.4 обединени по 

групи и интервали на 2O  и взаимното им съответствие се 
подчиняват на силно несиметричен, логологистичният закон за 
разпределение "lglogis", Фиг.4. Приоритетното количество на 
измерванията на  2O  в хистограмата показва, че около 76.3% от 
стойностите се намират в интервала 227.3O02.0 2 ≤≤ . 
Останалите стойности на 2O  формират обединен интервал с 
размах  253.16O76.9 2 ≤≤ ,  което съставлява около 20.2% от 
измерванията с максимум 63.14O2 = . Този интервал 
характеризира преди всичко автомобилите със стара регистрация 
от 12 -18 години, Фиг.3.8. Другите по близост закони за 
разпределение на измерваните величини са логонормално  
(„lgnorm”) и вета "betai", които демонстрират отново 
несиметричността на измерваните стойности на емисиите.   
 5. Обобщение на резултатите от 
изследванията на екологичните 
характеристики  на леките автомобили клас 
М1. 
        Проведените изследвания за идентификация стойностите на 
емисиите в част от автомобилният парк на Р. България 
демонстрират общи тенденции на изменения във връзка с 
типовете автомобили и най-важно, с годините на тяхната 
експлоатация. Така например, една от екологичните 
характеристики на емисиите на леките автомобили клас М1 с 
принудително запалване  намираща се в настоящият момент в 
експлоатация - въглеродният оксид CO , определена от 
статистическият анализ е в два диапазона: за 42.03% около 

66.0CO1.0 ≤≤ , и за 23.7% в интервала 8.1CO21.1 ≤≤   от общото 
количество измервани стойности. Първият диапазон 
удовлетворява изискванията на EURO 4,  и EURO 5. 

А вторият, единствено само и EURO 3, т.е. 3.2CO ≤   или 
8.1CO21.1 ≤≤  - което е актуално за състоянието на 

автомобилния парк за 2000 година. Средна стойност на 
измерваната величина – емисията на CO  е 1,147368N емисс

сред = , 

което демонстрира отклонените от възприетите норми по EURO 
4  на 13…16%. Това се дължи на годините за експлоатация на 
автомобилите на „възраст“ 20-25 години. Тези тенденции в 
стойностите на CO  се съхраняват и тестовете на автомобилите 
клас М1, при ускорени обороти отразени в годишните 
технически прегледи. Почти същата тенденция се съхранява в 
стойностите на емисията 2CO  на работещи на ниски обороти 
(празен ход). В проведеният статистически анализ на 
стойностите в емисиите 2CO , средна стойност на измерваната 

величина 5,055263N емисс
сред = , което демонстрира отклонения от 

възприетите норми по EURO 5, на 22…35%  причина, за което се 
явява леките автомобили с „по-стара“ първа регистрация - средно 
15 - 22 години. Важно в стойностите на въглеводороди CH  в 

състава на отработените газове на автомобилите клас М1 
притежава средна стойност на измерваната величина 

308,5263N емисс
сред = , което е отклонение на 21….32% поради 

отклонение в стандартите на използването гориво. Тези данни са 
в тясна връзка с ефективността във функциониране  на ДВГ, 
определена главно с  нивото на кислорода  2O   в състава на 
изгорелите газове. Данните от изследванията се потвърждават 
това твърдение със средната стойност на измерваната величина 

2O  от 11,51553N емисс
сред = . При това законът за разпределение на 

емисията 2O  е нормален с медиана 12,00000Meемисс
ср = , което 

отново потвърждава истинското състояние на леки автомобили 
намиращи се в експлоатация и особено тези, на „възраст“ 15-20 
години.  

Основни разпределения на измерваните величини –  
вредните емисии в изгорелите газове на ДВГ приоритетно, 
приблизително около 90% от тях са несиметрични. Тази 
особеност демонстрира постоянната тенденция за намаляване 
стойностите на емисиите поради техническите нововъведения в 
автомобилостроенето и възможности за неутрализиране на част 
от тези емисии. И още - автомобилите на определена „възраст“ 
15 - 25 години, винаги се съпътстват с определени отклонения в 
евростандартите на емисионните ограничения.    

Взаимните връзки между данните дефиниращи емисиите 
на отработените газове в ДВГ позволява извършването на 
факторен анализ за определяне на йерархията на тяхното 
влияние върху екологичната ситуация в нашата страна с 
приоритетно застаряващият автомобилен парк намиращ се в 
експлоатация.   

6.Заключение. В настоящата работа са разгледани 
модели на системи за анализ състоянието на екологичните 
характеристики на леките автомобили клас М1, като част от 
автомобилният парк на нашата страна. Представеният модел 
позволява да се определят мерки за подобряване на техният 
контрол от държавните органи. Част от тези мерки могат да 
бъдат: участието в контрола на различни институции за 
мониторинг на качеството в неговото провеждане; провеждане 
на междинни технически прегледи за отстраняване на 
нередностите по автомобилите от мобилни групи за контрол и  
др. 
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