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Уважаеми читатели,

Без съмнение проблемът с оцеляването на списание „Автома-
тика и информатика“, излизащо на роден български език, е основен 
в момента. В последователност от редакционни и авторски матери-
али има смисъл да обсъдим такива дейности, които да предприеме 
редколегията, така че да компенсира негативните ефекти на очевидно 
променилите се условия за успешно съществуване на списанието.

Считам, че една от възможните тематични рубрики в списанието, 
която би могла да се обсъди, е възстановяването на позабравената от 
нас традиция да предлагаме на общността на специалистите по авто-
матика и информатика фрагменти на речник от превод на български 
език на най-често използваните в нашата област термини от английски 
език. Има голям разнобой в превода на десетки, а може би на сто-
тици думи, например advanced, big data, deep learning, reinforcement 
learning, robust, control, leveraging, emerging, award, adversarial training, 
reasoning, case-based reasoning и много, много други. Постепенното 
изграждане на общоприета (във възможно най-голяма степен) терми-
нология, съответстваща на законите на нашия роден език, би била от 
несъмнена полза за цялата гилдия и специалистите извън нея – при 
писане на статии, подготовка на обзори, при даване на експертно 
мнение, за предложения за авторски свидетелства и т.н. Такъв речник, 
разширен до степен на тълковен, ще бъде от особена полза за уни-
верситетските преподаватели, които ще могат да обучават студентите 
в духа на една обща за нашата малка страна терминология. Това не 
е лесна задача, тъй като се изисква много знание, опит и езикова 
култура за използване на чудесните изобразителни възможности на 
българския език за достигане на яснота, пълнота и съответствие с 
оригиналната чуждица. Бурното развитие на автоматиката и информа-
тиката през последните две десетилетия неизбежно поражда появява-
не на десетки и стотици нови понятия, за които липсват подходящи 
термини в българския език. Възприемането на чуждици или адекватни 
преводи е неизбежно в тези случаи. Същевременно една от задачите 
на списанието винаги е била да ограничава нерационалното и вредно 
включване в текста на чужди термини, когато могат да се използват 
български думи. Често се наблюдава как писмената и говоримата ни 
реч се задавят с чуждици, на които се отдава предпочитание поради 
съображения за лъжливо разбирана престижност, желание да се блес-
не, опит за формално надскачане на личните възможности и резултати. 
Вместо безкритичното заместване на съществуващи в езика ни думи 
с чуждици трябва да противопоставяме възможностите и богатството 
на българския език. Но крайният пуризъм, особено в условията на 
експоненциалното нарастване на знанията във водеща област като 
автоматиката и информатиката, е недопустим и невъзможен поради 
необходимостта от обогатяване на езика ни с понятия и думи, които 
липсват в него. Това е от особена важност за понятия, за които вече 
има определено единомислие в международната научна общност по 
отношение на терминологичното съдържание. Консултации и сътрудни-
чество с български филолози ще са задължителни. Ще е разумно да 
използваме опита на забележителната българска филологическа школа 
(например академиците А. Балан, Л. Андрейчин, В. Георгиев) за вграж-
дане на научните чуждици в българския език, използвайки подхода 
„отдолу-нагоре“, което в нашия случай означава широко обсъждане и 
търсене на максимално съгласие на цялата ни гилдия с надеждата, че 
постепенно живият научен език ще ги изглади смислово и звуково.

Провеждането на издателска и редакционна политика за чист 
български език, внимателно вграждане на чуждици и съдържателен 
превод и общоприетото им използване представлява достойна и уни-
кална цел и предизвикателство пред списание „Автоматика и ин-
форматика“, която ние трябва да преследваме с последователност, 
упоритост и търпение.

Акад. Минчо Хаджийски
Главен редактор 
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Основаващи се на модели  
или безмоделни подходи в автоматиката

М. Хаджийски

Model-based ot Model-free Approach in Control
M. Hadjiski

Key Words: Artificial intelligence; automatic control; data driven meth-
ods; machine learning; model-based control; model-free control.

Abstract. Classical model-free control methods, which still have 
extremely large application in industry are considered in historical 
perspective and in accordance with their advantages and disadvan-
tages. Some of the most popular model-free approaches, adopted 
last three decades (ultra-local model-based, rule-based, express sys-
tem-based) are treated tacking into account their pros and cons, 
depending on the complexity of the control problem and the busi-
ness aspect. A special attention is paid to contemporary very actual 
data-driven approaches. The most promising of them, oriented to 
AI-based technologies (especially machine learning) are discussed. 
A comparative analysis is carried out in order to clarify the advan-
tages, disadvantages and challenges of model-based and model-free 
approaches implementation in control in big data era.

100 години съвременна автоматика
1. Предходен период
• Античност
• Първа индустриална революция

– 18 век: Джеймс Уат, 50 000 регулатора
– 19 век: техническо усъвършeнстване

• Първи теоретични работи
– Максуел

– Стодола
– Вишнеградски

2. Поява на първия ПИД регулатор: 1922 г.
3. Първи методи за търсене на екстремум ~ 1920 г.

Основни фактори, определящи 
развитието на автоматиката

1. Задачи, поставяни от индустрията, отбраната, со-
циалните системи

2. Общото развитие на науката и техниката
3. Развитието на инструменталната база
• Технически средства на автоматиката
• Изчислителна техника
• Общ и специализиран софтуер

Задачи и предизвикателства  
пред автоматиката
1900 г.–1930 г. Развитие на енергетиката, металургията, 
  химическата промишленост
1930 г.–1945 г. Втора световна война
  Радари, зенитна артилерия

Фиг. 1. Хонологично развитие на безмоделното и моделно базираното управление
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1940 г.–1970 г. Космос
1950 г.–1980 г. Атомна енергетика
1960 г.–1980 г. Изчислителна техника
1960 г.–2000 г. Генетика
1990 г. – ... Психология, молекулярна биология, науки 
  за мозъка, екосистеми
2010 г. – ... Наука за данните

Защо се развива класическото 
безмоделно управление

1. Бързо развитие на основни индустриални сектори 
в първите десетилетия на 20-и век

• Енергетика
• Химия, нефтохимия
• Металургия
2. Поставят се за решаване относително прости зада-

чи с един вход и един изход
3. Системите за управление на индустриалните обек-

ти се състоят от независими контури
4. Липса на сериозна теоретична база за идентифи-

кация и синтез на системи за управление

5. Ниско ниво на техническите средства за автома-
тизация

• Аналогови пневматични и електрически/лампови 
регулатори

• Сензори с ограничена точност (клас 5%)
• Изпълнителни механизми с малка скорост и точност
• Липса на унификация и стандарти
6. Отсъствие на разбирането, че автоматиката е са-

мостоятелна научна дисциплина

Класическо безмоделно управление
1. Разширяване на П до ПИ и ПИД регулатори
2. Настройка на класическите П, ПИ и ПИД регулатори
• Циглер и Никълс 1942 г.
• Ротач 1960 г.
• Окгпем и Витенмарк 1980 г.
3. Усъвършенствани схеми с класически регулатори
• Каскадни схеми (фиг. 2а)
• Регулиране на съотношение (фиг. 2б)
• Параметрична компенсация (фиг. 3а)
• Превключващо управление (фиг. 3б)

Фиг. 2

Фиг. 3
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Особености на класическото 
безмоделно управление

1. Монтирани са общо 5 млн. ПИД регулатора
2. Преимущества
• Евтини
• Сигурни (> 50 000 ч. наработка на отказ)
• Напълно приети от оперативния персонал
• Задължителен световен опит по класове обекти
• Достатъчно добре се справят с нелинейни, неста-

ционарни и стохастични обекти
• Отработена опция за всички приборостроителни и 

инженерингови фирми
• Сложни схеми с няколко ПИД регулатора (фиг. 4а)
3. Недостатъци

• Неоптимални (до 40-50% в смисъл на СКГ)
• Бавно сходими при обучение на параметрите 

(фиг. 4)
• Негарантирана робастност при различни комбина-

ции на условията за функциониране
4. Перспективи
• Ще продължи инвестиционното им приложение 

без изгледи за заместващ нов базов регулатор
• Специализираните симпозиуми на ИФАК по перс-

пективи за ПИД регулаторите отчитат незатихващ 
интерес и изобилие на иновативни идеи

• Перспективни са системи с комбинация на ПИД 
регулатори и моделнобазирано търсене на опти-
малните параметри за настройка (фиг. 4б)

Фиг. 4
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Некласически безмоделни подходи 
(при малко данни)

1. Подход на M. Fliess
2. Управление на базата на правила
• Системи с малка размерност
• Експертни системи
3. Метод на прецедентите (CBR)

Подход на M. Fliess

Стратегията за управление почива на две основни 
правила:

А. Сложният математичен модел на обекта се замест-
ва с така наречения ултралокален модел във вида

(1) y(n)=F+αu,

където:
1. y(n) е n-тата производна на изходната величина на 

обекта, степента n се определя от потребителя и практи-
чески може да се приеме за равна на 1 или в редки случаи 
за 2;

2. α е константа, която се подбира експериментално 
от потребителя така, че произведението αu и y(n) да са от 
един и същ порядък;

3. F е величина, която се определя итеративно на вся-
ка стъпка, така че да замести непознатата част от модела 
на обекта, да включва и основните действащи смущения;

4. F се приема за кратък интервал от време като 
константа и уравнение (1) добива вида

(2) y(n)=Φ+αu,

където Φ е неизвестен константен параметър.
Апроксимациите имат следните особености:
• Валидни са само за къс интервал от време;
• Алгебричните съотношения са получени след 

нискочестотна филтрация;
• Зависимостта (2) е робастна по отношение на го-

леми смущения.

Б. Дефинира се интелигентен ПИД регулатор във 
вида

(3)     

където:
y0 е зададената траектория;
ε=y-y0 е грешката на регулирането;
kP, kI, kD са константи на стандартния mro-регулатор.

Заместването на (3) в (1) води до уравнение за греш-
ката на регулирането във вида

или до линейно диференциално уравнение от трети 
ред

(4)     

Решението на (4) позволява да се намерят настрой-
ките kP, kI и kD независимо от нелинейността на обекта и 
смущенията.

Основен момент е непрекъснатото определяне на 
числените стойности на F в (1), които са валидни за кратък 
интервал от време като константи – уравнение (2).

Б. Дефинира се интелигентен ПИД регулатор във вида

(3)
•• •

α

εεε DIP kkkyF
u

+++−
= ∫0

,

където:
0y е зададената траектория;

0yy −=ε е грешката на регулирането;
DIP kkk ,, са константи на стандартния mro-регулатор.

Заместването на (3) в (1) води до уравнение за грешката на регулирането 
във вида

0=+++
•••

∫ εεεε DIP kkk

или до линейно диференциално уравнение от трети ред

(4) 0=+++
••••••

εεεε IPD kkk .

Решението на (4) позволява да се намерят настройките IP kk , и Dk
независимо от нелинейността на обекта и смущенията.

Основен момент е непрекъснатото определяне на числените стойности на 
F в (1), които са валидни за кратък интервал от време като константи –
уравнение (2).

•• •

(3)     
α

εεε DI(3)     I(3)     P(3)     P(3)     
kkky

(3)     
y

(3)     
F

(3)     u(3)     
+++−

(3)     =(3)     ∫(3)     ∫(3)     
0

,

Б. Дефинира се интелигентен ПИД регулатор във вида

(3)
•• •

α

εεε DIP kkkyF
u

+++−
= ∫0

,

където:
0y е зададената траектория;

0yy −=ε е грешката на регулирането;
DIP kkk ,, са константи на стандартния mro-регулатор.

Заместването на (3) в (1) води до уравнение за грешката на регулирането 
във вида

0=+++
•••

∫ εεεε DIP kkk

или до линейно диференциално уравнение от трети ред

(4) 0=+++
••••••

εεεε IPD kkk .

Решението на (4) позволява да се намерят настройките IP kk , и Dk
независимо от нелинейността на обекта и смущенията.

Основен момент е непрекъснатото определяне на числените стойности на 
F в (1), които са валидни за кратък интервал от време като константи –
уравнение (2).

Фиг. 5
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Управление, основаващо се на правила 
(системи с малко данни)

Този тип системи са или самостоятелни, или пред-
ставляват най-ниското ниво на по-сложни системи. Като 
автономни системи за управление на относително прос-
ти случаи вместо модел те използват човешко знание за 
обекта, което се описва както с количествени, така също и 
с качествени параметри.

Този тип системи за управление включват следните 
компоненти:

1. Подсистема, определяща целевите условия.
2. Подсистема, разпознаваща текущата ситуация.
3. Подсистема, включваща множество правила за из-

пълнение на някакви действия.
4. Подсистема за избор на правила, които да се из-

пълнят, представляваща стратегия за управление на базата 
на правила.

Особености на системите за управление, основава-
щи се на правила

Разглежданите тук системи се отнасят основно за ба-
зовото ниво на йерархичните системи за управление и се 
отличават със следното:

1. Решават целеви задачи с малка сложност.
2. Системата за разпознаване/диагностика има огра-

ничен обхват с малък брой състояния.
3. Използват се краен брой правила от безвъзвратен 

тип, които няма възможност да се активират пробно за 
алтернативно действие.

4. Последователността от правила е алгоритмично за-
дадена още с програмирането на системата.

Предимства

Предимства на системите, базирани на правила:
1. Могат да се прилагат успешно за локално управле-

ние на обекти, които не са изучени добре или са толкова 
сложни, че построяването на достоверни математични мо-
дели е невъзможно или много скъпо.

2. В тях се вгражда експертно знание и натрупан 
опит, което гарантира надеждното функциониране и бързо-
то усвояване от оперативния персонал.

3. С натрупването на нов опит всичките основни под-
системи могат да се донастройват.

Недостатъци

1. Решават се ограничени по функции задачи за упра-
вление с малка размерност и само на ниско ниво.

2. Всяко разширение изисква препрограмиране.
3. Стратегията за избор на правила е твърдо зададена 

с програмния код.
4. Системата не може да се справя с комбинация от 

ситуации, които не са били взети предвид от проектанта.

Експертни системи, базирани на правила

1. Приложимост
Експертните системи (ЕС), базирани на правила 

(RBES), принадлежат на категорията инструменти (tools) 
за решаване на проблеми в сложни многосвързани систе-
ми с множество аспекти на функциониране (технически, 
технологични, икономически, екологичен, свързан с про-
блемите по сигурността). Те се включват в цялостната ар-
хитектура на системата за управление наред с други мощни 
инструменти за решаване на проблеми като теорията на 
управлението, математичното програмиране, когнитивните 
изчисления и други. ЕС, без да бъдат определящо важен 
елемент при вземането на решения, се оказват полезни в 
следните случаи:

• Когато за определен кръг проблеми поради слож-
ността и размера е невъзможно да се създадат 
достатъчно точни математични модели, които да 
позволят използването на математичнобазираните 
инструменти за решаване на проблемите, споме-
нати по-горе.

• Когато част от ограниченията, при които се ре-
шава задачата, не могат да се представят мате-
матически.

• Когато възникналият операционен проблем се ре-
шава от човека експерт по начин, който се пред-
ставя трудно в математическа форма.

2. Особености на експертните системи като инстру-
менти за безмоделно решаване на проблеми на упра-
влението на сложни системи

ЕС представляват безмоделен подход, защото в ос-
новата на функционирането им стоят продукционни логи-
чески правила от типа „Ако A, то B”. Те съдържат следните 
основни компоненти:

• База от правила за разглежданата област.
• Подсистема за търсене на адекватни правила за 

решавания проблем.
• Модул за логически извод в условията на неоп-

ределеност на данните в продукционните прави-
ла.

• Модул за формиране на последователност за из-
пълнението на участващите в решаването на про-
блема правила.

Предимства на експертните системи 

• Простота на отделните правила.
• Ефективно разделяне на знанието за разглежда-

ната област от модула за логически извод.
• Успешно справяне в ситуации със значителна не-

определеност.
• Възможност за включване на нови групи правила 

в базата от правила (БП).
• Лесно коригиране на константите в продукционни-

те правила в резултат на натрупания опит, експер-
тната оценка или процедурата за обучение.
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• Безпроблемно интегриране с други инструменти 
за модерно управление, основаващи се на знание 
(например метода на прецедентите CBR).

• Съществува голямо разнообразие от свободен и 
натрупан софтуер за експертните системи.

Недостатъци на експертните системи 

• Продукционните правила могат да се окажат не-
подходящ начин за представяне на част от еле-
ментите на обекта. Търсенето на адекватни за слу-
чая правила е сложна задача при голяма база от 
правила.

• Съвместната верификация и валидизация на пра-
вила при голяма база от правила става твърде 
сложна задача.

• Поддържането на верността на голяма база от 
правила във времето е сложен проблем.

• Йерархичното представяне на знание е затруд-
нено.

• При голяма неопределеност консервативността в 
оценките при логическия извод става твърде ви-
сока при голяма база от правила.

• Наличието на неотчетени странични ефекти се 
оказва сериозен фактор за точността на процеду-
рата за логически извод.

Съвременни системи за управление, 
основаващи се на модели

1. Постановка
Основаващото се на математични модели направле-

ние е основно в съвременната теория на управлението. 
Формализирането на описанието на обекта за управление 
чрез математични средства като функционален модел съз-
дава фундаменталната основа за многопосочното разви-
тие на автоматиката в течение на 80 години. Всяка година 
ИФАК провежда над 40 специализирани конференции и 
симпозиуми, на които се обсъждат най-широк спектър от 
съвременни проблеми на управлението, главно за моделно 
базираното. Основните движещи сили за този висок инте-
рес към развитието на съвременната автоматика се дължат 
на сериозни обществени потребности:

1. Интензивното развитие на нови технологии в ин-
дустрията, които изискват ново ниво на автоматизация.

2. Конкурентните изисквания, които глобализацията 
поставя пред съвременните индустриални продукти и услу-
ги: високо качество, енергийна и екологична ефективност, 
иновативност.

3. Собственото развитие на теорията на управлението.
4. Наличието на достатъчно високо ниво на развитие 

на моделирането на индустриални обекти, социални струк-
тури, в медицината и т.н. (фиг. 6).

Фиг. 6

Обекти и модели
1. Свойства на обекта
• Сложност
• Неопределност
• Динамичност
• Степен на свързаност с други елементи на индус-

триалната система
• Измеримост и налични измервания
• Ниво на външните и вътрешните смущения
• Налично познание за обекта (domain knowledge)
• Степен на участие на обекта при формиране на 

стойността на крайния продукт (value adding)
• Загуби от авария на обекта
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2. Видове модели
• Математични модели: представят системите чрез 

математични концепти и методи.
• Концептуални модели: представят системите чрез 

обобщени правила и отношения.
• Физически модели: представят системите чрез ре-

ални физически компоненти.

Характеристики на математичните модели 
1. Функционални характеристики
• Статични – динамични
• Линейни – нелинейни
• Стационарни – нестационарни
• Детерминирани – стохастични
• Едномерни – многомерни
• Със съсредоточени параметри – с разпределени 

параметри
• Без чисто закъснение – с чисто закъснение
• Робастни – неробастни
• Локални – глобални
• Адаптивни – неадаптивни
• Каузални – некаузални

2. По начин на представяне на математичния мо-
дел

• Времево – честотно
• Параметрично – непараметрично

• Непрекъснато – дискретно
• Точно – приблизително
• Класическо – специално

– Предавателни функции – Невронни мрежи 
    (MLP, DNN, CNN)
– ОДУ, ЧДУ  – Размита логика (TS, Mamdani)
– ARMA, ARIMA  – Невроразмити
– Регресионни  – Генетични алгоритми (Gas)
   – Базирани на рояци (ACO)

3. По начин на получаване
• Адаптация на известен (например комерсиален) 

модел
• Аналитични модели (first principles model)
• Експериментални модели
а) класически методи (например идентификация)
б) на базата на поток от данни (data driven – DD)

– Невронни – MLP, RBF
– Размити – Mamdani, TS – FL
– Мрежови

(в) хибридни методи

4. По начин на използване
• Изцяло моделнобазирани (MB)
• Частично моделнобазирани (p MB)
• Безмоделни (MF)

Основни методи за управление, 
основаващи се на математични 
модели

1. Честотни методи
• Найквист
• Винер
• Полюси
• Съвременно състояние
2. Методи, основаващи се на пространството на 

състоянията
• Калман
• LQR

• H∞
3. Системи с променлива структура
4. Адаптивно управление
5. Робастно управление
6. Стохастично управление
7. Оптимално управление
• Понтрягин
• Белман
8. Нелинейно управление
9. Моделнопредсказващо управление
10 Превключващо управление
11. Интелигентно управление
• Размита логика
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• Невронни мрежи
• Генетични алгоритми
• Системи, включващи знание

Основни постижения  
на моделнобазираните методи  
в теорията на управлението

1. Математично моделиране
2. Устойчивост
3. Състояние
4. Управляемост, наблюдаемост, достижимост, чувст-

вителност
5. Идентификация
6. Оптималност: управление, синтез, филтрация
7. Неопределеност
8. Робастност
9. Адаптация
10. Обучение
11. Интелигентност
12. Диагностика

Резултати
1. Има достатъчно завършена и цялостна класическа 

теория за управлението, основаваща се на математични 
модели.

2. Получените фундаментални резултати се използват 
след идентификация и развитие в новите методи, основа-
ващи се на поток от данни.

3. Оказва се целесъобразно изграждането на хибрид-
ни системи – класически моделнобазирани и такива, които 
се основават на поток от данни.

4. Многочислени приложения в индустрията, социал-
ните структури и военните.

Промени в ситуацията в началото  
на 21-и век

През последните две десетилетия се наблюдават съ-
ществени промени в технологичното и геополитическото 
развитие:

1. Глобализацията се утвърждава като основна све-
товна тенденция със засилване на конкуренцията.

2. Появяват се нови мащабни проблеми:
• Сложни индустриални комплекси
• Усложнени икономически структури
• Сложни технологични проблеми с най-важни ас-

пекти като:
– Сигурност
– Управление на сложни автономни системи: без-

пилотни автомобили, други транспортни средства, сел-
скостопански и горски машини, локални енергийни ком-
плекси, нефтени платформи и други

• Военни проблеми
• Екологични проблеми

Появяване на нови фактори в областта 
на автоматиката и изчислителната 
техника през 21-и век

1. Големи данни (big data)
2. Зрялост на редица направления от изкуствения ин-

телект – машинно обучение, NLP, софтуер
3. Проблеми при процедури с поток от данни
• Разпознаване на образи и сцени
• Информационни процеси
• Класификация, предсказване
4. Проблеми с моделирането на сложни обекти
• Голяма сложност на моделите
• Разход на значителен ресурс (пари, време)
• Сложно поддържане на достатъчна точност на мо-

дела
5. Проблеми при управление на обекти и системи 

поради голяма сложност на управляващия алгоритъм
• Неопределеност
• Нестационарност
• Нелинейност
• Висока цена

Конкретни проблеми при управление 
на сложни обекти с много данни

1. Частична наблюдаемост поради непълна сензорна 
информация

2. Немаркирани данни, налагащи предварителни про-
цедури

• Формиране на клъстери
• Класификация
• Филтрация
3. Променливи операционни условия на обекта
4. Наличие на стохастичност в параметрите на обекта
5. Променливи характеристики на външните смущения
6. Трудни за проследяване причинно-следствени 

връзки (каузалност)

Фиг. 7
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Фиг. 8

Фиг. 9

Моделнобазирани и безмоделни 
подходи при наличие на много данни

Оформили са се два основни подхода за синтез на 
управляващи системи:

1. Основаващи се на математични модели (мо-
делнобазиран подход – МВ)

Процедурата има два етапа:
а) Идентификация, при която първо се определя ма-

тематичният модел на обекта.
б) Синтез на регулатор (или филтър) при съществено 

използване на свойствата на модела.
Този подход (фиг. 7, фиг. 8) има следните недоста-

тъци:

• Идентификация за получаване на модел на сложен 
обект с голяма размерност, нелинейност и неоп-
ределеност с продължителна и скъпа процедура; 
той изисква също значителни познания за техно-
логията на конкретната област (от оперативния 
персонал) и за управлението (от внедряващия 
екип).

• Идентификацията се извършва независимо от 
синтеза на регулатора. Това прави получената 
система „регулатор – обект” неоптимална.

• Поддържането на адекватността на модела спря-
мо обекта е сложно и скъпо, а разминаването 
„обект – модел” води до неоптимално поведение 
на системата. Това е особено остър проблем при 
обекти с бързопроменящи се режими и външни 
смущения.

2. Безмоделни системи (Model Free – MF) 
При безмоделните подходи входните сигнали се об-

работват така, че процедурата представлява директно про-
ектиране на регулатор (фиг. 7). На фиг. 9 са показани 
последователните стъпки за нейното реализиране:

• Експертен избор на кандидат за структура на ре-
гулатора.

• Определяне на детайлите на структурата.
• Оптимизиране на параметрите в структурата.
Тази процедура се повтаря итеративно в случай на 

промяна на първоначалния избор на кандидат-структурата.
През последните години се появиха изследвания, в 

които задачите за определяне на оптималната структура и 
параметри се решава като единна задача (фиг. 10).
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Недостатъците на безмоделния подход могат да се 
формулират по следния начин:

• Търсенето на оптимална структура и параметри 
на регулатора чрез итеративно обучение от типа 
„проба-грешка” води до неоптимално поведение на 
регулируемата система (фиг. 11). Необходими са 
методи за подобряване на процеса на обучението 
(фиг. 11, 2). Все по-ефективна се оказва проце-
дура, в която първоначално се извършва прибли-

зително обучение (transfer learning) за ситуации, 
подобни на разглеждания случай, а след това се 
осъществява фина донастройка (фиг. 11, 3).

• Редица теоретични проблеми на безмоделния под-
ход са все още неразрешени.

• Процесът на итеративно обучение обикновено 
не се разглежда като многоцелеви, което прави 
получените резултати недостатъчно ефективни в 
практиката.

Фиг. 12

Междинен подход
За поне частично избягване на недостатъците на из-

цяло моделнобазираните (MB) и безмоделните методи (MF) 

в последно време се прилага междинна схема, в която 
математичният модел се използва частично.

Фиг. 10

Фиг. 11
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Фиг. 13

Фиг. 14

Сравнителен анализ между подходите с частично използване на моделите и безмоделния подход (1)

Подходи за проектиране на регулатори, 
базирани на поток от данни

Съществува голямо разнообразие от предложени ме-
тоди. Част от тях са:

• Model-Free Adaptive Control (MFAC).
• Adaptive Dynamic Programming (ADC).
• Virtual Reference Feedback Tuning (VRFT).
• Iterative Feedback Tuning (IFT).
• Correlation-based Controller Tuning (CbCT).
• Direct Feedback Control (DFC).

• Lazy Learning-based Control (LLbC).
• Iterative Learning Control (ILC).

Основни инструменти и методи за реализация на 
регулатори, базирани върху поток от данни (1)

1. Основна структура, която се прилага, е схемата 
с поощряващо обучение (Reinforcement Learning, RL). Тя 
най-удобно реализира различни варианти на управлението 
на Белман за оптимално управление. RL се реализира в 
два варианта:

а) Безмоделен (MF)

# Характеристика Partially MB MB

1 Гъвкавост По-добра + Най-добра +

2 Бързина По-бърз + По-бавен

3 Изчислителен ресурс По-малък + По-голям

4 Устойчивост Има р-ти от MBAC + partially MB + Няма

5 Качество на управлението Има р-ти от MBAC + partially MB + Няма

6 Optimal Policy По-лоши Потенциално по-добри +

7 Optimal Parameters По-лоши Потенциално по-добри +

8 Измервания По-малко + Повече

9 Събиране на данни По-малко + Повече

10 Итеративни смущения на системата По-малко + Повече

11 Използване на априорна информация Да + Не

12 Разходи за ММ Големи Няма +

13 Специфичност Голяма Малка +

14 Сложност По-слабо По-добре +

15 Неопределеност По-слабо По-добре +

16 Нелинейни системи По-слабо По-добре +

б) Моделнобазиран (MB)
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2. Като апроксимиращи структури се използват не-
вронни мрежи (Neural Networks, NN); в последно време – 
преди всичко дълбочинните невронни мрежи (DNN).

3. Като процедура, отчитаща целия хоризонт на упра-
влението, се използват идеите на моделното предсказващо 
управление (Model Predictive Control, MPC) в най-различни 
модификации от вид MB и MF.

4. Най-широко и като предпочитани качества за про-
ектираните управляващи системи се прилагат:

• Адаптивност: MFAC, MFPAC.
• Робастност.

Заключение
1. При малко и средно количество на данните пре-

обладаващо разпространение имат методите, основаващи 
се на модели.

2. При много данни MB и MF подходите се оказват 
конкуриращи се и зависят от конкретния проблем.

3. В редица случаи хибридното използване на MB, p 
MP и MF методи има несъмнени предимства.

4. Проблемите при проектиране на поток от данни е 
все още недостатъчно изследвана област.
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Виртуален инструмент 
за усъвършенстване на стенд 
за изследване на характеристиките 
на двигател за постоянен ток 

В. Христов, С. Граматиков, Г. Георгиев, Е. Генчев

Virtual Tool for Improvement of a Stand for the Study 
of the Characteristics of a Direct Current Motor 

V. Hristov, S. Gramatikov, G. Georgiev, E. Genchev

Key Words: DC motor; virtual instrument; LabVIEW; mechanical char-
acteristics.

Abstract. This article is an enhancement of an existing bench by cre-
ating an instrumental tool through LabVIEW for automated mechanical 
characteristics removal of a DC motor on a system generator-motor. 
By using the Arduino microcontroller for analogue-to-digital conver-
sion from the sensor (modules) and for connection to the computer, 
it allows with a relatively small amount of resources to upgrade an 
existing stand. Voltage dividers for voltage measurement and built-in 
virtual instrument and graphical screen for visualizing the system's 
operation processes were built.

Увод
Лабораторният стенд се състои от две групи генера-

тор-двигател (Г-Д), които имат за цел да осигурят регули-
руемо електрическо захранване и променлив момент върху 
изпитвания двигател с цел неговото изследване в работния 
му обхват – фиг. 1. По методиката на упражнението се 
задават ръчно различни захранващи напрежения (посред-
ством реостат, регулиращ напрежението на възбудителната 
намотка) и за всяка точка от статичната механичната ха-
рактеристика се задават ръчно натоварващи моменти (по-
средством реостат, регулиращ напрежението на възбуди-
телната намотка) с цел построяването й [1,2]. Обработката 
на записаните данни включва последователност от изчис-
ления за всяка работна точка по заложения алгоритъм от 
авторите на Ръководството за лабораторни упражнения по 
електромеханични устройства (ЕМУ) [1].

Фиг. 1. Стенд за снемане на механични характеристики 
на ДПТ по система Г-Д

Целта на разработката е да се автоматизира посред-
ством виртуален инструмент LabVIEW снемането на механич-
ни характеристики на стенда за измерване на механичните 
характеристики на двигател за постоянен ток по система Г-Д.

Описание и избор на модули
Виртуалният инструмент за измерване ще бъде изгра-

ден посредством софтуерния продукт LabVIEW, а комуника-
цията между компютъра, в частност LabVIEW и датчиците на 
стенда, ще бъде осъществена посредством входно-изход-
ната платка Arduino UNO, като при комуникацията с компю-
търа ще бъде приложена галванична дигитална изолация.

Една част от измервателните уреди на опитната 
постановка са контролни, а останалите служат за измерва-
не и изчисление в заложения алгоритъм на лабораторното 
упражнение.

На фиг. 1 са оградени измервателните уреди (V1, 
V2, V3, A1, A4), от които се отчитат измерените величини, 
служещи за построяване на механичните характеристики 
[3,4]. Към тези измервателни уреди трябва да се добавят 
необходимите модули (датчици), които да са използват от 
микроконтролера Ардуино и виртуалната среда в LabVIEW, 
като целта е да се добавят допълнителни датчици на ток 
и напрежение и не се премахват останалите измервателни 
уреди, служещи за конвенционалното измерване на лабо-
раторното упражнение. 

На фиг. 2 е показана последователността от стъпки 
за работа в реално време с виртуалния инструмент.

Фиг. 2. Последователност от стъпки за работа в реално време 
с виртуалния инструмент

Петте входни модула (датчик за измерване на ток и 
напрежение) трябва да притежават следните диапазони на Фиг. 1. Стенд за снемане на механични характеристики 
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измерване (съобразени с допустимите стойности на тока, 
напрежението и скоростта на двигателите):

Изпитван двигател 
• Диапазон на напрежение (V1) Ua върху котвената 

намотка: 0-220 V (DC). 
• Диапазон на тока (A4) Ia през котвената намотка: 

17 до 17 А (DC). 
Товарен двигател 
• Диапазон на напрежение (V3) Uт върху котвената 

намотка: 0-220 V (DC). 
• Диапазон на тока (A1) Iт през котвената намотка: 

–17 до 17 А (DC). 
Общ вал 
• Диапазон на оборотите n е: 0-1500 rpm, 0-158 

rad/s. Стендът разполага с тахогенератор, който 
преобразува оборотите в напрежение (V2) в диа-
пазона Uтг 0-40 V. 

За измерване на напрежения се използват израбо-
тени модули на делители на напрежение и диференциално 
измерване, а за ток – готови модули на принципа на ефек-
та на Хол. Сензорите разполагат с филтри, настроени със 
срязваща честота, близка до честотата на дискретизация 
(Т=20 ms) с цел премахване на смущенията от препокри-
ване на честотни спектри.

На фиг. 3 е показана принципната схема на модулите 
на делителя на напрежение, използвани за измерване на 
напрежението.

Фиг. 3. Принципна схема на модулите на делителя  
на напрежение, използвани за измерване на напрежението

На фиг. 4 са показани принципната схема и модулът 
за измерване на ток чрез ефекта на Хол. Предпочетен е по-
ради галваническото разделяне на измерваната величина и 
АЦП-то. Датчикът използва чип с ефект на Хол ACS712 [7].

Фиг. 4. Принципна схема на модулите за измерване на ток  
с ефекта на Хол

В таблицата са поместени характеристиките на мо-
дулите за съответните измерени величини, необходими при 
работа с АЦП (Arduino UNO).

Разделителна способност

Величина Обхват Разделителна способност
Ia, A 40 А 48.9 mA
Ua, V 500 V 488.3 mV
ω, rad/s
об. мин-1

335 rad/s
3200 об.мин-1

0.327 rad/s
3.125 об. мин-1

Ръчно изработените модули са калибрирани и прове-
рени с лабораторно захранване и са измерени максимални 
отклонения по нелинейност 0.9%, което напълно покрива 
нуждите на лабораторното упражнение.

Измерването на величините се осъществява с АЦП 
Arduino UNO, което работи като входно-изходен модул по 
серийна комуникация [6,8]. Платката разполага с шест ана-
логови входа, като честотата на дискретизация на данните е 
50 Hz, а разделителната способност – 10 бита, която опре-
деля и съответните квантувания на измерваните величини.

По USB комуникация е приложено галванично раз-
деляне с цел безопасност на компютърната конфигурация 
и потребителя. USB модулът е сертифициран с изолиращи 
свойства до 1000 V.

На фиг. 5 и фиг. 6 са показани входно-изходни харак-
теристики на напреженовите модули, получени в LabVIEW 
средата.

Фиг. 5. Характеристики на напреженовите модули  
в LabVIEW средата

Фиг. 6. Характеристики на напреженовите модули  
в LabVIEW средата
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Реализация на виртуалния инструмент
На фиг. 7 е показан модулът в LabVIEW средата за 

връзка към външно устройство [3].

Фиг. 7. Модулът за връзка към външно устройство 
в LabVIEW средата

На фиг. 8 е показан модулът в LabVIEW средата за 
прочитането на информация от аналогов вход [3].

Фиг. 8. Модулът за прочитане на аналогов вход 
в LabVIEW средата

На фиг. 9 е показан създаденият модул за обработ-
ката и филтрацията на получените сигнали от аналоговите 
входове.

Фиг. 9. Създаденият модул за обработката и филтрацията 
на сигналите от аналоговите входове

На фиг. 10 е показан общият изглед на всички създа-
дени модули за изчертаване на механична характеристика.

Фиг. 10. Общ изглед на цялата виртуална система

На фиг. 11 е показан създаденият модул за обра-
ботката и филтрацията на данните по време на преходния 
процес.

Фиг. 11. Модул за обработката и филтрацията на данните 
по време на преходния процес

На фиг. 12 е показан създаденият модул за запазване 
на данните в масив.

Фиг. 12. Модул за запазване на данните в масив

На фиг. 13 са показани графичният екран на създаде-
ния виртуален инструмент в LabVIEW и пълен изглед.

Фиг. 13. Графичен екран на създадения виртуален инструмент
в LabVIEW 

Фиг. 14. Пълен изглед на графичния екран на създадения 
виртуален инструмент в LabVIEW

входове.

Фиг. 9. Създаденият модул за обработката и филтрацията 
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На фиг. 15 са показани графично получените механич-
ни характеристики, изчертани чрез виртуалния инструмент 
в LabVIEW. Характеристиките са получени при захранване 
от генератора Ua=90 V (зелена графика); Ua=140 V (синя 
графика); Ua=190 V (жълта графика) и възбудителен ток на 
изпитвания двигател I=0.75 A. Последната графика (лилава-
та) е получена при захранване от генератора Ua=200 V и 
възбудителен ток на изпитвания двигател I=0.70 A.

С цел пълна идентификация на параметрите на двига-
теля се прилага офлайн идентификация на динамичните па-
раметри, като за целта се използва алгоритъм за нелиней-
на оптимизация върху модел, изграден в средата на Matlab, 
Simulink. Параметрите се настройват до минимизиране на 
грешката между симулационните и практическите данни.

Фиг. 15. Графично получените механични характеристики, 
изчертани в LabVIEW

На фиг. 16 е показан математичният модел в Matlab 
и получените резултати от идентификацията на параметри-
те на двигателя. Параметрите, които се получават от на-
правената идентификация, са: инерционен момент J=0.184 
kg·m²·rad-2; котвено съпротивление Ra=0.901 Ω; индуктивно 
съпротивление La=0.0056 H; коефициент по противо е.д.н. 
kF=1.9015 V/rad.s-1.

Фиг. 16. Математичен модел в Matlab 

На фиг. 17 са показани симулационни резултати за 
скоростта (n), напрежението (Ua) и тока (Ia) във времето 
при извършената офлайн параметризация.

Фиг. 17. Симулационни резултати за скоростта, напрежението  
и тока при извършената офлайн параметризация.

Фиг. 18. Виртуалният инструмент по време на снемане  
на механични характеристики

Заключение
Разработен е виртуален инструмент за снемане на 

механични характеристики на двигател за постоянен ток с 
независимо възбуждане в Labview средата, като получени-
те резултати и характеристики от виртуалния инструмент 
са сравнени с реални данни от направени измервания. 
Резултати от направените сравнения съвпадат на 99% с 
конвенционално построените механични характеристики. 
За получаване на параметрите на изпитвания двигател е 
разработена допълнителна методика за идентификация на 
параметрите на електрозадивжането в колаборация между 
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Matlab средата и Labview средата. Разработена е методика 
за внедряването на виртуалния инструмент на съществува-
щия стенд, който не изисква хардуерна промяна, а един-
ствено добавяне на датчици, които не променят по ника-
къв начин конструкцията, функционалните възможности и 
методиката за снемане на механични характеристики. В 
Labview са създадени три основни модула: за обработката 
и филтрацията на сигналите от аналоговите входове; за 
обработката и филтрацията на данните по време на пре-
ходния процес и модул за запазване на данните в масив. 
Снемането чрез виртуалния инструмент спестява време за 
работа на стенда, тъй като при ръчно снемане трябва да 
бъдат отчитани едновременно пет уреда и допълнително 
да са следени още четири контролни уреда, като за всяка 
една характеристика се предвижда снемане и записване 
по 10-на точки, докато с виртуалния инструмент в рамките 
до 1 минута се изчертава една механична характеристика. 
Виртуалният инструмент е внедрен успешно в учебния про-
цес на дисциплината “Електромеханични устройства”.
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Йерархична система за управление  
на инсталация за пречистване на газов 
кондензат при производството на амоняк

Н. Перчемлиев, А. Грънчарова, К. Бошнаков 

Hierarchical Control System for Gas Condensate Stripping 
Installation in the Ammonia Production Process

N. Perchemliev, A. Grancharova, K. Boshnakov

Key Words: Ammonia production; Gas condensate stripping; Hierar-
chical control system; Profit Loop; Supervisory Control.

Abstract. In this paper examines an existing industrial plant for gas 
condensate stripping, which is part of ammonia production. Process-
es and apparatuses are described. Real industrial measurements 
were made on the basis of which analyses were made. A conceptual 
architecture of a hierarchical control system for installation’s control 
is presented. The suggested architecture can be implemented and 
tested with the existing Honeywell’s Experion PKS. The main purpose 
of the hierarchical control system is to improve the efficiency of 
heat sources and the quality of the stripped gas condensate. This 
will improve the economic performance of the entire ammonia plant.

Увод
Разгледана е обособена инсталация за пречистване 

на газов кондензат (фиг. 1) [1], която представлява част от 
амонячното производство на „Неохим” АД. Основен техно-
логичен апарат в инсталацията е отпарна колона (Stripping 
Column), в която се извършва дестилация на газовия кон-
дензат. Топлината за изпарението му се осигурява от водна 
пара.

Предложена е йерархична система за управление на 
цялата инсталация за пречистване, включваща няколко 
подсистеми. Целта на системата е подобряване на техно-
логичния режим, повишаване на ефективността на използ-
ваните източници на топлина за дестилационния процес, 
което ще се отрази върху икономическия ефект от инста-
лацията.

Описание на инсталацията  
за пречистване на газов кондензат

Технологични особености на амонячното производ-
ство

Производството се базира на утвърдена техноло-
гия (Хабер-Бош, 1910 г.), доказали работоспособността 
си технологични апарати и модули, а внедрената съвре-
менна разпределена система Experion PKS (Honeywell) 

позволява реализирането на най-съвременни методи за 
управление. 

В използваната технология за производство на амо-
няк основна суровина е природният газ, от който чрез 
химични превръщания в каталитични реактори поетапно се 
получава синтез-газ със състав: H2; N2; Ar; CO2; CO; CH4; 
H2O. Технологичният процес протича в обособени инстала-
ции, в които синтез-газът се пречиства до получаването на 
чиста азотоводородна смес (АВС). В последния стадий на 
превръщане АВС преминава през синтез-колона с пълнеж 
от железен катализатор, при което се получава амоняк. 

При охлаждането на синтез-газа в различните етапи 
на превръщане от съдържащата се влага в него се образу-
ва газов кондензат (ГК). В съответните инсталации охладе-
ният газов поток преминава през сепаратори за отделяне 
на влагата. В куба на сепараторите се поддържа ниво със 
САР, а отделеният ГК се извежда по колектори към инста-
лацията за пречистване. 

Газовият кондензат съдържа в своя състав NH3 (до 
1000 mg/l), СО2 (до 3000 mg/l) и незначително количество 
органични съединения (до 500 mg/l изчислено на метанол). 
ГК може да бъде рециклиран, но за да бъде използван от-
ново за производството на пара, посочените летливи ком-
поненти трябва да бъдат отстранени от него.

Технологична схема на инсталацията за пречиства-
не на газов кондензат

В показаната на фиг. 1 [1] опростена технологична 
схема на инсталацията са отразени участващите в процеса 
технологични апарати, както и основните материални по-
тоци (опоменати и отбелязани графично с различен цвят). 
Апаратът, в който се извършва пречистването на ГК чрез 
дестилация, е отпарната колона (Stripping Column). Тя пред-
ставлява тарелкова колона с насадка от метални пръстени 
в три секции. В горната част на колоната се подават от-
делените газови кондензати от различни части на амоняч-
ното производство, а именно: инсталация за охлаждане на 
синтез-газ (сепаратори 6 и 7); инсталация за метаниране 
(сепаратор 5); компресор за АВС (сепаратори 1, 2 и 3); 
хладилна инсталация – АХИ (сепаратори 4 и 8).
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Фиг. 1. Опростена технологична схема

Преминавайки през трите секции пръстени, потокът 
ГК се подгрява от изпарените пари и газове, а след това 
се извежда от долната тарелка на колоната към кипетилни-
ка (Reboiler). Кипетилникът (R) представлява хоризонтален 
термосифонен кожухотръбен топлообменник с U-образни 
тръби, които в работен режим са постоянно залети с ГК.

За дестилацията се използват два източника на то-
плина – влажна пара с налягане 7 kgf/cm2, която се подава 
в тръбното пространство на кипетилника, и суха пара с 
налягане 3.5 kgf/cm2, която се подава в куба на колоната 
(SC). Подгретият ГК от кипетилника се подава в куба на 
колоната под формата на газоводна емулсия, където про-
тича кипенето и частичното изпарение на ГК при 135-139°С 
и налягане 2.2-2.5 kgf/cm2. Изпареният кондензат заедно 
с летливите компоненти преминават през долната тарел-
ка и насадката на колоната, където подгряват входящия 
ГК, респективно и протича частично отделяне на летливите 
компоненти от входящия поток. При този топлообмен част 
от водните пари кондензират и се смесват със свежия ГК, 
а останалата част заедно с летливите компоненти излизат 
от горната част на колоната. Оттам парогазовата смес се 
извежда и се използва за топлоносител в АХИ, а минимал-
на част се изхвърля в атмосферата. 

Информационна схема на обекта за управление 
Газовият кондензат се характеризира със следните 

технологични параметри:
– Концентрация на замърсителите – CЗ [mg/l];
– Разход на ГК на вход в колоната – FГК [m3/h];
– Температура на ГК на вход в колоната – ТГК [°C].

Фиг. 2. Информационна схема на основния технологичен възел 
SC/R като обект за управление [1]

На фиг. 2 е показана информационната схема на раз-
глеждания обект – технологичен възел SC/R. Посочени са 
входните въздействия, разделени на управляващи и смуща-
ващи, като са откроени и изходите на обекта. 

– GП7; GП3,5 – масов разход на пара [t/h];
– TП7; TП3,5 – температура на пара [°C];
– HCV1; HCV4 – положение на регулиращ орган [%];
– Qзаг; rн– топлинни загуби и термично съпротивление.
За показаната структура на фиг. 2 въздействието 

върху тата изходна променлива представлява сумарно въз-
действие на прекия и всички останали кръстосани дина-
мични канали заедно с всяко външно смущение: [6]

Йерархична система за управление
на инсталацията за пречистване
на газов кондензат

Въз основа на направените анализи и оценки на сму-
щаващите и управляващите въздействия към обекта, както 
и характера на протичащите процеси е съставена концеп-
туална йерархична архитектура за управление, показана 
схематично на фиг. 3 [1].

Фиг. 3. Архитектура на йерархичната система за управление [1]
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Преминавайки през трите секции пръстени, потокът ГК 
се подгрява от изпарените пари и газове, а след това се 
извежда от долната тарелка на колоната към кипетилника 
(Reboiler). Кипетилникът (R) представлява хоризонтален 
термосифонен кожухотръбен топлообменник с U-образни 
тръби, които в работен режим са постоянно залети с ГК.

За дестилацията се използват два източника на топлина 
– влажна пара с налягане 7 kgf/cm2, която се подава в 
тръбното пространство на кипетилника, и суха пара с 
налягане 3.5 kgf/cm2, която се подава в куба на колоната
(SC). Подгретият ГК от кипетилника се подава в куба на 
колоната под формата на газоводна емулсия, където 
протича кипенето и частичното изпарение на ГК при 135-
139оС и налягане 2.2-2.5 kgf/cm2. Изпареният кондензат 
заедно с летливите компоненти преминават през долната 
тарелка и насадката на колоната, където подгряват 
входящия ГК, респективно и протича частично отделяне на 
летливите компоненти от входящия поток. При този 
топлообмен част от водните пари кондензират и се смесват 
със свежия ГК, а останалата част заедно с летливите 
компоненти излизат от горната част на колоната. Оттам 
парогазовата смес се извежда и се използва за 
топлоносител в АХИ, а минимална част се изхвърля в 
атмосферата. 

       Информационна схема на обекта за управление
        Газовият кондензат се характеризира със следните 
технологични параметри:
– Концентрация на замърсителите – CЗ [mg/l];
– Разход на ГК на вход в колоната – FГК [m3/h];
– Температура на ГК на вход в колоната – ТГК [°C].

CЗ
изхGП7

HCV1

GП3,5 FГК
изх

TГК
изх(SC)

CЗ(i)
FГК(i)

TГК(i)
HCV4

ТП7

Qзаг
rн

TП3,5

SC/Rui(i=1,…,n.) yi(i=1,…,n.)

νk(k=1,…,r.)

Wii(p)

Фиг. 2. Информационна схема на основния технологичен възел 
SC/R като обект за управление [1]

На фиг. 2 е показана информационната схема на 
разглеждания обект – технологичен възел SC/R. Посочени

са входните въздействия, разделени на управляващи и 
смущаващи, като са откроени и изходите на обекта.
– GП7; GП3,5 – масов разход на пара [t/h];
– TП7; TП3,5 – температура на пара [°C];
– HCV1; HCV4 – положение на регулиращ орган [%];
– Qзаг; rн– топлинни загуби и термично съпротивление.

За показаната структура на фиг. 2 въздействието върху 
i-тата изходна променлива представлява сумарно 
въздействие на прекия и всички останали кръстосани 
динамични канали заедно с всяко външно смущение: [6]

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝) = �𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝)𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝) + �𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝)𝜈𝜈𝜈𝜈𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝), 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑛𝑛𝑛𝑛.
𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,2, … , 𝑟𝑟𝑟𝑟,

𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
(1)

където:

𝑦𝑦𝑦𝑦 = (𝑦𝑦𝑦𝑦1, 𝑦𝑦𝑦𝑦2, … , 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑇𝑇𝑇𝑇 = �𝐶𝐶𝐶𝐶Зизх 𝐹𝐹𝐹𝐹ГКизх 𝑇𝑇𝑇𝑇ГКизх(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)�
𝑇𝑇𝑇𝑇

– вектор на регулируемите променливи;

𝑢𝑢𝑢𝑢 = (𝑢𝑢𝑢𝑢1, 𝑢𝑢𝑢𝑢2, … ,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑇𝑇𝑇𝑇 = (𝐺𝐺𝐺𝐺П7 𝐺𝐺𝐺𝐺П3,5 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻1)𝑇𝑇𝑇𝑇

– вектор на управляващите въздействия;

𝜈𝜈𝜈𝜈 = (𝜈𝜈𝜈𝜈1, 𝜈𝜈𝜈𝜈2, … , 𝜈𝜈𝜈𝜈𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑇𝑇𝑇𝑇 = (𝐶𝐶𝐶𝐶З(𝑟𝑟𝑟𝑟′) 𝐹𝐹𝐹𝐹ГК(𝑟𝑟𝑟𝑟′) 𝑇𝑇𝑇𝑇ГК(𝑟𝑟𝑟𝑟′) 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻4 𝑇𝑇𝑇𝑇П7 𝑇𝑇𝑇𝑇П3,5 𝑄𝑄𝑄𝑄заг 𝑟𝑟𝑟𝑟н)𝑇𝑇𝑇𝑇

– вектор на външните смущения;

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝) – предавателна функция между i-ия вход и i-ия изход;

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝) – предавателна функция между k-ия вход и i-ия изход;

𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) = ‖𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝)‖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ⇒ ‖𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝)‖33 – предавателна матрица на обекта;

𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑝𝑝𝑝𝑝) = ‖𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝)‖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 ⇒ ‖𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑝𝑝)‖38 – предавателна матрица на смущенията.

Йерархична система за управление 
на инсталацията за пречистване на газов 
кондензат Подзаглавие I степен

Въз основа на направените анализи и оценки на 
смущаващите и управляващите въздействия към обекта, 
както и характера на протичащите процеси е съставена 
концептуална йерархична архитектура за управление, 
показана схематично на фиг. 3 [1].
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Фиг. 3. Архитектура на йерархичната система за управление [1]
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Предложената архитектура е изградена от две нива, в 
които са обособени следните подсистеми:

• Първо йерархично ниво. Блок „P Stabilizer”. Сис-
тема за компенсиране на смущението по канала 
„налягане в процесната система – температура в 
куба на колоната и концентрация на замърсители-
те в изходящия поток ГК”.

• Първо йерархично ниво. Блокове „CFT Stabilizer” 
и „Level Limits”. Система за компенсиране на 
смущенията по канала „параметри на входящите 
потоци ГК (CFT) – температура в куба на колона-
та и концентрация на замърсителите в изходящия 
поток ГК”. 

От направения анализ на обекта следва, че техноло-
гичните параметри на входящите потоци ГК са концентра-
ция на замърсителите, разход и температура на ГК. Тези три 
параметъра могат да се обединят в единен критерий от тип 
тегловен коефициент – CFT, служещ за адекватна оценка 
на въздействието върху дестилационния процес, а именно 
изходните променливи C3 и Т.

Разходът на сумарния поток ГК се определя от 
състоянията на регулиращите клапани към кубовете на 
всички сепаратори, поради което системите за регулиране 
на нивата по кубовете ще бъдат подчинени на регула-
тор на разхода, изходящ ГК от съответните сепаратори 
(колектори) в ограничения, съобразени с технологични-
те изисквания – изпълнени посредством логическия блок 
„Level Limits”. В допълнение към блока за стабилизация е 
интегриран и контурът за регулиране на нивото в куба на 
самата отпарна колона.

Първо йерархично ниво. Блок „CT Controller”. Мно-
госвързана система за управление на разглеждания обект с 
управлявани променливи – концентрация на замърсителите 
в изходящия поток ГК и температура в куба на колоната 
SC и добавени динамични компенсатори на смущенията P 
и CFT.

Второ йерархично ниво. Блок „CFT Data Base”. 
Адаптивна система база данни, служеща за оптимизация 
на параметрите в блок CFT Stabilizer, чрез определяне на 
влиянието на смущаващите въздействия по канала на вхо-
дящия поток газов кондензат (технологичните параметри на 
входящите потоци ГК са посочени в таблица) при зададени 
начални такива – CFT.

Второ йерархично ниво. Блок „Supervisory Control 
Block”. Адаптивна система за супервайзорно управление 
и параметрична оптимизация на подчинените контролни и 
стабилизиращи модули, целяща изчисляване на оптимални-
те настройки за отделните управляващи контури по зададен 
режим на натоварване (С30’) на разглежданата инсталация.

Обособяване на нови подчинени 
контури за супервайзорно управление

Съобразено с блоковете в предложената йерархична 
архитектура са синтезирани следните системи за управле-
ние:

Система за стабилизация на налягането в инста-
лацията – P Stabilizer. На фиг. 4 е показана стандартна 
комбинирана система за компенасация на смущение, реа-
лизирана с компенсатор и регулатор. Смущението HCV4 се 
измерва косвено като положение на регулиращ орган, но е 
предвидено в бъдещата система да се измерва пряко. Въз 
основа на предварителните данни от описанията на регули-
ращите органи се очаква силата и динамиката на смущава-
щото въздействие HCV4 да бъдат значително по-малки от 
тези на управляващото – HCV1, тъй като условните диаме-
три на регулиращите органи са в отношение 4:1 за HCV4.

Фиг. 4. Комбинирана система за компенсация на налягането 
като смущаващо въздействие [1]

Обектът е декомпозиран и представен чрез преда-
вателните функции W1(p) за управляващото въздействие и 
W2(p) за смущаващото въздействие, които отразяват влия-
нието на съответните канали:

– Управляващо въздействие – положение на клапан 
HCV1 – налягане в системата (P);

– Смущаващо въздействие – положение на клапан 
HCV4 – налягане в системата (P).

Многомерна несвързана каскадна система за ав-
томатично регулиране разхода на сумарния поток газов 
кондензат на вход в отпарната колона. Както стана ясно 
от описанието на йерархичната система, в състава на бло-
ка за стабилизация CFT Stabilizer (фиг. 4) [1] влизат сис-
темите за регулиране на нивата в кубовете на сепараторите 
и отпарната колона.

На фиг. 5 е показана многомерна несвързана каска-
дна САР на разхода на сумарния поток ГК чрез регулиране 
на нивата в кубовете на сепараторите и отпарната колона. 
Тя се състои от девет едноконтурни САР на ниво, изходите 
на които са свързани в обект от типа MISO, който на прак-
тика е колекторът за газов кондензат.

Фиг. 5. Система за регулиране на нивата в кубовете  
и стабилизация на разхода на ГК [1]
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Измереният сумарен разход FГК се обработва на вто-
ро йерархично ниво в блока Supervisory Control Block, 
откъдето се изработват задания Ln0 на подчинените САР 
на ниво (n=1.2-9). Характерното при всички изброени САР 
на ниво, е че обектите им за управление са с обратно 
действие, тоест с увеличаване на управляващото въз-
действие LCV изходната величина (Ln – ниво на ГК) намаля-
ва. Поради технологичните изисквания, касаещи нормалния 
режим на работа на инсталациите, всеки куб на сепаратор 
и колоната (SC) не трябва да остава без минимално допус-
тимо количество газов кондензат, както и не трябва да пре-
вишава максималното такова. С оглед на тези изисквания 
са систематизирани граничните стойности на нивата на ГК 
в кубовете на сепараторите и отпарната колона. Граничните 
стойности се съхраняват в логическия блок Level Limits от 
йерархичната система.

Многосвързана система за управление на проце-
сите в куба на отпарната колона – CT Controller. На фиг. 6 
е показана многосвързана система за управление, изгра-
дена въз основа на блок CT Controller от йерархичната 
архитектура. Системата е реализирана посредством регу-
латорите R11(p) и R22(p) и компенсатора за динамично де-
куплиране K(p). 

Фиг. 6. Многосвързана система за управление  
и компенсация [1]

Разглежданият обект W(p) е двусвързан и е с добаве-
ни смущения по основните канали – CFT и P. На практика 
обектът представлява куба на отпарната колона, където се 
извършва дестилацията. Управляващите въздействия са ма-
совите разходи на пара GП3,5 и GП7, а изходните величини 
– температурата ТГКизх(SC) и концентрацията СЗ на замърси-
телите в изходящия газов кондензат.

За стабилизирането на двете смущаващи въздействия 
P и CFT се грижат системите, описани по-горе. От друга 
гледна точка може да се приеме, че след системите за 
стабилизация двете смущаващи въздействия се превръщат 
в управляващи такива.

Задача на многосвързаната система на фиг. 6 [1] е 
да компенсира кръстосаните връзки в обекта за управле-
ние. Тъй като са налични силни кръстосани влияния върху 
изходите в несвързаната МСАР, е необходимо да се из-
ползва по-сложният динамичен компенсатор на кръстоса-
ните връзки, който отстранява взаимодействията не само 
в статичен, а и в динамичен режим. Използвана е една 
от най-елементарните в техническо и конструктивно от-
ношение структура на динамичен компенсатор за МСАР, 
показана на фиг. 7 [1].

Фиг. 7. Структурна схема на динамичния компенсатор [1]

Предвиденият динамичен компенсатор K(p) има след-
ния матричен модел:

Многомерният регулатор R(p) е представен с модела

където R11(p) и R22(p) са компоненти от несвързаната сис-
тема. Регулаторите R11(p) и R22(p) имат за цел да регулират 
променливите по правите канали на обекта за управление.

Предвидени са да бъдат реализирани със стандартен 
ПИД закон за регулиране, но тъй като контролерът Profit 
Loop в разпределената система Experion PKS предлага мо-
дифициран ПИД закон с възможност за автонастройка, то 
ще бъде използван последният. 

Съществуващи методи за управление 
на дестилационни инсталации

Първоначална система за управление на текущата 
инсталация. Предвид скромния мащаб на инсталацията за 
пречистване на газов кондензат спрямо цялото амонячно 
производство, както и годината на проектиране (1976 г.) 
се потвърждава липсата на сложни системи за управление. 

В оригиналния си вид управлението на процесите, 
протичащи в отпарната колона и кипетилника, се осъщест-
вява чрез автоматично регулиране на нивото в куба на ко-
лоната, както и автоматичен регулатор на нивото в сепара-
тор – 9. Останалите параметри като разходи и температура 
на входящите потоци газов кондензат и пара са изведени 
на съответни показващи и пишещи прибори в командната 
зала на цеха. Те се контролират ръчно от оператор хи-
мик посредством регулиращи вентили. Двата регулатора на 
ниво са интегрирани в релейна система за защита и бло-
кировка, имаща за цел да предпази инсталацията и хората 
от вредни влияния, когато технологичните апарати са в 
авариен режим на работа. 

За подобряване на ефективността на инсталацията 
за пречистване се налага въвеждането на повече отделни 
контури, както и свързването им в по-сложни системи. 
С възможностите, които предлага системата Experion PKS, 
повишаването на ефективността може да бъде постигнато, 
също така чрез оптимизационни задачи могат да бъдат из-
следвани различните режими на работа на отпарната коло-
на, снемане на характеристики и работна точка. 

тези изисквания са систематизирани граничните стойности 
на нивата на ГК в кубовете на сепараторите и отпарната 
колона. Граничните стойности се съхраняват в логическия 
блок Level Limits от йерархичната система.

Многосвързана система за управление на процесите 
в куба на отпарната колона – CT Controller. На фиг. 6 е 
показана многосвързана система за управление, изградена 
въз основа на блок CT Controller от йерархичната 
архитектура. Системата е реализирана посредством 
регулаторите R11(p) и R22(p) и компенсатора за динамично 
декуплиране K(p). 
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Фиг. 6. Многосвързана система за управление и компенсация [1]

Разглежданият обект W(p) е двусвързан и е с добавени 
смущения по основните канали – CFT и P. На практика 
обектът представлява куба на отпарната колона, където се 
извършва дестилацията. Управляващите въздействия са 
масовите разходи на пара GП3,5 и GП7, а изходните величини 
– температурата ТГКизх(SC) и концентрацията СЗ на 
замърсителите в изходящия газов кондензат.

    За стабилизирането на двете смущаващи въздействия P
и CFT се грижат системите, описани по-горе. От друга 
гледна точка може да се приеме, че след системите за 
стабилизация двете смущаващи въздействия се превръщат 
в управляващи такива.

Задача на многосвързаната система на фиг. 6 [1] е да 
компенсира кръстосаните връзки в обекта за управление. 
Тъй като са налични силни кръстосани влияния върху 
изходите в несвързаната МСАР, е необходимо да се 
използва по-сложният динамичен компенсатор на 
кръстосаните връзки, който отстранява взаимодействията 
не само в статичен, а и в динамичен режим. Използвана е 
една от най-елементарните в техническо и конструктивно 
отношение структура на динамичен компенсатор за МСАР, 
показана на фиг. 7 [1].
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Фиг. 7. Структурна схема на динамичния компенсатор [1]

       Предвиденият динамичен компенсатор K(p) има 
следния матричен модел:

(2) 𝕂𝕂𝕂𝕂(𝑝𝑝𝑝𝑝) = �𝐾𝐾𝐾𝐾11
(𝑝𝑝𝑝𝑝) 𝐾𝐾𝐾𝐾12(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝐾𝐾𝐾𝐾21(𝑝𝑝𝑝𝑝) 𝐾𝐾𝐾𝐾22(𝑝𝑝𝑝𝑝)� = � 1 𝐾𝐾𝐾𝐾12(𝑝𝑝𝑝𝑝)
𝐾𝐾𝐾𝐾21(𝑝𝑝𝑝𝑝) 1 �.

       Многомерният регулатор R(p) е представен с модела

(3)             ℝ(𝑝𝑝𝑝𝑝) = �𝑹𝑹𝑹𝑹11(𝑝𝑝𝑝𝑝) 0
0 𝑹𝑹𝑹𝑹22(𝑝𝑝𝑝𝑝)�,

където R11(p) и R22(p) са компоненти от несвързаната 
система. Регулаторите R11(p) и R22(p) имат за цел да 
регулират променливите по правите канали на обекта за 
управление.

Предвидени са да бъдат реализирани със стандартен 
ПИД закон за регулиране, но тъй като контролерът Profit
Loop в разпределената система Experion PKS предлага 
модифициран ПИД закон с възможност за автонастройка, 
то ще бъде използван последният.

Съществуващи методи за управление 
на дестилационни инсталации Подзаглавие I
степен

Първоначална система за управление на текущата 
инсталация. Предвид скромния мащаб на инсталацията за 
пречистване на газов кондензат спрямо цялото амонячно 
производство, както и годината на проектиране (1976 г.) се 
потвърждава липсата на сложни системи за управление.  

В оригиналния си вид управлението на процесите,
протичащи в отпарната колона и кипетилника, се 
осъществява чрез автоматично регулиране на нивото в куба 
на колоната, както и автоматичен регулатор на нивото в 
сепаратор – 9. Останалите параметри като разходи и 
температура на входящите потоци газов кондензат и пара 
са изведени на съответни показващи и пишещи прибори в 
командната зала на цеха. Те се контролират ръчно от 
оператор химик посредством регулиращи вентили. Двата 
регулатора на ниво са интегрирани в релейна система за 
защита и блокировка, имаща за цел да предпази 
инсталацията и хората от вредни влияния, когато 
технологичните апарати са в авариен режим на работа.
       За подобряване на ефективността на инсталацията за 
пречистване се налага въвеждането на повече отделни 
контури, както и свързването им в по-сложни системи. С 
възможностите, които предлага системата Experion PKS,
повишаването на ефективността може да бъде постигнато,
също така чрез оптимизационни задачи могат да бъдат 
изследвани различните режими на работа на отпарната 
колона, снемане на характеристики и работна точка. 

Управление на дестилационни инсталации [7]
В повечето приложения за управлението на процесите

структурните проблеми, които предшестват действителния 
дизайн на контролера, са най-важните. Проблемът с избора 
на управляваща структура включва следните решения:

1. Избор на контролни цели, изпълнителни механизми 
и измервания.

2. Избор на управляваща конфигурация: избор на
структура на контролера (например свързване на 
задвижващи механизми за децентрализирано управление).

Предвид че ние определяме последната стъпка като 
“избор на управляваща конфигурация”, комбинацията от
две стъпки се обозначава като "избор на управляваща 
структура". На практика системите за управление са 
интегрирани в йерархични системи с регулатор (основен)
за управление на най-ниското ниво. Двете основни цели за
системата за регулаторно управление са:

1. Вземане под внимание задачите за управление, при 
които е необходима бърза реакция.

2. Създаване на проблем на управлението, както се 
вижда от нивата по-горе.

По-високите нива в системата за управление могат да 
включват надзорна и оптимизираща система за управление 
или просто оператор. Във всеки случай въпросът за избор 
на управляваща структура обикновено е най-важен за 
регулаторите. 

Това е така, защото основната цел на управлението в
това йерархично ниво е да се улесни добрата работа, т.е.

тези изисквания са систематизирани граничните стойности 
на нивата на ГК в кубовете на сепараторите и отпарната 
колона. Граничните стойности се съхраняват в логическия 
блок Level Limits от йерархичната система.

Многосвързана система за управление на процесите 
в куба на отпарната колона – CT Controller. На фиг. 6 е 
показана многосвързана система за управление, изградена 
въз основа на блок CT Controller от йерархичната 
архитектура. Системата е реализирана посредством 
регулаторите R11(p) и R22(p) и компенсатора за динамично 
декуплиране K(p). 
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Фиг. 6. Многосвързана система за управление и компенсация [1]

Разглежданият обект W(p) е двусвързан и е с добавени 
смущения по основните канали – CFT и P. На практика 
обектът представлява куба на отпарната колона, където се 
извършва дестилацията. Управляващите въздействия са 
масовите разходи на пара GП3,5 и GП7, а изходните величини 
– температурата ТГКизх(SC) и концентрацията СЗ на 
замърсителите в изходящия газов кондензат.

    За стабилизирането на двете смущаващи въздействия P
и CFT се грижат системите, описани по-горе. От друга 
гледна точка може да се приеме, че след системите за 
стабилизация двете смущаващи въздействия се превръщат 
в управляващи такива.

Задача на многосвързаната система на фиг. 6 [1] е да 
компенсира кръстосаните връзки в обекта за управление. 
Тъй като са налични силни кръстосани влияния върху 
изходите в несвързаната МСАР, е необходимо да се 
използва по-сложният динамичен компенсатор на 
кръстосаните връзки, който отстранява взаимодействията 
не само в статичен, а и в динамичен режим. Използвана е 
една от най-елементарните в техническо и конструктивно 
отношение структура на динамичен компенсатор за МСАР, 
показана на фиг. 7 [1].
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Фиг. 7. Структурна схема на динамичния компенсатор [1]

       Предвиденият динамичен компенсатор K(p) има 
следния матричен модел:

(2) 𝕂𝕂𝕂𝕂(𝑝𝑝𝑝𝑝) = �𝐾𝐾𝐾𝐾11
(𝑝𝑝𝑝𝑝) 𝐾𝐾𝐾𝐾12(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝐾𝐾𝐾𝐾21(𝑝𝑝𝑝𝑝) 𝐾𝐾𝐾𝐾22(𝑝𝑝𝑝𝑝)� = � 1 𝐾𝐾𝐾𝐾12(𝑝𝑝𝑝𝑝)
𝐾𝐾𝐾𝐾21(𝑝𝑝𝑝𝑝) 1 �.

       Многомерният регулатор R(p) е представен с модела

(3)             ℝ(𝑝𝑝𝑝𝑝) = �𝑹𝑹𝑹𝑹11(𝑝𝑝𝑝𝑝) 0
0 𝑹𝑹𝑹𝑹22(𝑝𝑝𝑝𝑝)�,

където R11(p) и R22(p) са компоненти от несвързаната 
система. Регулаторите R11(p) и R22(p) имат за цел да 
регулират променливите по правите канали на обекта за 
управление.

Предвидени са да бъдат реализирани със стандартен 
ПИД закон за регулиране, но тъй като контролерът Profit
Loop в разпределената система Experion PKS предлага 
модифициран ПИД закон с възможност за автонастройка, 
то ще бъде използван последният.

Съществуващи методи за управление 
на дестилационни инсталации Подзаглавие I
степен

Първоначална система за управление на текущата 
инсталация. Предвид скромния мащаб на инсталацията за 
пречистване на газов кондензат спрямо цялото амонячно 
производство, както и годината на проектиране (1976 г.) се 
потвърждава липсата на сложни системи за управление.  

В оригиналния си вид управлението на процесите,
протичащи в отпарната колона и кипетилника, се 
осъществява чрез автоматично регулиране на нивото в куба 
на колоната, както и автоматичен регулатор на нивото в 
сепаратор – 9. Останалите параметри като разходи и 
температура на входящите потоци газов кондензат и пара 
са изведени на съответни показващи и пишещи прибори в 
командната зала на цеха. Те се контролират ръчно от 
оператор химик посредством регулиращи вентили. Двата 
регулатора на ниво са интегрирани в релейна система за 
защита и блокировка, имаща за цел да предпази 
инсталацията и хората от вредни влияния, когато 
технологичните апарати са в авариен режим на работа.
       За подобряване на ефективността на инсталацията за 
пречистване се налага въвеждането на повече отделни 
контури, както и свързването им в по-сложни системи. С 
възможностите, които предлага системата Experion PKS,
повишаването на ефективността може да бъде постигнато,
също така чрез оптимизационни задачи могат да бъдат 
изследвани различните режими на работа на отпарната 
колона, снемане на характеристики и работна точка. 

Управление на дестилационни инсталации [7]
В повечето приложения за управлението на процесите

структурните проблеми, които предшестват действителния 
дизайн на контролера, са най-важните. Проблемът с избора 
на управляваща структура включва следните решения:

1. Избор на контролни цели, изпълнителни механизми 
и измервания.

2. Избор на управляваща конфигурация: избор на
структура на контролера (например свързване на 
задвижващи механизми за децентрализирано управление).

Предвид че ние определяме последната стъпка като 
“избор на управляваща конфигурация”, комбинацията от
две стъпки се обозначава като "избор на управляваща 
структура". На практика системите за управление са 
интегрирани в йерархични системи с регулатор (основен)
за управление на най-ниското ниво. Двете основни цели за
системата за регулаторно управление са:

1. Вземане под внимание задачите за управление, при 
които е необходима бърза реакция.

2. Създаване на проблем на управлението, както се 
вижда от нивата по-горе.

По-високите нива в системата за управление могат да 
включват надзорна и оптимизираща система за управление 
или просто оператор. Във всеки случай въпросът за избор 
на управляваща структура обикновено е най-важен за 
регулаторите. 

Това е така, защото основната цел на управлението в
това йерархично ниво е да се улесни добрата работа, т.е.
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Управление на дестилационни инсталации [7]
В повечето приложения за управлението на процесите 

структурните проблеми, които предшестват действителния 
дизайн на контролера, са най-важните. Проблемът с избо-
ра на управляваща структура включва следните решения:

1. Избор на контролни цели, изпълнителни механизми 
и измервания.

2. Избор на управляваща конфигурация: избор на 
структура на контролера (например свързване на задвиж-
ващи механизми за децентрализирано управление).

Предвид че ние определяме последната стъпка като 
“избор на управляваща конфигурация”, комбинацията от 
две стъпки се обозначава като "избор на управляваща 
структура". На практика системите за управление са ин-
тегрирани в йерархични системи с регулатор (основен) за 
управление на най-ниското ниво. Двете основни цели за 
системата за регулаторно управление са:

1. Вземане под внимание задачите за управление, 
при които е необходима бърза реакция.

2. Създаване на проблем на управлението, както се 
вижда от нивата по-горе.

По-високите нива в системата за управление могат 
да включват надзорна и оптимизираща система за упра-
вление или просто оператор. Във всеки случай въпросът за 
избор на управляваща структура обикновено е най-важен 
за регулаторите. 

Това е така, защото основната цел на управлението 
в това йерархично ниво е да се улесни добрата работа, 
т.е. внедряване на проста система за управление, която да 
улесни операторите при експлоатацията на инсталацията. 

Така целите на управлението не са ясно определени 
на това ниво, следователно системата за управление тряб-
ва да бъде проста. Обикновено искаме да се внедряват 
децентрализирани SISO контролери.

По-конкретно често има допълнителни измервания на 
параметри, които не са особено важни за управлението 
на инсталацията от обща (или икономическа) гледна точ-
ка. Въпреки това на ниво регулаторно управление често 
се използват тези променливи като вторични управляващи 
цели чрез затваряне на локални контури. Обикновено та-
кива променливи могат да включват избрани температури 
и налягания.

Задаваните стойности за тези контури могат да се 
регулират от по-високите нива, давайки начало към каска-
дна система за управление. Ефективно чрез затваряне на 
вторични управляващи контури се заменят оригиналните 
независими променливи (обикновено разходи и положения 
на регулиращите клапани за управление на процеса) от 
някои нови независими променливи (зададените стойности 
на променливите на вторичните контури). Идеята е да има 
проблем на управлението по отношение на тези нови не-
зависими променливи, което е по-лесно и най-малкото, 
че те не трябва да се регулират толкова често. За бързо 
управление се грижат вторичните управляващи контури, 
изпълнявани на регулаторното ниво.

Управлението на дестилационните колони е предиз-
викателство поради силните връзки, нелинейното пове-

дение и големия брой възможни управляващи структури. 
Управляващите входове често са разходите на входящите 
потоци (ако има регулиращи органи), а управляемите (из-
ходи) са параметри на качеството на дестилата, нивата 
в кубовете, налягането в системата. Типични смущения 
могат да бъдат съставът на входящите потоци, енталпията 
и разходът им.

На практика дестилационните колони обикновено се 
управляват по йерархичен принцип, с контури за ниво и 
управление на налягането, внедрено в регулатора за упра-
вление на ниво. 

Заключение
Обособената инсталация за пречистване на газов 

кондензат е свързана с апарати от различни блокове на 
амонячното производство. Важността на инсталацията 
е второстепенна предвид останалите блокове, но много-
свързаността на апаратите в нея прави управлението й 
не по-малко сложно от това на останалите инсталации. 
Експлоатацията на тази инсталация при съществуващото 
управление разкрива определени недостатъци и значителни 
резерви по отношение на системите за управление. Съз-
даването на усъвършенствани алгоритми за управление, а 
именно предложената архитектура на йерархична система 
би се отразило както на преките икономически резулта-
ти, така и на косвени (например доброто управление на 
процеса дестилация влияе директно върху качеството на 
крайния продукт, а именно газовия кондензат, а също и 
количеството на парата, която е източник на топлина за 
самия процес). Тези два критерия допринасят за подобря-
ването на технико-икономическите показатели на цялото 
амонячно производство.
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PLC базирана система за управление 
на инсталация за каталитична вакуум 
пиролиза на отпадни суровини

А. Павлов, Н. Николов, М. Александрова

PLC-Based Process Control System for Catalytic Vacuum 
Pyrolysis Installation of Waste Raw Materials

A. Pavlov, N. Nikolov, M. Alexandrova

Key Words: Catalytic vacuum pyrolysis; state space; state observer; 
state controller; MATLAB Simulink; PLC; SISO; Unity Pro XL.

Abstract. This paper discusses problem designing PLC-based pro-
cess control system for catalytic vacuum pyrolysis. Paper presented 
PLC-based discrete state modal controller for SISO systems. It is 
based on observer of Luenberger. The state controller is synthesized 
as a functional block in programming environment Unity Pro XL for 
PLC series Modicon M340 of Schneider Electric.

I. Увод
Нерециклируемата отпадъчна пластмаса се приема 

за един от най-перспективните възобновяеми енергийни 
източници. В това си качество пластмасата е гориво, кое-
то освен за добиване на топлина чрез директно изгаряне 
може да се използва и за производство на други течни и 
газообразни горива [1]. Тези отпадъци съдържат въглево-
дороди, масла, фосфатиди и много други съставки, които 
извлечени по подходящ начин, са ценни суровини за полу-
чаване на екогорива.

Химичният процес, чрез който се извличат ценни су-
ровини от отпадъчните продукти, се нарича пиролиза. С 
цел увеличаване на скоростта на реакцията по разпадане 
на въглеводородните вериги се използват катализатори, 
което е наложило името каталитична пиролиза. Проце-
сите, протичащи в една инсталация за каталитична ваку-
ум пиролиза, преминават през няколко групи съоръжения, 
които обособяват различни технологични етапи.

В статията е представена една разработка на систе-
ма за автоматично управление (САУ) на процеса катали-
тична вакуум пиролиза, изградена на базата на програ-
мируем логически контролер (PLC), базиран на процесор 
BMX P34 2020 от серията Modicon 340 (М340) на фирма 
Schneider Electric. За целите на управлението се използ-
ва модален регулатор на състоянието (МРС), реализиран 
чрез PLC. Разработената САУ касае управлението на про-
цеса на каталитична вакуум пиролиза в инсталация за 
отпадни суровини, разположена в депо за отпадъци в об-
ласт Ямбол.

ІІ. Описание на инсталацията
за каталитична вакуум пиролиза

На фиг. 1 е представена принципната схема за авто-
матизация на процеса пиролизна обработка.

Входящата суровина постъпва във входящ бункер 
CV01. Нивото в него се следи чрез два цифрови сензора за 
ниво, разположени в горната и долната му част. Суровината 
от бункера попада върху лентов транспортьор CV02, кой-
то я придвижва до смесителен бункер CV07. Оборотите на 
CV02 се задават ръчно от операторския екран и определят 
производителността на системата. В CV07 със суровината 
се смесват катализатор, дозиран от шнеков транспортьор 
CV06 и основа (вар), дозирана чрез шнеков транспортьор 
CV04. Катализаторът и основата се добавят в съд за катали-
затор CV05 и съд за основа CV03. Сместа от CV07 се поема 
от елеватора CV08 и преминава към шнеков транспортьор 
CV12, откъдето постъпва в реактор изсушаване CV09. Там се 
разбърква, нагрява и получените изпарения и газове се из-
веждат от реактора чрез въздуходувка CV11. Температурата 
в реактора се създава и поддържа чрез нагрято минерално 
масло от маслонагревател CV50, което циркулира в кожуха 
и серпентината му. Реакторът е оборудван с температурен 
сензор CV09ATX тип Pt100, аналогов радарен сензор за ниво 
CV09ALX и цифров сензор за долно алармено ниво CV09DLL. 
Постъпилата в реактора течност се разбърква чрез бъркал-
ка, за да се получи по-добро смесване на суровините с 
катализатора и основата. По нивото в CV09ALX се извърш-
ва управлението на скоростта на шнек CV10. Скоростта му 
е пропорционална на нивото. CV10 придвижва изсушената 
смес към пиролизния реактор CV13. В него протича проце-
сът на каталитична вакуум пиролиза. Оборудван е с два сен-
зора за температура CV13ATC и CV13ATE тип термодвойка, 
които са монтирани на дъното му. Сензорът CV13ATD отчита 
температурата на изходящите нагревни газове. Загряването 
на пиролизния реактор се създава и поддържа от горелката 
CV14, която е монтирана в горивната камера CV15. Темпе-
ратурата в последната е в диапазона от 1000°C до 1200°C. 
Горещите газове от горивната камера постъпват в реактора 
и се движат в кожуха му, като отдават своята температура 
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на течността в него през стената му. В реактора се поддър-
жа слаб вакуум, като за измерването му по тръбопровода 
след него са монтирани два аналогови сензора за вакуум 
(CV13AUX и CV13AUY), които имат диапазон на измерване 
от –100 mbar до +100 mbar.

ІІІ. Описание на обекта 
за автоматизация

В процеса на каталитична вакуум пиролиза един от 
основните процеси за автоматизация е поддържането на 

нивото на вакуума в системата. Това се осъществява чрез 
две въздуходувки. Вакуумът се измерва с два сензора, раз-
положени след пиролизния реактор CV13.

Работата на инсталацията е съпроводена с поява на 
смущения, породени от изпарения, предизвикани от по-
стъпващите в пиролизния реактор суровини. Това проме-
ня влажността на средата в реактора и води до големи 
отклонения в налягането. Тази промяна се регистрира от 
сензорите CV13AUX и CV13AUY. Подобни смущения могат 
да възникнат в произволни моменти с неизвестен знак и 
амплитуда. 

 

За снемане на преходната характеристика на обекта 
се използва база от данни с неголям обем, натрупана при 
кратки пускове на инсталацията. Може да се приеме, че 
експериментите са провеждани при приблизително еднакви 
условия и липса на смущения.

Получената преходна характеристика е изгладена по 
метода на пълзящото средно съгласно уравнение (1) при 
L=6

За целите на идентификацията е използван графични-
ят потребителски интерфейс на System Identification Toolbox 
в Matlab. При тази разработка е прието, че обекта за ав-
томатизация е едномерен, линеен с неизвестна структура 
и параметри. В резултат на проведеното изследване за 
описанието на обекта във вид на предавателна функция е 
получено

IV. Реализация на модален регулатор 
на състоянието чрез PLC

Структурата на МРС с интегрираща съставка в зако-
на за управление за SISO линейна стационарна дискретна 
система е показана на фиг. 2.

Описанието на SISO обект в пространството на 
състоянията във вид на линейна стационарна дискретна 
система може да се представи със следните уравнения:

Когато състоянието не може да се измерва директ-
но, а се оценява по други величини, които са свързани с 
него и са достъпни за измерване, се налага използване на 

Фиг. 1. Принципна схема за автоматизация на процеса пиролизна обработка
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IV. Реализация на модален регулатор 
на състоянието чрез PLC Подзаглавие І степен

Структурата на МРС с интегрираща съставка в закона за 
управление за SISO линейна стационарна дискретна система
е показана на фиг. 2.
      Описанието на SISO обект в пространството на състоянията 
във вид на линейна стационарна дискретна система може да се 
представи със следните уравнения:
(3) 0(k +1) (k) u(k) (0)= + =x Ax b x x, ,

(4) y(k) (k) k = 0, 1, 2,= c x T ,

      Когато състоянието не може да се измерва директно, а се 
оценява по други величини, които са свързани с него и са 
достъпни за измерване, се налага използване на наблюдател на 
състоянието. Тук е използван идентичният наблюдател 
на Luenberger, чието уравнение е

(5) (k +1) (k) u(k) y(k) (k) = + + − x Ax b g c xTˆ ˆ ˆ , k=0, 1, 2, …

Обратната връзка по състоянието се осъществява 
чрез n–мерния вектор k, а u(k), y(k) и yзад са скаларни 
величини.

Фиг. 2. Структура на МРС с интегрираща съставка

За дискретната система са валидни следните уравнения
[2]:
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(7) ,   i i задx (k +1) x (k)+ y y(k)= − k = 0, 1, 2, ...
Ако към оценения вектор на състоянието ˆ(k)x се добави 

променливата ix (k) , се получава следната разширена 
система:

и амплитуда.
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За дискретната система са валидни следните уравнения
[2]:
(6) i iu(k) k x (k) (k) k = 0, 1, 2, ...= − k xT ˆ , ,

(7) ,   i i задx (k +1) x (k)+ y y(k)= − k = 0, 1, 2, ...
Ако към оценения вектор на състоянието ˆ(k)x се добави 

променливата ix (k) , се получава следната разширена 
система:

и амплитуда.

Фиг. 1. Принципна схема за автоматизация на процеса пиролизна обработка

       За снемане на преходната характеристика на обекта се 
използва база от данни с неголям обем, натрупана при кратки 
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експериментите са провеждани при приблизително еднакви 
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За целите на идентификацията е използван графичният 
потребителски интерфейс на System Identification Toolbox в 
Matlab. При тази разработка е прието, че обекта за 
автоматизация е едномерен, линеен с неизвестна структура и 
параметри. В резултат на проведеното изследване за 
описанието на обекта във вид на предавателна функция е 
получено
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IV. Реализация на модален регулатор 
на състоянието чрез PLC Подзаглавие І степен

Структурата на МРС с интегрираща съставка в закона за 
управление за SISO линейна стационарна дискретна система
е показана на фиг. 2.
      Описанието на SISO обект в пространството на състоянията 
във вид на линейна стационарна дискретна система може да се 
представи със следните уравнения:
(3) 0(k +1) (k) u(k) (0)= + =x Ax b x x, ,

(4) y(k) (k) k = 0, 1, 2,= c x T ,

      Когато състоянието не може да се измерва директно, а се 
оценява по други величини, които са свързани с него и са 
достъпни за измерване, се налага използване на наблюдател на 
състоянието. Тук е използван идентичният наблюдател 
на Luenberger, чието уравнение е

(5) (k +1) (k) u(k) y(k) (k) = + + − x Ax b g c xTˆ ˆ ˆ , k=0, 1, 2, …

Обратната връзка по състоянието се осъществява 
чрез n–мерния вектор k, а u(k), y(k) и yзад са скаларни 
величини.

Фиг. 2. Структура на МРС с интегрираща съставка

За дискретната система са валидни следните уравнения
[2]:
(6) i iu(k) k x (k) (k) k = 0, 1, 2, ...= − k xT ˆ , ,

(7) ,   i i задx (k +1) x (k)+ y y(k)= − k = 0, 1, 2, ...
Ако към оценения вектор на състоянието ˆ(k)x се добави 

променливата ix (k) , се получава следната разширена 
система:
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наблюдател на състоянието. Тук е използван идентичният 
наблюдател на Luenberger, чието уравнение е

Обратната връзка по състоянието се осъществява 
чрез n–мерния вектор k, а u(k), y(k) и yзад са скаларни 
величини.

Фиг. 2. Структура на МРС с интегрираща съставка

За дискретната система са валидни следните урав-
нения [2]:

Ако към оценения вектор на състоянието x̂(k) се до-
бави променливата xi(k), се получава следната разширена 
система:

Регулаторът на състоянието е синтезиран в програмна 
среда Unity Pro XL, осигуряваща PLC от серията M340 на 
Schneider Electric. Той е разработен като отделен функцио-
нален блок – SS_Controller, показан на фиг. 3 [7].

Фиг. 3. Функционален блок на МРС в Unity Pro

За функционирането на регулатора е необходимо не-
прекъснатият модел да се представи като дискретен, а след 
това да бъде описан в пространство на състоянията (ПС).

Във функционалния блок са заложени програмно на-
блюдателят на Luen-berger и изчисляването на управлява-
щото въздействие.
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е решение, тъй като за извличане значимите стойности 
след десетичната запетая трябва да се умножава с големи 
числа, които впоследствие нарастват още повече. Затова 
се използва спомагателна функция (FMulVectors) за умно-
жаване на матрици, съставени с десетични дробни числа 
[3,4], показанa на фиг. 4.

Фиг. 4. Функция FMulVectors

За използване на функционалния блок SS_Controller е 
необходимо той да се извика от библиотеката на Unity Pro, 
след което да се свърже с посочените в табл. 1 параме-
три, предварително въведени като променливи в символна-
та таблица на проекта.

Табл. 1. Параметри на МРС в Unity Pro
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е скаларен изход, f(k)∊R1 е неизмеримо смущение, In-1 е 
единична (n-1)x(n-1) матрица.

На описанието в пространството на състоянията, 
представено с (10), съответства дискретна предавателна 
функция от вида

и амплитуда.

Фиг. 1. Принципна схема за автоматизация на процеса пиролизна обработка

       За снемане на преходната характеристика на обекта се 
използва база от данни с неголям обем, натрупана при кратки 
пускове на инсталацията. Може да се приеме, че 
експериментите са провеждани при приблизително еднакви 
условия и липса на смущения.

Получената преходна характеристика е изгладена по 
метода на пълзящото средно съгласно уравнение (1) при L=6
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Matlab. При тази разработка е прието, че обекта за 
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(3) 0(k +1) (k) u(k) (0)= + =x Ax b x x, ,

(4) y(k) (k) k = 0, 1, 2,= c x T ,

      Когато състоянието не може да се измерва директно, а се 
оценява по други величини, които са свързани с него и са 
достъпни за измерване, се налага използване на наблюдател на 
състоянието. Тук е използван идентичният наблюдател 
на Luenberger, чието уравнение е

(5) (k +1) (k) u(k) y(k) (k) = + + − x Ax b g c xTˆ ˆ ˆ , k=0, 1, 2, …

Обратната връзка по състоянието се осъществява 
чрез n–мерния вектор k, а u(k), y(k) и yзад са скаларни 
величини.
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[2]:
(6) i iu(k) k x (k) (k) k = 0, 1, 2, ...= − k xT ˆ , ,

(7) ,   i i задx (k +1) x (k)+ y y(k)= − k = 0, 1, 2, ...
Ако към оценения вектор на състоянието ˆ(k)x се добави 

променливата ix (k) , се получава следната разширена 
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Matlab. При тази разработка е прието, че обекта за 
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Структурата на МРС с интегрираща съставка в закона за 
управление за SISO линейна стационарна дискретна система
е показана на фиг. 2.
      Описанието на SISO обект в пространството на състоянията 
във вид на линейна стационарна дискретна система може да се 
представи със следните уравнения:
(3) 0(k +1) (k) u(k) (0)= + =x Ax b x x, ,

(4) y(k) (k) k = 0, 1, 2,= c x T ,

      Когато състоянието не може да се измерва директно, а се 
оценява по други величини, които са свързани с него и са 
достъпни за измерване, се налага използване на наблюдател на 
състоянието. Тук е използван идентичният наблюдател 
на Luenberger, чието уравнение е

(5) (k +1) (k) u(k) y(k) (k) = + + − x Ax b g c xTˆ ˆ ˆ , k=0, 1, 2, …

Обратната връзка по състоянието се осъществява 
чрез n–мерния вектор k, а u(k), y(k) и yзад са скаларни 
величини.

Фиг. 2. Структура на МРС с интегрираща съставка

За дискретната система са валидни следните уравнения
[2]:
(6) i iu(k) k x (k) (k) k = 0, 1, 2, ...= − k xT ˆ , ,

(7) ,   i i задx (k +1) x (k)+ y y(k)= − k = 0, 1, 2, ...
Ако към оценения вектор на състоянието ˆ(k)x се добави 
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      Регулаторът на състоянието е синтезиран в програмна среда
Unity Pro XL, осигуряваща PLC от серията M340 на Schneider
Electric. Той е разработен като отделен функционален блок –
SS_Controller, показан на фиг. 3 [7].

Фиг. 3. Функционален блок на МРС в Unity Pro

За функционирането на регулатора е необходимо 
непрекъснатият модел да се представи като дискретен, а след 
това да бъде описан в пространство на състоянията (ПС).
      Във функционалния блок са заложени програмно наблюдателят на
Luenbergerи изчисляването на управляващото въздействие.
      За разработването на функционалния блок на регулатора е 
използван програмен език ST (structured text) от стандарт IEC
61131-3.
      При синтез на регулатора на състоянието операциите са 
предимно с матрици (масиви) и десетични дроби. Използването на 
целочислена обработка на матриците не е решение, тъй като за 
извличане значимите стойности след десетичната запетая трябва 
да се умножава с големи числа, които впоследствие нарастват още 
повече. Затова се използва спомагателна функция (FMulVectors)
за умножаване на матрици, съставени с десетични дробни числа
[3,4], показанa на фиг. 4.

Фиг. 4. Функция FMulVectors

За използване на функционалния блок SS_Controller е 
необходимо той да се извика от библиотеката на Unity Pro, след 
което да се свърже с посочените в табл. 1 параметри, 
предварително въведени като променливи в символната таблица 
на проекта.

Табл. 1. Параметри на МРС в Unity Pro

Озн. Тип Описание
Входни

A ARRAY[0..n,0..n] OF 
REAL Системна матрица на обекта в ПС

b
ARRAY[0..n] OF 
REAL

Входен вектор на обекта в ПС
c Вектор на изхода на обекта в ПС
k Матрица на ОВ 
g Синтезиран по желани полюси

u REAL Измерено управляващо 
въздействие

PV REAL Измерен изход на обекта 
SP REAL Задание
ki REAL Коефициент на интегриране
SCALE BOOL Избор на режим с k0 или с ki

COMB BOOL Режим инв. модел (k0 и ki)
T0 TIME Период на дискретизация

Изходни
u_now REAL Текущо управляващо въздействие

V. Симулационни изследвания
Подзаглавие І степен
      За представяне на модела на обекта в ПС се използва 
системата уравнения
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Редът на системата-n е предварително известен, x(k)∈
Rn е вектор на текущото състояние, x(0)∈ Rn е вектор на 
началното състояние, u(k)∈ R1 е скаларен вход, y(k)∈R1 е 
скаларен изход, f(k)∈ R1 е неизмеримо смущение, In-1 е 
единична (n-1)x(n-1) матрица.

На описанието в пространството на състоянията, 
представено с (10), съответства дискретна предавателна 
функция от вида
(11) .
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При описание на обекта в пространството на 
състоянията чрез т. нар. фазово-координатна канонична 
форма с матрица на Фробениус за преминаването от (11)
към (10) се използват уравненията (12) [5]
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За дискретизиране на модела (2) се определя 
периодът на дискретизация, като се спази следната 
практически установена зависимост:
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Тъй като продължителността на преходния процес е 
363 s, за периода на дискретизация се получава

(14) 0
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15
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За дискретната предавателна функция на модела (2) 
при Т0=24 s се получава
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Прилагайки (12), за описанието на обекта в ПС се 
получава
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Electric. Той е разработен като отделен функционален блок –
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непрекъснатият модел да се представи като дискретен, а след 
това да бъде описан в пространство на състоянията (ПС).
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Luenbergerи изчисляването на управляващото въздействие.
      За разработването на функционалния блок на регулатора е 
използван програмен език ST (structured text) от стандарт IEC
61131-3.
      При синтез на регулатора на състоянието операциите са 
предимно с матрици (масиви) и десетични дроби. Използването на 
целочислена обработка на матриците не е решение, тъй като за 
извличане значимите стойности след десетичната запетая трябва 
да се умножава с големи числа, които впоследствие нарастват още 
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Редът на системата-n е предварително известен, x(k)∈
Rn е вектор на текущото състояние, x(0)∈ Rn е вектор на 
началното състояние, u(k)∈ R1 е скаларен вход, y(k)∈R1 е 
скаларен изход, f(k)∈ R1 е неизмеримо смущение, In-1 е 
единична (n-1)x(n-1) матрица.

На описанието в пространството на състоянията, 
представено с (10), съответства дискретна предавателна 
функция от вида
(11) .
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      Регулаторът на състоянието е синтезиран в програмна среда
Unity Pro XL, осигуряваща PLC от серията M340 на Schneider
Electric. Той е разработен като отделен функционален блок –
SS_Controller, показан на фиг. 3 [7].
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При описание на обекта в пространството на състоя-
нията чрез т. нар. фазово-координатна канонична форма с 
матрица на Фробениус за преминаването от (11) към (10) 
се използват уравненията (12) [5]

За дискретизиране на модела (2) се определя пери-
одът на дискретизация, като се спази следната практически 
установена зависимост:

Тъй като продължителността на преходния процес е 
363 s, за периода на дискретизация се получава

За дискретната предавателна функция на модела (2) 
при Т0=24 s се получава

Прилагайки (12), за описанието на обекта в ПС се 
получава

Синтезира се векторът на обратната връзка k чрез 
SMC алгоритъм, представен в [8], като желаните полюси 
се разполагат в окръжност с радиус χ=0.65.

Определя се векторът g така, че полюсите на наблю-
дателя на Luenberger да са нули.

Така получените стойности се въвеждат в Unity Pro 
за инициализиращи и се съставя структурата от фиг. 5 
в Simulink. За провеждане на симулационни изследвания 
в Matlab Simulink и Unity Pro XL се създава връзка между 
двете среди чрез OPC сървър. Използван е OFS 3.34. На-
стройка на комуникацията в OFS е представена в [6].

Смущение 1 от фиг. 5 отразява постоянно смущение, 
което не се използва при тази симулация. Смущенията 2 и 
3 се използват за генериране на краткотрайни смущения с 
голяма амплитуда, а 4 е постоянно по стойност смущение.

След извеждане на променливите (u_now, u, PV, SP) 
от Unity Pro XL в StateSpace.XVM файл те се избират в 
съответните блокове OPC Read и OPC Write към устройство 
StateSpace (конфигурирано в OFS с локален адрес и избран 
файл със символна таблица – StateSpace.XVM).

Параметърът Sample time в отделните OPC блокове 
трябва да е по-малък от такта на регулатора, за да няма 
загуба на информация. Задава се псевдореалистична симу-
лация в блока OPC Configuration и inf за край на симула-
цията. С направените настройки поведението на системата 
може да се изследва в реално време.

Резултатите от проведеното симулационно изследва-
не са представени на фиг. 6 и фиг. 7.

От представените на фиг. 6 преходни процеси (ПП) е 
видно, че липсва статична грешка в установен режим.
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      Регулаторът на състоянието е синтезиран в програмна среда
Unity Pro XL, осигуряваща PLC от серията M340 на Schneider
Electric. Той е разработен като отделен функционален блок –
SS_Controller, показан на фиг. 3 [7].
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За функционирането на регулатора е необходимо 
непрекъснатият модел да се представи като дискретен, а след 
това да бъде описан в пространство на състоянията (ПС).
      Във функционалния блок са заложени програмно наблюдателят на
Luenbergerи изчисляването на управляващото въздействие.
      За разработването на функционалния блок на регулатора е 
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за умножаване на матрици, съставени с десетични дробни числа
[3,4], показанa на фиг. 4.
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Фиг. 5. Структура за симулационно изследване на МРС в реално време чрез Matlab Simulink
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Фиг. 6. Преходни процеси на модела при управление с МРС

Фиг. 7. Управляващо въздействие на изхода на МРС

Тук интеграторът е с коефициент ki=-0.6 (установен 
опитно). При този коефициент зоната ±5% около заданието 
се достига в момента t=120s и отсъства пререгулиране. 
При увеличаване на бързодействието нараства, но с него 
нараства и колебателният характер на ПП.

След нанасяне на смущение f23=-5 за време Tf23
=10s в 

момент t=700s регулаторът реагира бързо и отклонението 
от заданието е с амплитуда h=0.675. Установяването на 
процеса в границите ±5% е за време tПП=170s, което е 
по-бързо от това при управление с ПИД регулатор – за 
време tПП=200s (липсва поради ограничения обем). При 
нанасяне на смущение f4=2 благодарение на интегратора 
заданието отново се отработва точно.

Заключение
Представена е разработка с приложен характер, 

която е обвързана със спецификата на конкретна про-
мишлена инсталация. Въпреки това, без да претендира за 
общност, предложеният вариант може да се приложи за 
решаване на редица реални проблеми при изграждането 
на системи за управление на процеса каталитична ва-
куум пиролиза.

Представен е метод за провеждане на симулацион-
ни изследвания посредством Matlab Simulink и Unity Pro 
XL, като се създава връзка между двете среди чрез ОРС 
сървър.

Изследван е обектът за автоматизация и е предложе-
на реализация на линеен дискретен модален регулатор на 
състоянието с интегратор чрез PLC.

Разработката включва изследвания и с други струк-
тури на модални регулатори на състоянието, които не са 
показани поради ограничения обем. 

Тази разработка дава хоризонт за развитие на синте-
зирания МРС в адаптивни стуруктури с PLC.

Разработката е осъществена със съдействието на 
фонд „Научни изследвания“ – НП-7 2018 г. в ТУ – Варна.
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Крипто токен, базиран на смарт контракт 
на етериум блокчейн

В. Алексиева, А. Хулиан

Crypto-token Based on Smart-contract  
of Ethereum Blockchain 

V. Aleksieva, A. Hulian
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crypto-currency. 

Abstract. The proposed paper realized a smart contract based on 
Ethereum blockchain. The decentralized crypto-token is created for 
Initial Coin Offering (ICO) and based on ERC20 standard. A web-based 
interface is created for sale of these crypto-tokens. The results from 
experimental tests are presented. 

Увод
През последните години времето за разплащане при 

всяка търговска или финансова сделка е от изключително 
значение. При международни валутни преводи в много от 
случаите участва повече от една банка, като всяка банка 
взема такси за своите услуги и времето за превод е от 
един до няколко работни дни. Криптовалутите дават сво-
бода на движение на финансови ресурси, защото игнори-
рат банките като регулатор на транзакциите. С помощта на 
криптографски алгоритми те предоставят високо ниво на 
сигурност и решават проблеми като забавяне на превода, 
отказ за превод, високи такси за превод във всяка една 
от банките посредници. За разлика от банките, които могат 
да спрат всяка изходяща или входяща транзакция, без да 
дадат навреме обяснение на наредителя или получателя, 
криптовалутите позволяват изпълнението на всяка транзак-
ция, като достатъчно условие е в сметката на наредителя да 
има достатъчен баланс. Криптовалутите разчитат на Peer-
to-Peer мрежа, която се поддържа от участниците в нея. 
Всеки участник притежава копие на блокчейна на мрежата, 
а потвърждаването на транзакциите се осъществява от спе-
циални участници в мрежата, наречени миньори. Блокчейн 
технологията позволява създаването на децентрализирани 
системи, в които информацията е защитена от злонамере-
на намеса на принципа на консенсуса.

Крипто токените стартират с първоначално предлагане 
на монети (ICO) [1], което се използва от новосъздадените 
компании за набиране на средства, за да се избегне стро-
гият и регулиран процес на емисии на валутите, изискван 
от инвеститорите и банките. За първи път ICO кампания се 
появява през 2013 г. Проектът Ethereum (Етериум) [2] също 
започва своето съществуване с ICO. Бързото нарастване на 
ICO през 2017 г. се дължи на редица правителствени и не-
правителствени норми. [3] В началото на септември 2017 г.  

китайската народна банка официално забранява ICO, за да 
не се разруши икономическата и финансовата стабилност 
на пазара на валути и заявява, че крипто токените не могат 
да се използват като валута на пазара, а банките не могат 
да предлагат услуги, свързани с ICO. В резултат на това 
Bitcoin и Ethereum се сринаха и това се разглежда като 
знак, че идват регулации на криптовалутите. В началото на 
2018 г. Facebook, Twitter и Google забраниха реклами на 
ICO. [4] Тъй като тези решения за набиране на средства 
не са регулирани от финансови органи като Комисията за 
борсите за ценни книжа (SEC), средства, които са загубени 
поради подправени транзакции, никога не могат да бъдат 
възстановени. Въпреки че обществото е запознато с тези 
рискове, съществуват множество криптовалути, които имат 
различен алгоритъм за постигане на консенсус в мрежата, 
както и хиляди крипто токени, създадени върху криптова-
лути, поддържащи тази технология. Съществуват и някои 
концепции, които не разчитат на блокчейн технология, но 
те още са в експериментална фаза и все още нямат напъл-
но действаща система.

Биткойн [5] е първият успешен проект за криптова-
лута и естествено, като всяко първо нещо, той не е съвър-
шен. След като той дава решение на много проблеми до 
този момент (сигурност на парите в електронния портфейл; 
удостоверение, че изпращачът на пари наистина има на-
лични средствата, които иска да изпрати; анонимност на 
изпращача и получателя; невъзможност за подправяне на 
вече направени транзакции; инфлация; справедливо раз-
пределяне на единиците от валутата в началото), е вече 
по-лесно да се фокусира върху недостатъците му. Като ес-
тествено продължение се появяват криптовалути от нова 
генерация. Към момента съществуват десетки проекти за 
крипотовалути. Bсеки такъв проект се фокусира върху един 
или няколко от проблемите на биткойн и се опитва да 
го реши или да допълни неговата функционалност. Такива 
проекти са Ethereum, Zcash, Monero, Neo и други, наричани 
алтернативни криптовалути.

Етериум и смарт контракти
Това решение се базира на Ethereum [2], защото 

позволява създаване на смарт контракти (smart contracts) 
и изграждане на приложения, които работят върху самия 
блокчейн. При етериум разменната единица се нарича ете-
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ри, а освен нея има спомагателна, наречена GAS, която се 
използва за създаването и действието на смарт контракти-
те и приложенията, качени върху блокчейна. Смарт контра-
ктът удостоверява, че участник А трябва да заплати дадена 
сума от сметката си на участник Б, който ще предостави 
на участник А определени услуги. Той се качва в блокчейна 
на валутата и копие от него има при всеки потребител на 
системата, така се извършва потвърждение на договора 
от хилядите миньори в нея. В такъв договор може да се 
опишат условия, при които да се прехвърлят всичките или 
част от средствата при извършване на определен обем от 
работа, да бъде представено доказателство за тази работа 
и участниците в мрежата да потвърдят това доказателство. 
Смарт контрактите се описват чрез нов програмен език, 
създаден за целта – Solidity [6].

На базата на смарт контрактите етериум предоставя 
възможност за изграждане на приложения и пълното им 
интегриране в блокчейн – dApps (Distributed Applications). 
Тези приложения са подписани и с електронните подписи 
на потребителите и само притежателите на частния ключ 
могат да отключат информацията, която се намира там. 
За работата на тези приложения се изразходва GAS, а 
също и при изпълнение на код. По този начин разработ-
чиците са стимулирани да създадат оптимален код и да 
предотвратяват безкрайни цикли. Основен недостатък на 
този тип децентрализирани приложения е необходимостта 
потребителят да има на локалната си машина блокчейна 
на платформата, на която е разработено приложението. 
Често те заемат значително количество памет и времето, 
необходимо за пълното им изтегляне, е доста голямо. По 
тази причина се появяват хибридните децентрализирани 
приложения. При тях има сървър, който е синхронизиран с 
блокчейна и осигурява достъп на потребителите към него. 
Така приложението остава децентрализирано, а сървърът 
осигурява само достъп до него. Дори сървърът да спре 
работа или бъде атакуван, информацията на него няма да 
бъде компрометирана и е необходимо просто друга машина 
да заеме място като терминал за достъп до информацията, 
намираща се на блокчейна.

Реализация
Избраната блокчейн платформа за разработката е 

етериум. На 11.09.2017 г. от етериум е приет стандарт 
за смарт контракти EIP20 (Ethereum Improvement Proposal 
20)[7], който съдържа списък с правила, които трябва да 
бъдат имплементирани в смарт контракт, за да може той да 
бъде съвместим с всички етериум портфейли и платформи, 
които поддържат приетите стандарти, като ERC20 описва 
имена на променливи, функции и тяхната функционалност 
(фиг. 1).

Имплементацията на тeзи функции в смарт контракт 
гарантира коректната работа с всички популярни портфей-
ли. Такива са Mist, MyEtherWallet, MetaMask, Pariti и други, 
но съществуват и етериум портфейли, които са широко 
използвани, но не поддържат съхранението на ERC20 токе-
ни. Поради тази причина е задължително да се провери 

съвместимостта на портфейла, който се използва преди да 
се изпратят средства към смарт контракт. Също така крипто 
борсите предоставят адрес, чрез който може да се получа-
ва и изпраща етериум, но не поддържат възможността да 
се получат обратно токени, освен ако това е имплементи-
рано и изрично описано в инструкциите за депозиране в 
борсата.

Фиг. 1. Функции съгласно ERC20

При децентрализираните приложения логиката на 
приложението е имплементирана чрез смарт контракти, 
а за интерфейс на приложението се използва web3.js 
(JavaScript базирана библиотека, която позволява да се 
комуникира с мрежата на Ethereum и да се изпълняват 
смарт контракти) [8]. 

За осъществяване на връзка с децентрализирани при-
ложения на етериум блокчейн е необходимо използването 
на специален браузер като Mist browser или добавка към 
съществуващ браузър Metamask. Тъй като при Mist потре-
бителят изтегля на своята машина копие на целия блокчейн 
и трябва да поддържа това копие постоянно синхронизира-
но, за да може да се осъществи връзка с етериум мрежата, 
за реализация на това решение е използван Metamask. При 
него не се налага изтегляне на локално копие на целия 
блокчейн, а когато се прави връзка със сайт, който прави 
връзка с етериум, Metamask се грижи за всички заявки 
от и към блокчейн мрежата. Metamask може да изпълнява 
функцията на етериум портфейл и да поддържа изпращане 
и получаване на етери, както и на ERC20 токени. Частният 
ключ на потребителите се съхранява на локалната машина 
и по този начин сървърите на Metamask нямат никаква 
информация за него. 

Това решение е разработено с Truffle и Ganache по-
доперационна система macOS High Sierra. Truffle предлага 
интегрирана система за компилиране на написаните смарт 
контракти, както и скриптове за качване на контракта на 
етериум мрежата. Ganache създава локален блокчейн на 
базата на етериум, в който може директно да се изпълня-
ват команди, както и да се провеждат тестове. Имплемен-
тацията на етериум блокчейн е написана на JavaScript.

За да се създаде токен, е необходимо да се опише 
какво е максималното му количество, да се създаде начин 
за проверка на неговата наличност, както функции, контро-
лиращи прехвърлянето му от един адрес на друг. Това се 
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осъществява чрез смарт контракт, имплементиращ ERC20 
стандарта, който е показан на фиг. 2. Вече качен смарт 
контракт не може да се изтрива или променя, а се качва 
нова версия. Като глобални се декларират променливи за 
броя продадени токени, цена за един токен и администра-
торът на смарт контракта за продажба на токени. Цената 
за един токен ще бъде 0.01 етера за токен. В Solidity се 
работи само с цели числа и за целта сумата за токен тряб-
ва да бъде представена в WEI. За конвертиране на етери в 
WEI се използва онлайн конвертор, ако се знае че един 1 
WEI се равнява на 1 квинтилион етери. По този начин могат 
да се представят и най-малките частици етер с цяло число. 
В случая 0.01 етера са 10000000000000000. Администра-
торът на контракта в повечето случаи е адресът, с който е 
създаден смарт контрактът. Този адрес има специални пра-
ва над поведението на контракта. Той има правото да про-
мени цената за един токен, както и да прекрати продажбата 
на токени. След прекратяване на продажбата той получава 
непродадените токени. На този адрес се превеждат етерите 
след продажба на токен.

Чрез конструктора се инициализира максималният 
брой токени и те се присвояват на адреса, от който е 
изпълнен конструкторът. Той се изпълнява само веднъж от 
адреса, който го излъчва в мрежата. Събитията (Events) се 
използват за съхранение на информация в транзакцията. 
Записана веднъж, тази информация ще съществува, дока-
то е видим блокът, в който се намира транзакцията. При 
сегашната имплементация на етериум това значи завинаги. 
Записаната информация не е достъпна от смарт контракти, 
дори и от този, който я е създал. Основното им приложение 
е при употребата на потребителски дефинирани JavaScript 
функции, които чакат настъпването на определено събитие, 
за да извършат някакво действие. Пример за събитие е 
преместването на токени от един адрес на друг. Събитие 
Transfer отразява преместване на токени от един адрес 
към друг, както и техния брой. Approval извършва сходно 
действие, но дава разрешение от собственика на токените 
те да бъдат изхарчени от някой друг. По този начин те няма 
да преминат от адреса на собственика, през адреса на 
посредника до адреса на крайния получател, а при извърш-
ване на такова действие те ще бъдат извадени директно 
от баланса на собственика и прехвърлени на адреса на 
крайния получател. Това води до по-малък брой транзакции 
и съответно ще се изразходи по-малко количество GAS.

Фиг. 2. ERC20 токен

Запазената дума require в Solidity служи за проверка 
дали дадено условие е изпълнено. Ако то е изпълнено, се 
преминава към изпълнение на кода след това. Ако не е удо-
влетворено условието, изпълнението на кода се прекратява 
и количеството GAS, което е взето от адреса, изпълняващ 
функцията, се връща обратно, като се приспада изразходе-
ното количество до тази част от кода. Това се прави с цел 
намаляване на количеството изразходен GAS вследствие 
на грешни входни параметри. Пример за това е функцията 
за трансфер на токен от един адрес на друг (фиг. 3). Ако 
адресът, от който ще се изпращат, няма налично достатъч-
но количество, няма смисъл кодът да бъде изпълняван след 
това и да се изразходва ненужно GAS.

Фиг. 3. Функции

Интерфейсът на уеб сайта предоставя информация за 
броя на токените за продажба, броя на закупените, инфор-
мация за адреса, с който потребителят се е свързал с него, 
както и наличното количество токени в него. Изглед от него 
е показан на фиг. 4.

Фиг. 4. Уеб сайт за продажба на токени

В текстово поле се въвежда желаният брой токени 
за закупуване и се отваря прозорец на Metatask, в който 
се показва информация за детайлите по транзакцията. 
Количеството етери, което ще бъде прехвърлено, таксите 
по транзакцията, както и се предоставя опция за ръчно 
въвеждане на максималния GAS, който може да бъде из-
разходван по време на транзакцията, възможно и ръчно 
да се въведе цена за GAS, представена в GWEI. Тази цена 
влияе пряко кога транзакцията ще влезе в блок. При цена 
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40 GWEI е почти напълно гарантирано влизане в следва-
щия блок, 20 GWEI обикновено означават включване в 
следващите няколко блока, при минималното количество 
2 GWEI понякога са необходими няколко минути за вли-
зане в блок. Ако се зададе ниска стойност и транзакция-
та не влезе в блок, е възможно коригирането на цената 
към по-висока за по-бързото изпълнение на транзакцията. 
Прозорец на транзакция е показан на фиг. 5.

Фиг. 5. Успешно закупуване на токени

Eкспериментални резултати
Truffle притежава вграден механизъм за тестове на 

смарт контракти, които се пишат на JavaScript и се раз-
полагат във файл с името на смарт контракта, като се 
съхраняват в папката test.

На фиг. 6 е представен тест дали инстанцията на 
контракта е с правилно инициализирано име, символ и 
стандарт.

Фиг. 6. Код на тест за правилна инициализация

На фиг. 7 е представен тест за проверка на баланс 
на контракт. При смарт контракта AutoCoin, който служи 
за създаване на токен, при извикването на конструктора 
създадените токени са прехвърлят на администратора на 
контракта и максималният брой се записва в променливата 
totalSupply.

Фиг. 7. Код на тест за проверка на баланс на смарт контракт

На фиг. 8 е представен тест за трансфер на токени, 
а на фиг. 9 е представен тест за разпореждане с токени. 
Най-важната характеристика на един токен е възможността 
му да се прехвърля между адресите на различни лица. Това 
трябва да се осъществява без да се позволяват невалид-
ни транзакции и да бъде напълно сигурно, че получателят 

ще получи изпратените токени. За тестване на директен 
трансфер се прави прехвърляне на 250 хиляди токена от 
администраторския към друг адрес. След като се осъществи 
трансфера, се прихваща събитието и се проверява дали 
е от тип Transfer. Ако този тест е успешен, се проверява 
балансът на адреса получател за наличието на прехвърле-
ните токени. Проверката за делегиран трансфер е сходна 
на тази на директния. Първо се прехвърлят 100 токена 
от адреса на администратора към адреса, от който ще се 
позволи делегиран трансфер – адрес 1. Дава се право 10 
токена да бъдат похарчени от адрес 3, който ги изпраща 
на адрес 4. След извършване на тези действия се прави 
проверка и се очаква с адрес 1 да има 90 токена, в адрес 
2 – 0 и в адрес 3 да бъдат 10 токена.

Фиг. 8. Код на тест за трансфер на токени

Фиг. 9. Код на тест за разпореждане с токени

Тестовете се изпълняват с командата truffle test. Ре-
зултат от изпълнението на описаните по-горе тестове е 
показан на фиг. 10, а при грешни параметри – на фиг. 11.

Фиг. 10. Изпълняване на тестове
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Фиг. 11. Изпълняване на тестове при грешни параметри

Заключение
В статията е предложено решение за създаване 

на децентрализиран токен, работещ на базата на етери-
ум блокчейн. Негови характеристики са изпълнението на 
стандарта ERC20, гарантиращ поддръжка от портфейлите 
и платформите, които са имплементирали този стандарт, 
и свободното му движение между участниците в етериум 
мрежата, създаване на ICO кампания за неговата продажба. 
За целта е създаден уеб базиран интерфейс.

Цел на бъдеща разработка е внедряването на съз-
дадения токен в децентрализирано приложение, в което 
той ще послужи за осигуряване на началния капитал за 
разработка на проекта чрез ICO кампания и за разплащане 
между потребителите на системата. 
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 Анализ на вариабилността  
на сърдечната честота  
чрез статистически параметри 

Г. Георгиева-Цанева, M. Господинов, Е. Господинова

Analysis of Heart Rate Variability through 
Statistical Parameters

G. Georgieva-Tsaneva, M. Gospodinov, E. Gospodinova

Key Words: Heart Rate Variability; Statistical Analysis; Atrial Fibrilla-
tion; Premature Ventricular Contraction; Normal Sinus Rhythm; Or-
thogonal Transforms.

Abstract. Cardiovascular diseases are among the first causes of death. 
The main cardiovascular diseases are myocardial ischemia, various 
types of arrhythmias, reduced ability to contract the left ventricle. Car-
diac testing is performed non-invasively by electrocardiograph or Holter 
monitoring. The paper examines, through the application of orthogo-
nal transforms, the continuous holter recordings of individuals with 
Atrial Fibrillation, Premature Ventricular Contraction and Normal Sinus 
Rhythm. The mathematical analysis is performed in the time domain. 
The results show characteristic differences between patients with both 
types of arrhythmias and in healthy individuals. The presented results 
can be of benefit to cardiology practice in Bulgaria and worldwide.

1. Увод
Сърдечносъдовите заболявания са сред първите ня-

колко причини за настъпване на смърт както у нас, така и 
в света. Основните рискови сърдечносъдови заболявания 
са исхемия на миокарда, различни видове аритмии, пони-
жена способност за съкращение на лявата камера. Според 
статистиката при приблизително 70% от смъртните случаи 
от болести на сърдечносъдовата система причината е на-
стъпила внезапна сърдечна смърт.

Изследването на сърдечната дейност се осъществява 
неинвазивно – в статично положение на тялото, до петми-
нутен запис от електрокардиограф (наречени краткосрочни: 
short-term) или амбулаторно при извършване на ежеднев-
ната дейност на индивида чрез непрекъсната електрокарди-
ография посредством холтер мониторинг (наречени продъл-
жителни long-term). От направените електрокардиографски 
записи могат да се определят редица параметри, чието из-
следване дава на кардиолога необходимата база за диагнос-
тична дейност. Върху времевите интервали между последова-
телните удари на човешкото сърце могат да бъдат направени 
изследвания, определящи тяхната променливост във вре-
мето, известна като вариабилност на сърдечната честота. 

Тези изследвания имат предимството да са неинвазивни, 
безболезнени и все повече навлизат в клиничната практика. 
Особено полезна се оказва възможността чрез оценката на 
вариабилността да се предсказва преживяемостта на паци-
ента след прекаран инфаркт на миокарда.

Съдечните аритмии се появяват в резултат на наруше-
ния в електрическите импулси на сърцето и се изразяват 
в: прекомерно забавяне на сърдечния ритъм (брадикардия), 
прекомерно ускоряване на сърдечния ритъм (тахикардия) 
или неправилен сърдечен ритъм (фибрилация, трептене). 
Някои видове аритмии могат да бъдат безобидни, но други 
могат да доведат до сериозни усложнения в дейността на 
сърцето. Научните изследователи установяват, че вариа-
билността на сърдечната честота се увеличава два часа 
преди появата на аритмия [8] и следователно проследя-
ването на вариабилността в реални условия при рискови 
пациенти може да послужи за предотвратяване на редица 
живото-застрашаващи ситуации.

Проведеното изследване, описано в статията, има за 
цел да установи възможността за разграничаване на две 
форми на аритмия – предсърдно мъждене (Atrial Fibrillation 
– AF) и преждевременна камерна контракция (Premature 
Ventricular Contraction – PVC) от нормалния синусов ритъм 
(Normal Sinus Rhythm – NSR) при здравите хора. Изслед-
ванията са проведени върху реални продължителни карди-
ологични записи от анотирана холтерна база от данни на 
пациенти, диагностицирани с кардиологични заболявания, 
и записи на индивиди с нормален синусов ритъм.

Статията е разширена версия на доклад, публикуван 
в трудовете на конференция „Автоматика и информати-
ка‘2018“ [6], като изнесените на конференцията резултати 
са допълнени с нови изследвания и резултати.

2. Ортогонални трансформации
При обработката на времеви серии в научната лите-

ратура се използват много и различни по своята същност 
математически технологии, сред които на първо място по 
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употреба са ортогоналните трансформации.
Представянето на сигнала в оригиналния му домейн 

невинаги е най-доброто представяне на сигнала в много 
от приложенията за обработка на сигнали [11]. Промяна 
на представянето на сигнала от една форма в друга чрез 
прилагане на математически зависимости се нарича тран-
сформация. 

Години наред първо място в това отношение са зае-
мали синусоидалните трансформации на Фурие: дискретна 
трансформация на Фурие (Discrete Fourier Transform – DTF, 
Fast Fourier Transform – FFT). Преобразованието на Фурие 
разлага сигнала, зададен във времевата област, посред-
ством ортогонални базисни функции на честотни компо-
ненти, които не могат да бъдат определени във времето. 
Поради тази своя характеристика анализът на Фурие се 
прилага успешно за стационарни процеси, но не и за про-
цеси със сложни честотно-времеви характеристики.

През последните десетилетия при обработката на 
сигнали нараства употребата на един друг клас трансфор-
мации – несинусоидалните ортогонални трансформации на 
Haar, Rademacher, Walsh-Hadamard (базирана на спектър на 
Walsh) и други, чиито функции имат квадратна или правоъ-
гълна форма. Тяхно основно предимство е прилагането на 
реални операции върху данните. 

Други ортогонални трансформации са: дискретна-
та косинусова трансформация, slant, генерализираните 
трансформации, чието математическо описание се ба-
зира на матрична факторизация [5]. За обработката на 
сигнали и изображения са създадени трансформации като 
Hadamard-Haar, slant Haar, lower triangular, обобщени на 
Haar, Karhunen-Loêve, дискретни линейни базиси и други. 
Трансформацията на Wigner-Ville намира приложение в об-
работката на сигнали при анализа им във времечестотната 
област. 

Трансформациите се прилагат за обработка на сиг-
нали, изображения и реч, за спектрален анализ, линейно, 
нелинейно и оптимално филтриране на сигнали, за лока-
лизиране на основни точки в морфологията на сигнала, за 
класификация на сигналите и други. 

Изчисляването на трансформации е сложно и отнема 
много процесорно време. Един от важните приложни въ-
проси при обработката на сигналите и изображенията е как 
да бъде постигната максимална изчислителна ефективност 
на дискретните ортогонални трансформации. Затова, за да 
стане възможно тяхното реално прилагане, за повечето 
трансформации са разработени ефективни бързи изчисли-
телни алгоритми, включително паралелни алгоритми.

В областта на здравеопазването при обработката и 
анализа на кардиологичните сигнали полезни се оказват 
уейвлет трансформациите, които дават информация за 
сигнала едновременно във времевата и честотната област.

3. Уейвлет трансформация
Уейвлет анализът приема за базисна функция кратко-

временни елементарни вълни, характеризиращи се с опре-
делен мащаб (честота) и локализация във времето, които 

вместо да се умножават по синуси и косинуси, се премест-
ват, разтягат и свиват по оста на времето. Анализираните 
сигнали се представят като сума от такива кратковременни 
вълни с различен размер и местоположение. 

Мултирезолюционният анализ (Multiresolution Analysis 
– MRA) анализира сигнала при различни честоти с различ-
ни резолюции [2]. 

Процесите на декомпозиране и обратен синтез на 
изследвания сигнал посредством филтри (едно ниво на 
декомпозиция) са показани на фиг. 1. Със символите g1 
и h1 са означени съответно инверсният нискочестотен и 
високочестотен филтър. Алгоритъмът може да се приложи 
рекурсивно към апроксимиращата част на сигнала и пи-
рамидално да се повтори няколко пъти според избраното 
ниво на декомпозиция, максимум n пъти (при дължина на 
сигнала 2n). 

Фиг. 1. Базова схема на процеса на уейвлет трансформация

Уейвлет трансформациите са подходящи за използва-
не при провеждане на анализ на нестационарни сигнали, 
каквито са електрокардиологичните сигнали. Традиционните 
трансформации на Фурие дават информация за спектрал-
ните съставки на сигналите, без обаче да конкретизират 
моментите във времето, в които тези съставки се появяват 
или изчезват. Уейвлет трансформацията има предимството 
да дава на едномерни сигнали двумерна зависимост, като 
при това времето и честотата се разглеждат като незави-
сими променливи.

4. Кардиологична база от данни
За решаване на задачите по проект, финансиран от 

Фонд „Научни изследвания“ на Република България, в пе-
риода януари – септември 2018 г. е създадена физиологич-
на база, състояща се от над 1100 реални холтерни елек-
трокардиографски (ЕКГ) записа. Кардиологичните записи 
са получени от кардиологичното отделение на Многопро-
филна областна болница за активно лечение МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов“, Велико Търново. Записите са създадени 
посредством мониторинг с холтерово устройство, което се 
поставя на пациента в болницата обикновено рано сутрин 
до 9-10 часа, след което индивидът продължава своята 
всекидневна нормална дейност. Едно от условията за успех 
на холтеровия мониторинг е провеждане на наблюдение на 
дейността на сърдето в реални условия на живот на паци-
ента. Целта на холтеровия мониторинг е да улови отдел-
ни моменти в работата на сърцето, които са епизодични, 
случват се от време на време и не могат да бъдат устано-
вени при краткосрочни изследвания от специализираните 
устройства в болницата. Направените записи са продъл-
жителни (най-често в България се провеждат 24-часови 
наблюдения, но могат да бъдат и до 72 часа). Записите 
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са придружени с поставена обща диагноза от лекуващия 
лекар на всеки конкретен пациент. Изследваните данни об-
хващат пациенти с различен пол (мъже, жени), диагности-
цирани с различни кардиологични заболявания, в широка 
възрастовата граница. Сред тези записи има данни и за 
здрави индивиди.

5. Предпроцесорна обработка  
на сигналите

Получените продължителни холтерни записи се де-
компресират и върху тях се извършва предпроцесорна об-
работка. Тя включва: намаляване на смущенията, намаля-
ване на дрейфа на нулевата линия, локализация на точките 
с максимално отклонение (така наречените QRS комплекси, 
чието наименование произтича от трите основни точки в 
електрокардиограмата, които ги образуват: Q, R и S). 

След детекцията на кардиологичните комплекси се 
образува времевата последователност от RR интервалите, 
изключват се ектопичните интервали и се образува време-
вата серия на нормалните интервали. Последователността 
от нормалните кардиологични интервали е известна в на-
учната литература като вариабилност на сърдечната чес-
тота [3].

За процеса на локализация на QRS комплексите е из-
ползвана дискретна уейвлет трансформация с базис на До-
беши четири уейвлет коефициента. Електрокардиографски-
те данни се декомпозират с четири нива на декомпозиция. 
Честотните компоненти на QRS комплекса (от 10 до 25 Hz) 
оказват влияние основно върху детайлните коефициенти от 
трето и четвърто ниво, поради което тези нива са избрани 
за разпознаване на QRS комплекса. 

В това изследване оценката на алгоритмите за раз-
познаване на QRS комплексите се извършва чрез опреде-
лянето на следните параметри [4]:

• Критерий за чувствителност (Sensitivity) – част-
та на коректно определените комплекси 

(1)

• Критерий за специфичност (Specificity)

(2)

където: 
ТР е общият брой на коректно разпознатите компле-

кси;
FN – броят на неразпознатите комплекси (съществу-

ващи комплекси, но неотчетени като такива);
FP – броят на грешно разпознатите комплекси (наме-

рените пикове не са QRS комплекси, но са регистрирани 
като такива).

• Критерий за точност (Accuracy)
Критерият за точност се формулира въз основа на 

броя на неразпознатите и броя на грешно разпознатите 
комплекси посредством формулата [5]

(3)

където ТВ е общият брой на анализираните QRS комплекси.

• Коефициент на допуснатите грешки
Коефициентът на допуснатите грешки DER (Detection 

Error Rate) се определя посредством формулата

(4)

6. Анализ на вариабилността  
на сърдечната честота във времевата 
област

Продължителният непрекъснат запис на сърдечната 
дейност (получен посредством холтеров мониторинг) може 
да бъде анализиран и да послужи за наблюдение и оценка 
на влиянието на автономната нервна система (с нейните 
два дяла – симпатична и парасимпатична нервна ситема), 
върху дейността на целия огранизъм и в частност върху 
дейността на сърцето.

Анализът във времевата област дава оценка на дей-
ността на сърцето в зависимост от параметъра време по-
средством изчисления върху интервалите между последо-
вателните нормални сърдечни интервали.

Високите стойности на вариабилността на сърдечната 
честота са показател за добро общо здравословно състоя-
ние, а ниските стойности са индикатор за здравословни 
проблеми.

Според приетия през 1996 г. и международно утвър-
ден през следващите години стандарт за измерване, физи-
ологична интерпретация и клинична употреба на вариабил-
ността на сърдечната честота тя може да бъде изследвана 
във времевата област посредством следните статистически 
параметри:

– средна стойност на RR интервалите;
– SDNN – стандартна девиация на нормалните интер-

вали, параметърът дава оценка за цялостната вариабилност 
на сърдечната честота в изследвания запис и е добил ши-
рока популярност [9]; 

– SDANN – изчисляват се средните стойности на нор-
малните RR интервали за всеки 5 минути от изследването 
и се пресмята тяхното стандартно отклонение [9]; 

– RMSSD – индексът се изчислява посредством опре-
деляне на корен квадратен от средната квадратична разли-
ка на всеки два последователни нормални интервала [9];

– pNN50 – определя се от отношението между всички 
съседни интервални разлики между NN интервалите, по-го-
леми от 50 ms (NN50), към общия брой на нормалните 
интервали, който след това е умножен по 100 [9];

– SDNNindex – усреднена стойност на стандартните 
отклонения на всички нормални интервали за петминутните 
блокове на целия изследван запис [9].

7. Резултати
Получените резултати при локализацията на QRS 

комплексите (осреднени за изследваните 102 записа) са 
следните:

• Specificity (специфичност) над 93%.
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• Sensitivity (чувствителност) над 82%.
• Accuracy (точност ): 78%.
• DER (коефициент на допуснати грешки): 21%.
Оценката на вариабилността на сърдечната честота е 

направена върху избрани записи от създадената холтерна 
база от кардиологични данни. Изследвани са записи на 
здрави индивиди, имащи нормален синусов ритъм, записи 
на пациенти с най-често срещаната аритмия –предсърдно 
мъждене, и записи на пациенти с аритмия тип PVC.

Показаните в статията хистограми са получени по-
средством софтуерна система за анализ на вариабилността 
на сърдечната дейност във времевия домейн, създадена 
и компилирана в среда за развитие MATLAB 8.2.0.701 
(R2013b) като стандартно приложение за Windows [1]. 

В табл. 1 са показани резултатите, получени за из-
следваните три групи холтерни записи на индивиди с арит-
мии и индивиди, които са здрави:

1. Група – пациенти, диагностицирани с предсърдно 
мъждене.

2. Група – пациенти, диагностицирани с аритмия тип 
PVC.

3. Група от здрави индивиди – здрава контролна група.
Показаните таблични резултати са получени като 

резултат от създадената софтуерна програма. Числовите 
резултати са представени като средна стойност ± стан-
дартна девиация. Софтуерната система определя основните 
времеви характеристики на вариабилността на сърдечната 
честота на изследваните данни и ги извежда в прозорци 
за резултатите.

Резултатите от изпълнението на програмната систе-
ма за определяне на времевите параметри на пациент с 
предсърдно мъждене са представени на фиг. 2. Програ-
мата извежда в отделна колонка референтните стойности 
на параметрите според стандарта за вариабилността на 
сърдечната честота.

За провеждане на статистически анализ на получе-
ните резултати е изчислен параметърът p посредством ед-
нофакторен ANOVA анализ ( ). Наличие на статисти-
ческа значимост се приема при ниво на значимост p<0.05 

Табл. 1. Статистически параметри на вариабилността

Фиг. 2. Времеви характеристики, изчислени от програмната 
система за реален запис на пациент с предсърдно мъждене

На фиг. 3 е показана хистограма, направена върху 
запис на индивид с нормален синусов ритъм. Разпределе-
нието на нормалните кардиологични интервали е централ-
но, като най-голям процент от интервалите са разположени 
в неголям брой колонки около мода на хистограмата (с 
дължина на кардиоинтервалите от 0.7 до 0.9 секунди). Съ-
щевременно съществуват интервали с различна големина, 
разположени и в по-малките стойности, и в по-големите 
стойности на дължините на интервалите. Хистограмата има 
характерния вид на нормално (Гаусово) разпределение на 
изследваните данни.

На фиг. 4 е показана хистограма на пациент с пред-
сърдно мъждене на сърцето. Основата на графиката е скъ-
сена и изместена наляво. Наблюдава се единична висока 
колонка, съответстваща на дължини на интервалите около 
0.6 сек., което показва наличие на струпване на кардиоло-
гични интервали около тази стойност.

На фиг. 5 е показана хистограма на пациент с ари-
тмия тип PVC. Наблюдават се единични високи колонки, 
съответстващи на някои от дължините. 

Фиг. 3. Хистограма на кардиоинтервалите на индивид  
с нормален синусов ритъм

Фиг. 4. Хистограма на кардиоинтервалите на пациент 
с предсърдно мъждене
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Фиг. 5. Хистограма на кардиоинтервалите на пациент  
с аритмия тип PVC

Фиг. 6. Графично изображение на параметъра pNN50

Фиг. 7. Графично изображение на параметъра RMSSD

Анализ на резултатите. Проведеният статистически 
анализ показва статистически значими разлики при стой-
ностите на параметрите SDANN, RMSSD, pNN50, (p<0.05). 
Според стойностите на тези параметри могат да бъдат 
разграничени двата вида аритмии: предсърдно мъждене и 
аритмия тип PVC (преждевременна камерна контракция) 
както помежду си, така и от записи с нормален синусов 
ритъм. Направените анализи показват, че параметърите RR, 
SDNN, SDNNindex нямат статистическа значимост при тези 
изследвания и не могат да се ползват при разпознаване на 
аритмиите при записите на пациентите. 

На фиг. 6 и фиг. 7 са показани графични изображе-
ния на изследваните статистически параметри RMSSD и 
pNN50, построени посредством Microsoft Excel. Тези два 

параметъра приемат най-високи стойности в случаите на 
аритмията предсърдно мъждене и най–ниски при аритмии 
тип PVC. Графиките имат за цел графично онагледяване на 
изследваните в статията параметри.

Заключение
В статията са представени резултатите от приложе-

нието на статистически анализ във времевата област по-
средством параметрите средна стойност на кардиологич-
ните интервали RR, стандартна девиация на нормалните 
интервали SDNN, SDANN, RMSSD, pNN50, SDNNindex. 

Наблюдават се съществени разлики в хистограмите 
на трите изследвани групи: нормален синусов ритъм, пред-
сърдно мъждене и аритмия тип PVC. При хистограмите на 
пациенти с аритмии могат да се отличат визуално струпва-
ния около определени стойности на дължините на интерва-
лите и отсъствие на интервали в широк диапазон от дължи-
ни. Числовите стойности на изследваните параметри също 
показват различни стойности за трите изследвани групи 
холтерни записи и могат да бъдат използвани като спома-
гателно средство за разграничаването на здравите индиви-
ди от пациенти с аритмии. Получените резултати могат да 
бъдат от полза за клиничната практика на кардиолозите. 
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Система за входящ контрол на основните 
суровини при производството на хартия 
от рециклирани материали

Р. Хрисчев

Internal Control System for the Main Raw Materials  
for the Paper Production from Recycled Materials

R. Hrischev
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Abstract. The article introduces effective Internal Control System for 
the main raw materials for the production of paper from recycled 
materials for packaging industry. In the article are present logical 
structure and technical realization of the system.

Увод
В статията е представена система за входящ контрол 

на основните суровини за производство на хартия от реци-
клирани суровини. Системите за входящ контрол не са част 
от ERP системите, те са от типа допълнителни спомагателни 
системи, които могат да бъдат свързани с основните сис-
теми за управление чрез допълнителни интерфейси. Систе-
мите от този клас не изискват значителни инвестиции за 
проектиране, имплементиране и поддръжка, интегрират се 
лесно и бързо в съществуващата инфраструктура и гене-
рират значителен икономически ефект. Особеност на тези 
системи е използването на иновативни технологии за ре-
шаване на стандартни задачи.

Общи сведения за производството  
на хартия от рециклирани материали

Хартията за производство на опаковки от велпапе се 
произвежда основно от рециклирани материали. Според 
статистиката повече от 85% от опаковките в света се про-
извеждат от хартия. Освен технологичните качества на тези 
опаковки изключително важна е вьзможността за много-
кратно рециклиране на материалите. Количеството използ-
ван дървен материал в световен мащаб за производството 
на хартия е около 20% от общия добив. В същото време 
се оказва, че около 40% от отпадъците са хартиени и го-
ляма част от тях могат да бъдат рециклирани и използвани 
отново. Поради все по-трудното осигуряване на първични 
суровини делът на използваните рециклирани суровини не-
прекъснато нараства. За Европейския съюз данните сочат 
(1), че около половината от производството на хартия се 
базира на рециклирана хартия, като тенденцията е за дос-

тигане на дял от над 80%. Проучвания в САЩ показват, че 
рециклирането на 1 тон смесена хартия може да спести 
енергия, равняваща се на 841 литра бензин, спестява 31 
823 литра вода и спасява 17 дървета.

Хартията обаче не може да бъде рециклирана без-
крайно. Практически може да се използва от 5 до макси-
мум 7-8 пъти, преди целулозните влакна да станат твърде 
къси. Процесът започва със събирането и транспортиране-
то на хартиените отпадъци. В Закона за управление на от-
падъците, който е в сила от 23 юли 2013 г., хартията е сред 
отпадъците, за които е посочено, че е необходимо осигуря-
ване на разделно събиране от колекторските фирми.

За производителите на хартия е много важно качест-
вото на доставяните за преработка суровини, защото те 
определят цената на произвежданата хартия и цената на 
опаковките като следствие. Голяма част от хартията не 
може да бъде рециклирана и поради факта, че е замърсена 
и не отговаря на изискванията на БДС EN 643 (2) за видо-
ве отпадъчни хартии. Стандартът регламентира групата на 
суровините, съдържанието на влага до 10%, онечиствания, 
които са чужди съставни части на хартията до 1%, негод-
ни за рециклиране хартии и картони не се допускат. Като 
правило окачествяването става от специализирана лабо-
ратория на базата на контролни проверки и замервания 
по одобрена методика, регламентира с вътрешни правила.

Контрол на входящите суровини
Основният метод за контрол на качеството на по-

стъпващата за рециклиране хартия в хартиените заводи е 
избирателен контрол по утвърдена методика – БДС 8090 
Статистически контрол на качеството, който обхваща 20-
25% от доставяните материали. Огромна е ролята на су-
бективния фактор при приемането на вторичната хартия за 
рециклиране. Определянето на влагата по конвенционални 
лабораторни методи отнема няколко часа и разход на ква-
лифициран труд. Данните от входящия контрол се съхраня-
ват на хартиен носител, което не позволява осъществява-
нето на оперативно управление на процеса.

Новата система за контрол на входящите суровини 
трябва да реши следните основни задачи:
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1. Да обхване процеса на доставка на суровините от 
входа на завода до тяхното складиране.

2. Да позволява контрол на 100% от доставяната 
вторична хартия за преработка.

3. Контролът да бъде в реално време.
4. Всички данни да бъдат в електронен формат и фор-

ма, удобна за допълнителна обработка и анализ.
5. Системата да има опция за генериране на файло-

ве с данни за връзка с основната ERP система.
Целта е всеки доставчик и клиент, напускайки тери-

торията на производителя на хартии, да получи документ 
(например кантарна бележка), който да съдържа всички не-
обходими атрибути за доставчика, получателя, превозвача 
и продукта като качество и количество – типа на продукта, 
количеството (преди и след отбивите), отбивите и качествен 
контрол. При поискване се издава и лабораторно свидетел-
ство за качеството на доставената отпадъчна хартия. Доку-
ментът се подписва при разтоварването на суровината.

Логическа структура на системата  
и организация на работата

За решаването на тази задача е необходимо разпре-
делено въвеждане на данни в електронна система от опе-
ратора на везната и приемащия отпадъчната суровина в ла-
бораторията за входящ контрол, като всеки от тях въвежда 
тази част от информацията, за която отговаря. Логическата 
структура на предлаганата система е показана на фиг. 1.

Фиг. 1. Логическа структура на предлаганата система за входящ 
контрол

Системата е универсална и разработена така, че 
може да се използва за контрол на доставяните суровини 
(внос), контрол на реализацията на продукцията (износ), 
както за еднократни измервания (контролни и външни). 
Организацията на работата е следната:

I. Типове измервания
1. Еднократно. Извършва се от оператора на везната. 

Издава се кантарна бележка за измереното количество, 
като се въвежда тарата на автомобила от оператора. На 
кантарната бележка се разпечатват данните за фирмата, 
автомобила, клиента и стоката.

2. Двукратно. Измерва се бруто и тара и се изчис-
лява нетно тегло. При износ се извършва от оператора на 
везната и се разпечатват данните за фирмата, автомобила, 
клиента и стоката. При внос (доставка) се добавя визуален 
контрол и данни за отбивите. Извършва се от лаборатори-
ята за входящ контрол.

II. Видове измервания
1. Доставки (внос): първо се измерва брутно тегло, 

а след това тара.
2. Реализация (износ): първо се измерва тара, а след 

това бруто.
3. Измервания на чужди стоки – еднократно мерене.
4. Контролни измервания – еднократно мерене.
III. Кантарни бележки се издават от името на фир-

мата преработвател. Всяка кантарна бележка има уникален 
последователен номер с дата и час на мерене. Водещ е 
часът на първо мерене.

IV. Поддържане на каталози (номенклатури)
1. На фирмите клиенти и доставчици и поддоставчици.
2. На суровини и материали (внос).
3. На готова продукция (износ).
4. На операторите и лаборантите с пароли за достъп.
5. На автомобилите (номер) и водачите им (име).
6. На нормативно признатите отбиви по видове:

– за влага   Vn=10%;
– за онечиствания  On=1%;
– за негодни за употреба  Un=0%.

Всички номенклатури са уникални и може да се из-
вършва сортирано търсене по всяко от полетата им. Всич-
ки номенклатури подлежат на актуализация – добавяне, 
триене на записи, промяна на полетата им, като няма огра-
ничение за броя на записите. Достъпът е с парола.

V. Данни, които се прехващат от везната – тегло, 
бруто или тара, без възможност за корекция от страна на 
оператора.

VI. Данни, които се въвеждат ръчно от оператора
1. Регистрационен номер на превозното средство.
2. Данни за водача на превозното средство, присъст-

вал на измерването.
3. Доставчик (клиент).
4. Поддоставчици (ако има такива – до двама).
VII. Данни, които се въвеждат ръчно от лаборанта 

при доставка (внос)
1. Продукт – определя се от лаборанта на базата на 

стандарта.
2. Качество (група) на продукта.
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3. Отбиви за влага V%, онечиствания O% и негодни за 
употреба U% съгласно приетите стандарти и норми.

4. Качествен контрол – отбелязва се в чек бокс и се 
записва забележка, ако е необходимо.

VIII. Данни, които се прехващат от сървъра
1. Час и минута.
2. Дата, месец, година.
3. Пореден номер (уникален) на кантарната бележка.
IX. Данни, които се изчисляват при доставка (внос)
1. След първо теглене се определя брутно тегло B, kg.
2. След второ теглене се определя тара тегло T, kg.
3. Изчислява се тегло нето доставка N=B-T, kg.
4. Определят се отбивите в килограми:
Отбив за влага   Vkg=N*V%;
Отбив за онечиствания  Okg=N*O%;
Отбив за негодни за употреба Ukg=N*U%.
5. Определя се нетно тегло на доставка след отбиви 

в килограми 
W=N-Vkg-Okg-Ukg 
и се отпечатва в кантарната бележка.
X. Видове справки 
Типовете справки са по основните параметри и слу-

жат за директен мониторинг на процеса:
1. Обща справка за период.
2. По фирми за период.
3. По продукти за период (с възможност за избор на 

няколко продукта едновременно).
4. По доставчик за период.
5. По номер на автомобил за период.
6. По видове измервания – внос (доставка) и износ 

(реализация) за период.
7. По видове отбиви.
8. Извеждане на екран списък на необработените 

превозни средства.
XI. Допълнителни функционалности 
1. Справките могат да се експортират в удобен за 

допълнителна обработка формат. Експортираните данни 
служат за по-детайлен анализ по различни критерии.

2. Всички сервизни функции – повторно разпечатване 
на кантарни бележки, смяна на диапазона на кантарните 
бележки, корекция на данни, стават с допълнителна авте-
никация с лична парола.

3. Корекции в базата да могат да се правят само от 
ИТ оторизиран администратор с парола и запис на изме-
ненията в логфайл.

Техническа реализация на системата
Технически системата може да бъде реализирана като 

класическа клиент сървър система с база данни, разполо-
жена на сървъра, и клиентски софтуер на работните места. 

Работните станции са включени в локалната компю-
търна мрежа, базата данни е разположена върху операти-
вен сървър с пълно резервиране и планово архивиране на 
данните.

Измерването на теглото става с помощта на везни, 
управлявани от клиентския софтуер на съответните работ-

ни места и свързани по сериен канал RS232, а измерва-
нето на влагата – със специализиран влагомер, свързан 
по сериен канал RS232, USB или безжично по Bluetooth с 
компютъра в лабораторията.

Клиентският софтуер за отделните работни места е 
различен според предназначението си и с обща база дан-
ни. Реализацията на частта от системата, отнасяща се до 
работата със везните, е разработена от фирмата доставчик 
на везните. Примерна структура на системата за входящ 
контрол е изобразена на фиг. 2.

Фиг. 2. Структура на системата за входящ контрол

Системата няма специални изисквания за базата дан-
ни. След направен обзор на различни бази данни беше 
решено да се използва безплатна база. Затова е използ-
вана база данни MS Access. Като част от стандартния офис 
пакет не са необходими допълнителни лицензи, а използ-
ването на безплатни бази данни, например My SQL, не се 
препоръчва от съображения за сигурност. 

Структурата на базата данни е показана на фиг. 3. Тя 
съдържа отделни таблици, съответстващи на определените 
номенклатури, и основна таблица с измерванията.

Фиг. 3. Структура на базата данни

По-долу е показан фрагмент от таблицата с измер-
вания, където са дадени основните данни за всяко из-
мерване.

Фиг. 4. Фрагмент от таблицата с измерванията
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Основният екран на системата е показан на фиг. 5. 
На този екран са показани неприключените измервания 
и операторът избира доставката, която обработва в мо-
мента.

Фиг. 5. Основен екран на системата за входящ контрол

Особено внимание беше отделено на избора на вла-
гомер. Направен беше обзор на предлаганите на пазара 
специализирани устройства. Най-широко се използват при-
бори на Schaller GmbH, Germany (3), PCE Instruments UK 
Ltd, UK (4), Merlin Technology GmbH, Austria (5). 

В табл. 1 са показани някой от параметрите на спе-
циализирани влагомери за хартия на тези фирми. При из-
бора на влагомер определящи бяха следните параметри: 
предназначение и метод на измерване, температурен диа-
пазон на работа, автоматична температурна компенсация, 
възможност за автономна работа и размер на буфера с 
данни, възможност за пренос на данните по стандартен 
интерфейс, по възможност безжично, и софтуер за съхра-
нение в база данни на направените измервания за опре-
делен период.

Табл. 1. Сравнение на влагомери за хартия

Влагомер
Humimeter 

RP6
PCE-W3 HM8-RLF

Предназначе-
ние

За балирани 
отпадъчни 
хартии

За отпадъчна 
хартия

За насипна 
отпадъчна 
хартия

Метод 
на измерване

Безконтактен,
неразрушаващ

Контактен, с 
електроди

Контактен, с 
електрод

Диапазон на 
измерване

1-50% 1-30% 1-100%

Точност 
на измерване

0.5% 0.1%
0.1%

Изход 
към РС

RS232, USB, 
Bluetooth

Не USB

След проверка на предназначението и параметрите 
беше избран специализиран влагомер за балирана хартия 
на фирмата Schaller GmbH, модел Humimeter RP6 (3). При-
борът и начинът на измерване са показани на фиг. 6. 

Фиг. 6. Влагомер Humimeter RP6 за измерване на влагата  
в бали с отпадъчна хартия

Устройството осъществява неразрушаващо измерва-
не на влагата в реално време, запис на данните в буфер и 
тяхното прехвърляне по сериен интерфейс или Bluetooth до 
50 m към компютър на локална база данни. Резултатите от 
измерванията на влагомера могат да се записват ръчно в 
основната база данни или автоматично.

Данните за всяка доставка се прехвърлят от ръково-
дителя на склада в ERP системата чрез специално разра-
ботен интерфейс.

Икономически и екологичен ефект  
от внедряването на системата  
за входящ контрол

Преди внедряването на системата контролът на вхо-
дящите суровини се извършваше по избор на лаборанта 
на четири бали на транспортна единица, т.е. извадков 
контрол на 20-25% от суровините. Данните за измерва-
нията можеха да бъдат оспорени лесно от доставчика 
и проверени и доказани трудно. Затова много рядко се 
налагаха отбиви – само при фрапантни нарушения на дос-
тавчиците.

След внедряването на системата данните се съхра-
няват в бази данни и не могат да бъдат оспорени, защото 
превозвачът потвърждава верността на данните с подпис. 
Контролът на суровината е на 100%. Измерването и изда-
ването на приемо-предавателните документи става в реал-
но време, което е ясно и точно за доставчика, превозвача 
и приемащата страна. Последващо коригиране на данни е 
практически невъзможно, което елиминира изцяло възмож-
на намеса на субективни фактори.

Стойността на системата не надхвърля 20 000 лв., 
което включва влагомер и разработването на специализи-
рания софтуер.
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След внедряване на системата е направен детайлен 
анализ на резултатите за първата година след внедряване-
то, който показва завишение на средните отбиви за влага, 
онечиствания и негодна хартия, показани в табл. 2. 

Табл. 2. Статистиката на отбивите на годишна база

№
Контролирани 
параметри

Норма-
тивно 

признати

Преди 
внедря-
ване на 

системата

След 
внедря-
ване на 

системата

1 Влага, % 10 0.2 1.6253

2 Онечиствания, % 1 0.1 0.2979

3 Негодна 
за рециклиране, %

0 0 0.2512

В цифрово изражение за първата година на внедрява-
не на системата при производството на 85 000 тона хартия 
при разходна норма 1.21 (общо приети около 105 000 т 
вторична хартия за рециклиране) и средна цена на харти-
ята 160.00 лв./тон, ефектът от внедряването на системата 
за входящ контрол е повече от 386 000 лв.

Тъй като разходите за поддръжка на системата са 
неголеми, а цените на отпадъчните хартии се увеличават 
постоянно, системата генерира постоянен и устойчив ръст 
на намаляване на разходите за закупуване на суровина за 
производство на хартия за опаковки.

Освен икономически ефект системата има и екологи-
чен ефект. Използването на рециклирани хартии е ключов 
фактор за съхранение на горите и климата на планетата. 

Отделянето на негодна за рециклиране хартия и вклю-
чените от колекторските фирми онечиствания водят до на-
маляване на разходите за производство на хартия чрез 
икономия на енергийни източници и свежа вода.

Наличието на система за входящ контрол на 100% от 
доставяните суровини оказа дисциплиниращ ефект на дос-
тавчиците на вторична хартия. Повечето от тях си закупиха 
същите влагомери за осъществяване на изходящ контрол 
на влагата.

Системата за входящ контрол може бързо и ефектив-
но да бъде внедрена във всеки завод за производство на 
хартия от вторични суровини.

Заключение
Разгледаната в статията система е конкретен пример 

за ефективно използване на новите технологии за реали-
зиране на значителен икономически ефект в производстве-
ните фирми без големи капиталовложения. 

Такива локални системи се интегрират лесно с ERP 
системите на фирмите чрез стандартни интерфейси и са 
част от идеологията на стандарта Industry 4.0.
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19-а конференция „Technology, Culture 
and International Stability“ (TECIS’19)  
на Международната федерация  
по автоматично управление IFAC

На 26-28 септември 2019 г. в Созопол, България 
се проведе 19-ата конференция „Technology, Culture and 
International Stability“ (TECIS’19) на Международната фе-
дерация по автоматично управление IFAC (International 
Federation for Automatic Control).

Международната федерация по автоматично управле-
ние IFAC е многонационала федерация от 52 национални 
организации членки, всяка от които представлява инже-
нерни и научни общества, свързани с автоматичното упра-
вление в своите собствени страни. Основана е през сеп-
тември 1957 г. Целта на IFAC е популяризиране на науката 
и технологията за управлението в най-широкия смисъл и 
във всички системи – инженерни, физически, биологични, 
социални и икономически както по отношение на теорията 
и приложенията, така и по отношение на влиянието на 
технологиите за управление на обществото. 

Българският национален комитет за IFAC е базиран 
като национална професионална организация в рамките на 
ФНТС в Съюза по автоматика и информатика (САИ) „Джон 
Атанасов“.

19-ата конференция „Technology, Culture and 
International Stability“ (TECIS’19) беше организирана от Съ-
юза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“, Бъл-
гарския национален комитет за IFAC, ФНТС, Техническия 
университет – София, Община Созопол и Техническия ко-
митет 9.5 на IFAC.

На конференцията бяха изнесени 125 доклада от уче-
ни от 24 страни. По страни най-голям брой участници бяха 
от Австрия, България, Гърция, Ирландия, Косово и Русия.

Пленарните доклади разглеждаха следните актуални 
проблеми: към по-широко определение на инженерните 
кариери, вградено робастно управление на многомерни 
обекти, детектиране на изменения и влошаване на поведе-
нието на сложни машини и индустриални системи, взаимо-
действие между субективния модел на света и методите на 
изкуствения интелект при моделирането на висши психични 
функции, проектиране на симбиотични технологични фю-
чърси и тенденции в автоматизацията на производството.

Докладите бяха изнесени в следните 20 научни се-
сии: „Управление и автоматика за подобряване на ста-
билността“, „Интелигентни системи и приложения I, II, III“, 
„Нискостойностни хуманоидни роботи“, „Инженерна етика“, 
„Управление на технологичните промени за подобряване 
на стабилността“, „Мехатронни системи и роботика I, II“, 

„Модели и симулация I, II“, „Интегриране на предприятия, 
мрежи и софтуер“, „Управление и политическа стабилност“, 
„Саморазвиващи се полипредметни среди в подобряването 
на механизма на демокрацията и международната стабил-
ност“, „Био- и телемедицински системи“, „Нискостойностна 
автоматизация“, „Социални мрежи“, „Отворени иновации 
и приложения“, „Изменения в човеко-центрираните систе-
ми и свързаните с тях ефекти на изменение в социалните 
системи, отразени в системното инженерство“, „Социални 
ефекти в практиката на изграждане на системи за упра-
вление и автоматизация – международна, междукултурна и 
междусекторна перспектива“.

Като паралелни събития, свързани с конференция-
та, бяха проведени панелна дискусия на тема „Инженерна 
етика, възникващи предизвикателства и социално-културни 
ефекти“ и работна среща на Техническия комитет 9.5 на 
IFAC, на която беше направен анализ на проведената кон-
ференция и беше обявено, че TECIS 2021 ще бъде прове-
дена от 15-18 септември 2021 г. в Москва. Връчени бяха 
наградите на IFAC на най-добрите млади автори, участвали 
в конференцията

От участниците в TECIS’19 беше изразено задовол-
ство от много добрата организация на конференцията и 
нейното високо научно ниво.

Проф. д-р Коста Бошнаков
Председател на Управителния съвет 

на САИ
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Международна конференция  
„Автоматика и информатика‘19“

На 3-5 октомври 2019 г. се проведе традиционна-
та Международна конференция „Автоматика и информа-
тика‘19“, която се организира всяка година от Съюза по 
автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов” и ФНТС. 

Провеждането на конференцията се свързва тради-
ционно с рождения ден на патрона на Съюза по автоматика 
и информатика Джон Атанасов – 4 октомври. Този ден е 
обявен от Министерския съвет за Ден на информационното 
общество – професионален празник на специалистите по 
компютърна техника, информационни технологии и авто-
матика. И тази година конференцията беше проведена под 
патронажа на президента на Република България г-н Румен 
Радев.

При откриването на конференцията акад. Иван Поп-
чев представи интересни факти от професионалната био-
графия на Джон Атанасов и свързани със създаването на 
Atanasoff-Berry Computer. 

Пленарният доклад беше подготвен и изнесен от акад. 
Минчо Хаджийски. В него беше разгледан актуалният про-
блем за киберсигурността на индустриалните управляващи 
системи.

За участие в конференцията бяха приети 53 доклада, 
включени в следните научни сесии: теория на управле-
нието, приложни разработки, моделиране и управление на 
процеси, мениджмънт на организационни системи, машин-
но зрение, роботи – теория и приложение, интелигентно 
обучение и образование, обработка на изображения и раз-

познаване на образи, интелигентни методи за диагностика, 
анализ, структуриране и обработка на данни и компютърни 
мрежи.

В конференцията взеха участие десетки изявени и мла-
ди учени от страната и чужбина. Най-активни бяха колегите 
от София, Стафордшир (Англия), Одрин (Турция), Габрово, 
Пловдив, Варна, Русе и други университетски градове.

Беше организирана дискусия по особено популярната 
тема дигитализация на обучението по автоматика и инфор-
матика, модератор на която беше проф. Ангел Смрикаров.

На 4 октомври 2019 г. участниците в конференцията 
поднесоха цветя пред паметника на Джон Атанасов. 

Дните на Джон Атанасов приключиха официално с 
организираната в Гербовата зала на президентството цере-
мония, на която държавният глава г-н Румен Радев връчи 
наградата „Джон Атанасов“ за 2019 г. На церемонията при-
състваха членовете на ръководството на САИ.

Ръководството на САИ възнамерява Международна-
та научна конференция "Автоматика и информатика ‘20“, 
която ще се проведе на 1-3 октомври 2020 г., да бъде 
организирана съвместно с IEEE. Това ще даде възможност 
изнесените доклади да бъдат публикувани в IEEE Xplore 
Digital Library.

Проф. д-р Коста Бошнаков
Председател на Управителния съвет на САИ

Поднасяне на цветя пред паметника на Джон Атанасов на 4 октомври 2019 г.
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годишнина

Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров  
на 85 години 

През 2019 г. уважа-
ваният и обичан от няколко 
поколения негови колеги пре-
подаватели, от многобройните 
си студенти и докторанти и 
от цялата гилдия на специа-
листите по автоматика и ин-
форматика проф. д.т.н. Никола 
Маджаров навърши 85 години!

Никола Енчев Маджа-
ров е роден на 5 септември 
1934 г. в Сопот. Завършил е 
специалност електрообзавеж-
дане на промишлени пред-
приятия в МЕИ – София, през 
1958 г. Защитил е кандидатска 

дисертация (к.т.н., сега доктор) на тема “Некоторыe вопросы ста-
тистической динамики дискретных систем автоматической опти-
мизации” през 1964 г. в Московския енергетичен институт (научен 
ръководител проф. Л. Растригин) и докторска дисертация за д.т.н. 
на тема “Инженерни задачи в линейната идентификация” през 
1978 г. във ВМЕИ – София.

Професионалната си дейност започва като началник на 
електролаборатория в Металургичния завод в Перник през 1958 
г. През 1960 г. става асистент в МЕИ – София, където през 1967 
г. е избран за доцент, а през 1979 г. – за професор по теория на 
автоматичното управление. В периода 1968-1970 г. проф. Нико-
ла Маджаров е зам.-декан на Електротехническия факултет във 
ВМЕИ – София, зам.-ректор е на ВМЕИ – София, през 1987-1989 
г., председател е на комисия към ВАК през 1987-1990 г., член е на 
президиума на ВАК през 1987-1992 г., съветник е в Министерския 
съвет в периода 1970-1976 г., професор е към ТУ – Габрово, и 
ИПФ – Сливен, през 2002-2004 г. 

Членство и награди: проф. Никола Маджаров е член на 
САИ, както и на редколегиите на сп. „Автоматика и информатика“ 
и „Information Technologies and Control“.

Награден е с орден „Св.св. Кирил и Методий“.
Основни области на научна и преподавателска дейност: 

теория на автоматичното управление и регулиране, линейни сис-
теми за управление, стохастични процеси в системите за упра-
вление, идентификация на динамични системи.

Учебни издания, научни трудове и публикации: „Принци-
пи на приспособяване в системите за автоматично управление“ 
(1969 г.); „Теория на автоматичното регулиране. Импулсни сис-
теми“ (1973 г.); „Теория на автоматичното регулиране. Статис-
тически методи“ (1974 г.); „Введение в идентификацию обектов 
управления“ (1977 г.); „Оценяване на параметри и състояния на 
динамически обекти“ (1978 г.); „Инженерни методи за проектира-
не на САР“ (1978 г.); „Въведение в съвременната теория на авто-
матичното управление“ (1982 г.); „Сборник алгоритми и програми 
по проектиране на САУ“ (1979-1988 г.); „Bъвeдениe в теорията на 
управлението“ (1987 г.); „Теория на автоматичното управление“ – 
част 1 (1988 г.);. Стохастични процеси в систeмитe за управление 
(1991 г.); „Линейни системи за управление“ (1999 г.); „Инженерни 
методи за изследване на линейни системи за управление“ (2004 
г.); учебници за техникумите, практически пособия и множество 
други научни публикации. 

Дисертации, защитени под ръководството на проф. Ма-
джаров
• Доц. Камен Ищев. Корелационни екстремални измервателни 

системи с двоични входни сигнали, 1973 г.
• Ст. н. с. Йерохам С. Барух. Мдифициран полярно-корелационен 

метод за анализ на стационарни процеси в САУ, 1973 г.
• Доц. Емил Гарипов. Оценяване на параметри и състояния на 

един клас нелинейни динамични обекти, 1978 г.
• Георги П. Павлов. Алгоритми за автоматично управление на 

стохастични обекти, 1978 г.
• Стоян Б. Малешков. Оценяване на параметрите и структурата 

на линейни дискретни модели, 1980 г.
• Петър Ганчев Ганев. Оценяване на клас динамични системи с 

помощта на ЕИМ в диалогов режим, 1984 г. 
• Даниела Димитрова Аспарухова. Моделиране и оптимизация на 

непрекъснати противоточни сорбционни процеси за извличане 
на уран от пули, 1985 г. 

• Гл. ас. Георги Ружеков. Идентификация на човек по глас, 1989 г. 
• Доц. Елена Хараланова. Апериодични регулатори с непараме-

трична настройка, 1989 г. 
• Анна Николова Манева. Стохастични регулатори с непараме-

трична настройка, 1989 г.
• Н. с. Людмила Стоянова Михайлова. Оптимални стохастични 

наблюдатели в условия на неопределеност на шумовите ком-
поненти, 1996 г.

• Росен Стефанов Иванов. Методи и алгоритми за повишаване 
на шумоустойчивостта на разпределена система за разпозна-
ване на говор, ТУ – Габрово, 2000.

• Теофана Пулева. Управление на хидроагрегат при неопределе-
ност, ТУ – София, 2006.

• Цоньо Николаев Славов. Комбинирани методи за оценяване на 
параметри и състояния при управление на стохастични систе-
ми, 2006.

Научноизследователска дейност, творческо сътрудни-
чество и работа по научни договори: договори по фонд “Научни 
изследвания: ТН-478/94 “Адаптивно управление, прогнозиране и 
оценяване в условията на неопределеност”, ръководител проф. 
д.т.н. Илия Томов, участници от катедрата – осем преподаватели, 
един инженер и един докторант, период 1994-1998 г., обем –  435 
хил. лв.; внедрени теми от изследователската дейност в учеб-
ния процес (лабораторни упражнения, курсови и дипломни ра-
боти): “СНР в условията на априорна неопределеност”, “MATLAB/
SIMULINK като програмна среда за сравнителен анализ на адап-
тивни системи”, “Висококачествени алгоритми за рекурсивно оце-
няване”, “Нестационарни модели в MATLAB/SIMULINK“ и други.

Освен в областта на автоматиката проф. Никола Маджаров 
е всепризнат авторитет и в средите на филателистите в България. 
Той е зам.-председател на Българската филателна академия към 
Съюза на българските филателисти.

Ръководството и членовете на САИ, редколегията и редакци-
ята на сп. "Автоматика и информатика" поздравяват най-сърдечно 
проф. Никола Маджаров с неговия 85-годишен юбилей, пожелават 
му много здраве, сили, енергия, творческо дълголетие, много щаст-
ливи години занапред и да запази доброто си чувство за хумор! 

Списание „Автоматика и информатика“



Honeywell въведе от 1-ви март нов модел регулатор  
на налягането  D04FM, който замени сегашния D04FS.

D04FM се различава от предишния модел преди всичко,  
с по-точната вентилна вложка (използва се контролна  
мембранна технология за налягането), известна  
от доказани продуктови серии – D05F и D06F.

Регулатор на  
налягане D04FM

Основните характеристики на регулатор D04FM:
–  Компактен дизайн
–  Корпус от месинг
–  Копче за настройка на налягането
–  Компенсиране на входящото налягане (промените на входното 

налягане не влияят на налягането на изхода)
–  Пружината за настройка се намира извън водния поток
–  Дебит Kvs 1,9 м³/час
–  DVGW според DIN EN1567
–  WRAS сертифициран в съответствие с BS EN1567
–  Изпълнени изискванията KTW/W270, WRAS и ACS за питейна вода

Нов модел тегло кг.
ра-ри на 

опаковката (см)
Стар модел

D04FM-1/2A 0,320 92 x 42 x 105 D04FS-1/2A
D04FM-3/4A 0,360 93 x 42 x 105 D04FS-3/4A

Цена на новия модел, както и неговата форма  
и размери не се променят.

Нов
и още
по-добър!и още
по-добър!и още
по-добър!и още
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