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Уважаеми читатели,

В последните броеве на списанието бяха публикувани
някои съображения относно перспективите за развитие на сп.
„Автоматика и информатика“ в условията на възникналите сериозни финансови ограничения и главно на липсата на реална
заинтересованост на потенциалните автори за публикуване в
него на български език. Невъзможно е да се примирим с такова неглижиране на националния характер на списанието, независимо от това, че науката и техниката, в частност автоматиката и информатиката, имат наднационален характер. Много се
надяваме, че сред нашата колегия все още се намират хора,
които милеят за българското, че чувстват силата на българския
дух в науката и техниката, че са готови все още да се радват
искрено на българските постижения, колкото и далеч да са те
от тези на чуждите изследователи. Без да се капсулираме, а
напротив, публикувайки все повече обзорни материали с обобщения от чужди постижения, в новата програмна линия на
списанието ще търсим все по-преки интелектуални контакти с
читателите и с онези наши верни автори, които ще намерят
мотивация и време да подготвят смислени обзори, като подбират онова, което наистина отразява световните тенденции и
търсения и представлява интерес за много от читателите.
Ние от редколегията много се надяваме, че интелектуалното нивелиране и пагубното му насочване в отрицателна
посока, така характерни за нашето съвременно потребителско
общество, няма да обхванат като коронавирус нашата читателска аудитория. Интелектуалното общуване е имало винаги
две страни – автори и читатели, но е необходим и медиатор,
чиято роля в случая може да продължава да играе сп. „Автоматика и информатика“. Нека не забравяме, че и в радост, и в
покруса от векове българският дух винаги е сгрявал и изпълвал с вяра и надежда българите.
В скромен мащаб това може би следва да пренесем и
като основа на отношението ни към списанието. Вече повече
от 50 години то оцелява въпреки всичко като мъжко ръкуване
между читатели, автори и издатели – без патос, без забогатяване, без иронично самоподценяване. Сега ни предстои
да направим някои отговорни неща – не да се конкурираме
неистово с други списания, не да търсим показен пиар, не да
се самоизолираме, а да се обединим около списанието, около
нещо, което продължава да е истински българско.
Нормално е списанието ни да представлява само един
скромен информационен източник за всеки от нашите читатели, но в него се надяваме той да намери акценти и оценки,
които са с български адрес, които ни радват или показват
изоставането ни. Това са си наши проблеми, те са изстрадани
или пропуснати от нас самите и е смислено да се опитваме
да им се радваме или да ги обсъждаме и решаваме тук, на
българска земя. Вярваме, че всеки от нас усеща горчивия вкус
от изоставането не само като собствени резултати, но преди
всичко като атмосфера и тенденция. Не се съмняваме, че сп.
„Автоматика и информатика“ като дело на български инженери
и изследователи ще може да даде своя принос за постепенно
възвръщане на самочуствието ни на равностойни труженици в
областта на автоматиката и информатиката на международната
сцена. Мислим, че усилието си струва!
Акад. Минчо Хаджийски
Главен редактор
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Computing the Thermal Conductivity of Wood Details
during One Sided Heating
автоматика

N. Deliiski, N. Tumbarkova, N. Trichkov, Z. Gochev, D. Angelski

Изчисляване на коефициента
на топлопроводност на дървени детайли
при едностранно нагряване
Кey Words: Flat wood details; one sided heating; plasticizing; bending; temperature conductivity.

Abstract. An approach for the computation of the thermal conductivity of flat wood details during their one
sided heating process before bending has been suggested. Mathematical descriptions of the specific heat
capacity, thermal conductivity, and density of the non-frozen wood in the hygroscopic range have been
introduced in own 1D non-linear mathematical model of one mentioned process. For the numerical solution
of the model a software program has been prepared in the calculation environment of Visual FORTRAN
Professional developed by Microsoft. With the help of the program, the 1D non-stationary temperature
Н. Делийски, Н. Тумбаркова, Н. Тричков, Ж. Гочев, Д. Ангелски
distribution along the thickness of subjected to one sided conductive heating flat wood details aimed at their
plasticizing in the production of curved back parts of chairs has been calculated. The change in the thermal
conductivity as a function of the temperature, moisture content, and basic density for beech details with an
initial temperature of 20 oC, moisture content of 0.15 kg.kg-1, and thickness of 16 mm during their 30 min
one sided heating at temperature of 80 oC, 100 oC, and 120 oC of the heating metal body has been
computed, visualized and analyzed.
N. Deliiski, N. Tumbarkova, N. Trichkov, Z. Gochev, D. Angelski

Computing the Thermal Conductivity of Wood Details during
One Sided Heating
Кey Words: Flat wood details; one sided heating; plasticizing; bend1. Увод Подзаглавие І степен
ing; temperature conductivity.
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широчината и дължината им, а също голям
радиус R на огъване, като отношението R/h е в
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сведения за изменението на коефициента на
прилага с цел пластифицирането им преди огъване [1, 4,
топлопроводност на дървени детайли по време
5]. Огънатите детайли се използват като облегални части на
на тяхното едностранно нагряване. Поради това
столове, външни корпусни елементи за струнни музикални
математичното описание и изчисляването на
инструменти и други [1, 4, 8, 10, 11].
Едностранно контактно нагряване на дървени детайли се осъществява в специализирано оборудване, което
съвместява пластифицирането и огъването им. За такова
нагряване и огъване на детайли с дебелина от 10 до 25
mm се използват горещи хидравлични преси с подходяща
за огъването криволинейна повърхност.
Такава технология за пластифициране и огъване се
прилага например при производството на облегални части
на столове. Те имат сравнително малка дебелина h в сравнение с широчината и дължината им, а също голям радиус R на
огъване, като отношението R/h е в диапазона 20-25 [4, 5].
В специализираната литература липсват сведения за
изменението на коефициента на топлопроводност на дър-
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2. Математичен модел на процеса
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(3)
) = Т m (τ) ; тяло, нагряващо
Тна(0, τметалното
температура
автоматика
–
температура
на повърхността
детайлите,
K;
T
s
• откъм противоположната
ненагрявана
на
детайлите,
контактуваща
с
въздуха,
K; u –
страна на детайлите, която контактува с въздуха
съдържание на вода на детайлите, kg∙kg-1; ufsp –
dT ( Хна
, τ)вода α
(τ)
съдържание
[Ta (τ) − Tsпри
= − на детайлите
(τ)] ,границата
(4)
на насищане
наλ s (τклетъчните
стени на
)
dх
-1
;
x
–
координата
по оста
дървесината,
kg∙kg
където с е специфичният топлинен капацитет
на на
къдетонагряването,
с е специфичният
топлинен капацитет
съвпадаща
с
-1 дебелината
-1 на дървесинадървесината на -1детайлите,
J∙kg ∙K ; Т – на
-1
та
на
детайлите,
J∙kg
∙K
;
Т
–
температура,
Ta – темпера≤
x
≤
X
=
h,
–K;дебелина
детайлите:
0
в на
температура, K; Ta – температураm;наh въздуха
тура
на
въздуха
в
близост
до
ненагряваната
повърхност
на
детайлите,
m; α – коефициент
на топлопредаване
близост
до ненагряваната
повърхност
на
детайлите,
K;
T
–
начална
температура
на
подложените
на
между
ненагряваната
повърхност
на
детайлите
и
температура на
детайлите, K;0 T0 – начална
-2
нагряване
детайли,
K;
Tm –W∙m
температура
металното
;детайли,
λ – на
коефициент
на
околния
въздух,
подложените
на
нагряване
K;
Tm – тяло,
топлопроводност
на
дървесината
на
детайлите,
нагряващо
детайлите,
K;
–
температура
на
повърхността
температура на металното тяло, нагряващо
-1
;Tλ
– коефициент
на топлопроводност
W∙m-1∙K
на
детайлите,
с въздуха,
K; u – съдържание
детайлите,
K;контактуваща
s s– температура на повърхността
-1
на
дървесината
на
повърхността
на
вода
на
детайлите,
kg∙kg
;
u
–
съдържание
на
на
на детайлите, контактуваща fspс въздуха,наK;детайлите,
u вода
–
-1-1∙K-1; ρстени
–
която
контактува
с
въздуха,
W∙m
b
детайлите
при
границата
на
насищане
на
клетъчните
съдържание на вода на детайлите, kg∙kg ; ufsp –
базисна на kg∙kg
плътност
дървесината,
на
на
дървесината,
; x детайлите
– на
координата
остаравна
на нагрясъдържание
вода -1на
припограницата
на масата
в абсолютно
ването,
съвпадаща сна
дебелината
най детайлите:
m;
на отношението
насищане
клетъчните
стени0≤x≤X=h,
на сухо
-1 обема й при u ≥ ufsp, kg.m-3; ρ –
състояние
към
; x – m;
координата
по останана
kg∙kg
hдървесината,
– дебелина
на
детайлите,
α – коефициент
топлоп-3
; Sна
обемно
плътност
на детайлите,сповърхност
kg∙m
v –
нагряването,
дебелината
на
редаване
между съвпадаща
ненагряваната
детайлите
и
-2
съсъхване
наxдървесината,
време,
s. на
≤; λX –=коефициент
h, m;%;
h τ– –на
дебелина
детайлите:
0 ≤W∙m
околния
въздух,
топлопроводност
-1
Уравнение
(1) заедно
условие
детайлите,
m; αна
– коефициент
на с-1топлопредаване
на
дървесината
детайлите,
W∙m
∙Kначалното
; λs – коефициент
(2)
и
граничните
условия
(3)
и
(4)
представлява
между
ненагряваната
и
на
топлопроводност
наповърхност
дървесинатананадетайлите
повърхността
на
едномерен
математичен
на -1∙K
процеса
на
-1 на
–модел
коефициент
околния
въздух,
W∙m-2; сλ въздуха,
детайлите,
която контактува
W∙m
; ρb – базедностранно
нагряване
на дървенина
топлопроводност
наконтактно
дървесината
нанадетайлите,
исна
плътност на дървесината,
равна
отношението
-1
-1
детайли.
λs – коефициент
на топлопроводност
W∙m ∙K
масата
й в; абсолютно
сухо състояние
към обема й при u ≥
-3
-3
дървесината
на повърхността
наkg∙m
детайлите,
uна
,
kg.m
;
ρ
–
плътност
на
детайлите,
; Sv – обемно
fsp
-1
-1
3.
Математично
описание
която контактува
с въздуха,
W∙m ∙K
съсъхване
на дървесината,
%; τ – време,
s. ; ρb –
на
коефициента
на
топлопроводност
базисна
плътност
на дървесината,
равна (2)
на и граУравнение
(1) заедно
с началното
условие
отношението
на
масата
й
в
абсолютно
сухо
наусловия
дървесината
Подзаглавие
І степен матеманичните
(3) и (4) представлява
едномерен
-3
; ρ –нагрясъстояние
обема йнапри
u ≥ ufsp, kg.m
тичен
моделкъм
на процеса
едностранно
контактно
-3
; Sv – обемно на
плътност на
детайлите, kg∙m
Коефициентът
на
топлопроводност
ване на дървени детайли.
съсъхване
на дървесината,
%; τ – време,
s.
дървесината
λ характеризира
интензивността
на
Уравнение (1)
с началното
условие
придвижване
назаедно
топлината
в нея. Той
отразява
(2) Математично
иколичествено
граничните условия
(3) и (4) на
представлява
способността
материала да
3.
описание
едномерен
математичен
модел нанапроцеса
на едни
провежда
топлина в резултат
предаване
на
коефициента
на нагряване
топлопроводност
едностранно
контактно
на трептения
дървени на
на други на
обусловените
от нея
на
дървесината
детайли.
изграждащите го атоми и молекули.
Топлопроводността λ на всеки от трите
Коефициентътна
на описание
топлопроводност
на дървесината
компонента
влажната
дървесина
– дървесноλ
3. Математично
характеризира интензивността на придвижване на топлина коефициента на топлопроводност
ната в нея. Той отразява количествено способността на
на дървесината Подзаглавие І степен
материала да провежда топлина в резултат на предаване
едни на други на обусловените от нея трептения на изгражКоефициентът на топлопроводност на
дащите
го атоми
и молекули.
дървесината
λ характеризира
интензивността на
Топлопроводността
λ на всеки
от Той
тритеотразява
компонента на
придвижване на топлината
в нея.
влажната
дървесина
– дървесно вещество,
вода и въздух,
е
количествено
способността
на материала
да
различна.
на водатана
в порите
на дървесината
провежда Например
топлина вλ резултат
предаване
едни
енадодруги
два пъти
по-голяма от λотнанея
дървесното
вещество
в
на обусловените
трептения
на
плътно
състояниегоиатоми
над 20и пъти
по-голяма от λ на въздуха
изграждащите
молекули.
[7]. Поради
това съдържанието
Топлопроводността
λ нана вода
всекив дървесината
от трите u е
важен
фактор,навлияещ
върхудървесина
нейната топлопроводност
и
компонента
влажната
– дървесно
замяната на въздуха в порите й с вода предизвиква значително увеличаване на λ.
Друг фактор, влияещ силно върху λ, е температурата
t. При капилярно порести материали, които не съдържат
лед, увеличването на t предизвиква нарастване на λ.
Плътността на дървесината ρ, косвено отразяваща
нейната пористост, а също отношението на обема на ранната към този на късната дървесина в материала, също оказват
значително влияние върху λ. При изменение на масовото
съотношение между отделните компоненти на дървесината,
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масовото
съотношение
между
отделните
нейната
топлопроводност
и замяната
на въздуха
компоненти
на
дървесината,
имащи
различна
в порите й с вода предизвиква значително
топлопроводност,
се
изменя
плътността
на
увеличаване на λ.
дървесината
и
оттам
–
нейният
коефициент
λ.
Друг фактор, влияещ силно върху λ, е
С увеличаване
плътността
ρ, т.е. с
температурата
t. При на
капилярно
порести
намаляване
на
пористостта
на
дървесината
материали,
които нетоплопроводност,
съдържат лед, увеличването
имащи
различна
се изменя плътността на
коефициентът
й на на
топлопроводност
на t дървесината
предизвиква
нарастване
λ. коефициент λ. λ се
и
оттам
–
нейният
увеличава
по криволинейна
зависимост
[3,7,9].
Плътността
на надървесината
ρ, скосвено
С увеличаване
плътността
т.е.
намаляване
Върху
λ влияе
не само ρ,
пористостта,
но ина поотразяваща
нейната
пористост,
а
също
ристостта
наразмерите
дървесината
коефициентът й на на
топлопроводност
формата,
и
разположението
порите.
отношението на обема на ранната към този на
λТъй
се увеличава
по криволинейна
зависимост
[3, 7, 9].
като размерите
на порите
на дървесината
късната
дървесина
в материала,
също
оказват са
Върху вλразличните
влияе не само
пористостта,
но и формата,
различни
анатомични
направления,
значително влияние върху λ. При изменение на
размерите
ианизотропен
разположението
на порите. Тъй като размето
и
λ
има
характер.
масовото
съотношение
между
отделните
рите наВъз
порите
на дървесината
са различни
вданни,
различните
на експериментални
компоненти
на основа
дървесината,
имащи
различна
анатомични
направления,
то
и
λ
има
анизотропен
получени
в
дисертации
на
чуждестранни
учени,
в
топлопроводност, се изменя плътността на характер.
[9] Въз
са иоснова
изведени
следните
уравнения
за в дина
експериментални
данни,
дървесината
оттам
– нейният
коефициент
λ. получени
изчисляване
на участващия
на
сертации
на чуждестранни
учени,в в(1)
[9]коефициент
са
С увеличаване
на плътността
ρ, изведени
т.е. с следните
топлопроводност
на
несъдържаща
лед
дървесина
уравнения на
за изчисляване
на участващия
в (1) коефициент
намаляване
пористостта
на дървесината
оттоплопроводност
различний дървесни
видове в хигроскопичния
на
несъдържаща
лед дървесина
от разкоефициентът
на натоплопроводност
λ се
диапазон:
лични
дървесни
видове в хигроскопичния
диапазон:
увеличава
по криволинейна
зависимост [3,7,9].
Върху λ влияе не само пористостта, но и
(5)
= λ 0 ⋅ [1 + β ⋅ (T − 273
.15)] ,
формата, размерите
иλ разположението
на порите.
Тъй като размерите на порите на дървесината са
(1.39 + 3.8u )⋅
λ 0 = Kанатомични
различни в различните
ad v ⋅ [0.165 + направления,
,
(6)
то и λ има анизотропен
характер.
⋅ 3.3 ⋅10 − 7 ρ 2b + 1.015.10 − 3 ρ b ]
Въз основа на експериментални
данни,
получени в дисертации на чуждестранни учени, в
[9] са изведени следните  579
уравнения за− 3
β = (2.05 + 4вu )(1)
⋅  коефициент
− 0.124 .10на ,
изчисляване(7)на участващия

 ρy

 лед дървесина
топлопроводност на несъдържаща
от различни дървесни видове в хигроскопичния
v = 0.15 − 0.07u ,
диапазон: (8)

(

)

където
λ e коефициент на топлопроводност
на даден
топлопроводност
на дъркъдето
(5) 0 λ0 eλ коефициент
= λ 0 ⋅ [1 + β-1⋅ (Tна
-1 − 273.15) ] ,
весен
вид
при
0°C,
W∙m
∙K
;
oKad – коефициент,
-1
-1
–
даден дървесен вид при 0 C, W∙m ∙K ; Kad отчитащ
анатомичното
на дървесината,
спрямо което
коефициент, направление
отчитащ анатомичното
направление
)⋅ действа За
.39 + 3.8uна
λ 0 = K ad vпоток
⋅ [0.165
+ (1нагряване
действа
топлинният
при
на(6) дървесината,
спрямо
което , дървесината.
7
2
3
−
−
разглежданата
букова
коефициентът K в
топлинният
10 ρпри
.015дървесина
.10 ρна
⋅ 3.3поток
⋅по-долу
b + 1нагряване
b ]дървесината. ad
напречно
на влакната направление
е равендървесина
на 1.28 [3, 9].
За разглежданата
по-долу букова
коефициентът Kad в напречно  на влакната
579
равен
(7)
)математичния
4u на
0.124 .10 − 3 , модел
β = (2е.05
+на
⋅  1.28 −[3,9].
4.направление
Решаване

 ρy


Уравнения (5) до (8), заедно с дадените в [9] матема(8) описания на
v =останалите
0.15 − 0.07uтоплофизични
,
тични
характеристики на дървесината, са въведени в математичния модел
коефициент
на топлопроводност
на
където
λ0 иe той
(1)-(4)
е преобразуван
в удобен за програмиране
вид
o
-1
C, W∙m
∙K-1; Kad – на модела
даден
0 При
по дървесен
описания ввид
[3] при
начин.
преобразуването
коефициент,
отчитащ
направление
е използвана
явна анатомичното
схема на метода
на крайните разлики,
на която
дървесината,
спрямо
което без
действа
позволява той
да бъде решаван
линеаризиране
топлинният
поток
нагряване
на дървесината.
или каквито
и дапри
било
опростявания
на математичните опЗа исания
разглежданата
по-долув него.
букова дървесина
на променливите
на влакната
коефициентът
Kad в нанапречно
Представянето
модела посредством
негов дискренаправление
е
равен
на
1.28
[3,9].
тен аналог, удобен за програмиране на език FORTRAN, е

(

)

осъществено с използване на показаната на фиг. 1 система за позициониране на възлите на изчислителната мрежа,
в които се пресмята нестационарното 1D разпределение на
температурата по дебелината на подложен на едностранно
нагряване плосък дървен детайл.
С числата от 1 до 17 на фиг. 1 е означен поредният
номер на възлите на изчислителната мрежа по дебелината
на детайла, като с Δх е означено разстоянието между
възлите на мрежата по координатната ос х, съвпадаща с
дебелината на детайла в мястото, в което плътно се допира
плътно изпъкналата част на нагряващото метално тяло.
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автоматика
С програма, изготвена в изчислителната среда на
Visual FORTRAN Professional, е изследвано 1D изменение
на температурата t в плоски букови детайли с дебелина
h=16 mm, начална температура t°=20°C, базисна плътност
ρb=560 kg.m-3, съдържание на вода u=0.15 kg.kg-1, граница
на насищане с вода на клетъчните стени при 20°С ufsp=
0.31 kg.kg-1 и обемно съсъхване Sv=17.3% [3] по време на
едностранното им контактно нагряване с цел пластифициране преди огъването им в течение на 30 min при tm=80°C,
tm= 100°C и tm=120°C и при температура на околния въздух
ta=20°C.

те в
лите
ата,
ой е
д по
о на
а на
бъде
и да
ания

вом
ане
ане
за
ната
1D
ната
сък

чен
ната
Δх е
на
а с
тно
на

ната
е
t в
mm,
ост
0.15
на
1
и

на
цел
ние
0 оC
C.

ние на коефициента на топлопроводност λws на ненагряваната повърхност на детайлите в зависимост от tm.

Фиг. 2. Изменение на tw по дебелината на детайл с h=16 mm
по време на нагряването при tm=100°C

Фиг. 1. Позициониране на възлите на изчислителната
Фиг. 1.
Позициониране
на изчислителната
мрежа
мрежа
върху
дебелинатана
на възлите
подложени
на едностранно
върху
дебелината
на подложени
на едностранно
контактно
контактно
нагряване
плоски дървени
материали
нагряване плоски дървени материали

Синхронно с изчисляването на t при
Синхронно
с изчисляването
на t изменението
при решаването на
решаването
на модела
се изчислява
модела
се
изчислява
изменението
на
топлофизичните
на топлофизичните характеристики на детайлите, характеристики
на детайлите, им
а също
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(9)

Т avg =

1
h

На фигурите се вижда, че изменението на всички
изследвани променливи става по сложни нелинейни зависимости във времето. С увеличаване на времето на нагряване кривите на изследваните променливи постепенно се
приближават асимптотично към своите най-големи стойности в края на 30-минутното нагряване на детайлите. Тези
най-големи стойности на променливите зависят нарастващо
от температурата на нагряващото тяло tm и се достигат при
установяване на стационарно разпределение на температурата по дебелината на детайлите, което настъпва в резултат
на топлопредаването през тяхната ненагрявана повърхност.

∫ T ( x, τ)dx .

( h)

Със
(5)(5)
нанаT=T
изчислено
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зависимост от tm.
На фиг. 5 е показано изчисленото по
уравнение (5) със залагане в него на моментните
стойности на Ts изменение на коефициента на
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Табл. 1. Стойности на λavg и λs за изчисляване с ANSYS [12]
на температурното поле в букови детайли с дебелина 16 mm
при едностранното им нагряване
Коефициенти на топлопроводност на нагряваните
детайли

Температура на нагряващото
метално тяло tm, °С
80

100

120

Коефициент λavg, W·m ·K

0.293

0.299

0.304

0.291

0.295

0.299

-1

Коефициент λs, W·m ·K
-1

-1

-1

5. Заключение
Фиг. 5. Изменение на λws на детайлите по време на нагряването
им в зависимост от tm

В края на 30-минутното нагряване на изследваните
букови детайли с дебелина h=16 mm средномасовата им
температура tavg и температурата на ненагряваната им повърхност ts достигат следните стойности:
• tavg=70.6°C и ts=61.5°С при tm=80°C;
• tavg=87.2°C и ts=74.6°С при tm=100°C;
• tavg= 103.7°C и ts=87.7°С при tm=120°C.
Диапазоните, в които се изменят изследваните коефициенти на топлопроводност на тези детайли по време
на едностранното им нагряване от t0=20°С до достигане на
посочените стойности на tavg и ts в края на нагряването, са
следните:
• Средномасовият коефициент на топлопроводност
λavg се изменя от 0.277 W∙m-1∙K-1 до 0.309 W∙m-1∙K-1
при tm=80°C; до 0.320 W∙m-1∙K-1 при tm=100°C и до
0.331 W∙m-1∙K-1 при tm=120°C.
• Коефициентът на топлопроводност λs се изменя от
0.277 W∙m-1∙K-1 до 0.304 W∙m-1∙K-1 при tm=80°C; до
0.312 W∙m-1∙K-1 при tm=100°C и до 0.320 W∙m-1∙K-1
при tm=120°C.
Следва да се отбележи, че за научно обосновано
изчисляване на температурното поле в детайлите с цел
определяне на необходимата продължителност на тяхното
пластифициране при едностранно нагряване в зависимост от
tm, дебелината им и зададения радиус на огъване R следва да
се разполага със софтуерна програма на Visual FORTRAN за
решаване на модела с базови уравнения (1)-(4).
При липса на достъп до такава програма изчисляване на температурното поле в детайлите по време на
едностранното им нагряване може да се извърши с помощта на многоцелевия софтуерен пакет ANSYS Workbench
16.0 [12]. За използването на този пакет в разглеждания
случай е необходимо да се разполага с данни за топлофизичните характеристики на детайлите.
В таблицата са показани данни за λavg и на букова дървесина, които са подходящи за изчисляване с ANSYS
на нестационарното именение на температурата по дебелината на детайли с дебелина 16 mm. Те са получени като
средноаритметични величини между началните и крайните
стойности λavg и λs от графиките, показани по-горе за съответните характеристики.
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В статията e описана методика за компютърно
изчисляване на средномасовия коефициент на топлопроводност λavg на подложени на едностранно контактно нагряване плоски дървени детайли с цел пластифицирането им
преди огъване.
Методиката се основава на използване на решенията
на собствен нелинеен модел за изчисляване на нестационарното 1D поле на температурата в подложени на такова
нагряване дървени детайли. При съставянето на модела е
прието, че температурното поле в детайлите не се влияе от
процеса на еластично-пластичната деформация на дървесината при огъването.
За числено решаване на модела с явна схема на метода на крайните разлики и за прилагане на предложената
методика е изготвена софтуерна програма в изчислителната среда на Visual FORTRAN Professional на Microsoft.
С програмата e изчислено температурното поле по
дебелината на букови детайли с начална температура 20°С,
съдържание на вода 0.15 kg·kg-1 и дебелина 16 mm по
време на тяхното 30 min едностранно нагряване с цел
пластфициране преди огъване в производството на облегални части на столове. Температурата на профилното метално тяло, нагряващо детайлите, при симулациите е приета
равна на обичайните за практиката 80°С, 100°С и 120°С.
На базата на температурното поле са изчислени стойностите на средномасовия коефициент на топлопроводност
λavg и на коефициента на топлопроводност на повърхността
λs на изследваните детайли по време на нагряването им.
Представеното в статията математично описание
на коефициента на топлопроводност на дървесината в
хигроскопичния диапазон може да се въвежда в софтуера
на контролери за моделно базирано автоматично управление на процеса на едностранно нагряване и на други видове топлинно обработване на дървени материали [6].
Получените резултати могат да се използват за
научно обосновано определяне с помощта на модела на продължителността на процеса и на енергията за
едностранно нагряване на плоски детайли от дървесина
с разнообразни характеристики с цел пластифициране и
оформяне на пространствено конфигурирани елементи с
различно предназначение.
С участие на тези резултати чрез комерсиалния
софтуерен продукт ANSYS [12] може да бъдат извършвани
изчисления на температурното поле и на някои енергийни
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параметри на подложени на едностранно нагряване дървени детайли.
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Специфики на ERP системите
в производството на опаковки от велпапе
Р. Хрисчев

Specificities of ERP Systems in Packaging Production
from Corrugated Board
Key Words: ERP systems; packaging production; corrugated board;
recycled paper; model of implementation.
Abstract. The article presents typical features of planning and implementation of a specialized ERP system in packaging production plants
from corrugated board. The specific requirements from the customer
point of view for systems automation in the production of corrugated packaging from recycled paper are systematized. An overview and
classification of the ERP systems has been made and various types of
systems implementation are presented. A model of the process implementation of ERP systems in corrugated packaging factory and main
phases of project realization is proposed. The phases of the project
implementation and distribution of responsibilities of the participants
are described. The key indicators that generate benefits of implementing ERP system in this type of production are referred.

1. Увод
ERP (Еnterprise Resource Planning) системите са софтуерни пакети, които интегрират редица бизнес процеси
като производство, продажби, доставки, финанси, човешки
ресурси, бюджетиране и дейности за обслужване на клиентите [1]. Автоматизацията на процесите в промишлените
предприятия преминава еволюционно през изграждането
на устойчива ИТ инфраструктура, разработването и внедряването на отделни информационни системи (финансови,
за управление на човешките ресурси, складови, производствени и други), за да се стигне до необходимостта от
внедряване на единна ERP система.
ERP системите обхващат всички (или почти всички)
информационни потоци и предоставят необходимата информация на служителите и мениджърите, за да могат навреме да вземат ефикасни решения, да направят основните
бизнес процеси по-ефективни и да помогнат да се намалят
разходите и увеличат приходите в производствените организации. ERP системите обаче са скъпа и изискваща време
инвестиция, която предполага сериозно и професионално
планиране.
В специализираната литература внедряването на ERP
системите се определя като ключов елемент за управление
на бизнеса, а в някои сфери успешното внедряване е предпоставка за оцеляване и развитие на бизнеса [2].
Такива сфери са производството на изделия с широко предназначение, ниска единична стойност и цена в
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разнообразни обеми и със специализирани изисквания на
различните клиенти.
Производството на опаковки от рециклирана хартия,
основно от велпапе, е характерен пример за такъв тип
индустрия.

2. Особености на производството
на опаковки от велпапе
В нашето потребителско общество при условията на
свръхпредлагане много често изборът на конкретен продукт
става благодарение на неговата опаковка. Затова и производителите все повече отделят внимание на опаковката на
продуктите.
Те трябва да бъдат атрактивни, запомнящи се, неповторими и в същото време евтини и екологично чисти.
Основно изискване е и безвредност на опаковките на
стоките и максимална възможност за рециклиране с цел
защита на околната среда.
На тези условия отговарят най-пълно опаковките от
хартия и велпапе, произведени основно от рециклирани
материали.
Според статистиката повече от 85% от опаковките в
света се произвеждат от хартия. В наши дни хартията за
производство на опаковки от велпапе се произвежда основно от рециклирани материали. Освен технологичните
качества на тези опаковки изключително важна е възможността за многократно (до осем пъти) рециклиране на материалите преди целулозните влакна да станат твърде къси.
Количеството използван 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 голяма част от тях могат да бъдат
рециклирани и използвани отново. Поради все по-трудното
осигуряване на първични суровини делът на използваните
рециклирани суровини непрекъснато нараства.
За Европейския съюз данните сочат, че около половината от производството на хартия се основава на рециклирани хартиени отпадъци, като тенденцията е за достигане
на дял от над 80%.
Използването на велпапе от рециклирана хартия се
увеличава с 4% годишно и през 2019 г. се очаква то да
достигне 115 милиона тона [3].

1 2019

автоматика
Внедряването на интелигенти системи за управление
на производството е единствено възможният начин за оптимално и адаптивно управление на бизнес в такива мащаби.

3. Изисквания към ERP системите
в заводите за производство
на опаковки от велпапе
Основните изисквания при избора, планирането и успешното внедряване на ERP система при производството
на опаковки могат да бъдат систематизирани в следните
групи:
¾¾Да бъде гъвкава и мащабируема, т.е. да се състои
от отделни самостоятелни интегрирани модули. Това
позволява да бъдат внедрени само тези модули, които съответстват на бизнес процесите. От друга страна, с развитието на бизнеса могат да бъдат добавяни
лесно нови интегрирани модули при необходимост.
¾¾Да бъде отворена, т.е. да може лесно и със стандартни инструменти да се интегрира с други системи. При производството на опаковки задължително
се използват и специализирани системи за дизайн
и проектиране, контрол на качеството, управление
на инструменталното стопанство. Тези системи не са
стандартни модули, но задължително се интегрират с
базите данни на основните ERP системи.
¾¾В корпоративна среда да бъде интегрирана със съществуващите корпоративни системи – финансови,
BI, CRM и други. Като правило мултинационалните
компании използват единни финансови системи –
преимуществено SAP в различни версии и затова
възможността за интегриране със SAP е важен фактор при избора на системата.
¾¾Да съответства на груповите политики, т.е. тя трябва
да бъде съвместима със съществуващите системи в
цялата компания, най-добре да бъде част от обща
корпоративна ERP система. Това води до значително
намаляване на разходите за внедряване на базата на
натрупан споделен опит и разходите за изграждане
на ИТ инфраструктура – техника, лицензи, администриране и поддръжка.
¾¾Да бъде обезпечена инфраструктура за тестове, ъпгрейд и поддръжка. Тези изисквания обезпечават непрекъсната и ефективна работа на системата.
¾¾Да бъде облачно базирана с висока степен на защита на данните и приложенията.
Навлизането на интернет на нещата (IoT) и облачните
технологии (Cloud Computing) в индустрията все по-често
води до промяна на стандартния модел на управление. Облачните технологии позволяват достъп от различни точки
при висока скорост и сигурност на обмена и обработката
на данни.
На основата на изброените изисквания са възможни
различни типове решения за планиране и внедряване на
ERP системи в зависимост от вътрешните и външни фактори в индустрията, най-вече клиенти и пазари.

4. Преглед на видовете ERP системи
при производството на опаковки
Възможни са различни варианти на внедряваните ERP
системи, които могат да бъдат обобщени в три основни
групи:
1. Универсални ERP системи (основно SAP) с къстомизация (съобразяване с изискванията на конкретните клиeнти) на отделни модули.
2. Специализирани системи, съдържащи всички необходими модули, включително финансови.
3. Комбинирани системи, които интегрират основните модули за управление на бизнеса с модулите
на специализирани системи за производство на
опаковки.
Направеният литературен обзор показа ясно разграничаване на тези три типа ERP системи в световен мащаб.
Внедряването на универсални системи позволява
бързо, сигурно и гъвкаво управление на процесите в малки
до средни фирми за производство на опаковки.
Типичен пример за такова внедряване е първото
внедряване на SAP S/4 HANA ERP в българска компания
[4]. Решението е внедрено от българската технологична
компания ScaleFocus във фирмата Темподем ООД, с.Труд,
която е специализирана в производството на каширани
опаковки от велпапе. Тази SAP е базирана върху революционната in-memory база данни HANA и предлага бързина
на работа, аналитичност, автоматизация на процеси и потребителско изживяване без аналог на световния технологичен пазар. Фирмата внедрител ScaleFocus е доработила
производствения модул на SAP S/4 HANA, за да отговаря
най-пълно на изискванията на клиента. Системата оптимизира производствените поръчки на базата на клиентските
поръчки с помощта на специално разработен модул за оптимизиране на разкроя на платното.
Внедряването на специализирани системи за управление на всички процеси е характерно за страни от азиатския регион – Китай, Индия, Индонезия, където софтуерни компании имплементират собствени решения под
ключ.
Предназначени са основно за малки и средни компании, които се стараят да намалят разходите за внедряване
чрез цената на системата.
През последните години подобна тенденция се появи отново и в Европа, например продуктите на GesPack,
Франция, [5], VolumeSoftware, Франция, [6], C3 ERP, Германия, [7], Jeeves, Швеция, [8] и други. Общото при тях е
добра функционалност и поддръжка при конкурентна цена.
Най-разпространени в световен мащаб са комбинираните системи, които към стандартни модули (финанси, контролинг, доставки, клиенти, човешки ресурси) на
най-разпространените системи, SAP например, добавят
специализирани модули, основно производство и логистика.
Такива са всички ERP системи в големите мултинационални компании. Различните заводи в една и съща ком-

1 2019

9

автоматика
пания могат да използват различни производствени модули
с единни финансови. Това е обусловено от постоянното
разширяване на бизнеса в нови региони и постоянното
придобиване на нови фирми с вече имплементирани системи за управление.
Характерен пример е интегрирането на най-разпространената универсална ERP система SAP с най-популярната в световен мащаб система за управление на заводи за
производство на опаковки от картон и велпапе – Kiwiplan
[9].
Системата Kiwiplan е широко разпространена в целия
свят и има повече от 600 корпоративни клиенти с повече
от 680 обхванати производства. Тя е изградена на модулен
принцип и е изключително гъвкава.
Структурата на системата е показана на фиг. 1.

ERP системата е свързана двупосочно с управляващите системи на агрегатите за производство на велпапе
и машините за производство на опаковки. Това означава,
че управляващите системи на производствените агрегати в
реално време обменят информация с ERP системата. Използват се специализирани устройства за защитен трансфер на данни.
Примерна структурна схема на комбинирана ERP система с модули на SAP и Kiwiplanе показана на фиг. 2.
Особеност на тази система е наличието на внедрени модули от ERP SAP R3 – FI (финанси), CO (контролинг), MM
(материално стопанство) заедно със специализирани модули на Kiwiplan.
Структурата на такава система е показана на фиг. 2.

Фиг. 2. Структурна схема на комбинирана система
Фиг. 1. Модулна структура на ERP системата Kiwiplan

Основните модули са:
¾¾Enterprise Sales Processing (ESP) – управление на
продажбите.
¾¾Roll Stock System (RSS) – складово стопанство на
изходните материали.
¾¾Corrugator Scheduling (CSC) – планиране на производството.
¾¾Production Control System (PCS) – управление на производството.
¾¾Data Warehouse – склад на готовата продукция.
¾¾Truck Scheduling System (TSS) – управление на експедицията.
Към всеки основен модул, в зависимост от особеностите на конкретното производство, изискванията на пазара и заданието за внедряване, могат да бъдат внедрени
допълнителни модули. Например към ESP модула за управление на продажбите могат да бъдат внедрени модул за
електронна търговия, модул за автоматизирано въвеждане
на заявките от клиента. Към модулите за управление на
производството на велпапе SCS и за управление на производството на опаковки от произведеното велпапе PCS
обикновено се внедряват и модули за управление на качеството QMS, етикетиране на полуфабриката и готовата
продукция LBL, управление на агрегатите и машините в
реално време FFF, получаване на данни за производството
от машините MDC.
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При това внедряване не са използвани всички модули
на Kiwiplan. Например контролът на качеството се извършва в други системи поради специфичните параметри на
произвежданите стоки и изискванията на потребителите.
Това позволява редуциране на стойността на внедряването
в случаите, когато система за контрол на качеството вече
е внедрена и функционира в дадения завод.
На фиг. 2 са представени и интерфейсите към съществуващите модули на SAP.
Все повече фирми предлагат собствени разработки
за управление на фирми за производство на опаковки,
базирани на SAP HANA. VCPowerPack IS Packaging на
AICOMPCloud [10] e едно от многото такива решения.
Разработени са специализирани модули, които са
имплементирани в стандартния дистрибуционен пакет на
SAP HANA. Това позволява използването на всички преимущества на SAP заедно с преимуществата на специализираните модули за управление на производствените
процеси.

5. Обобщен модел на внедряване
на ERP системи при производството
на опаковки от велпапе
Планирането и имплементирането на ERP системата
става на базата на стандартен обобщен модел [11], обхващаш етапите, показани на фиг. 3.
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Фиг. 3. Модел на внедряването на ERP система

Представеният модел обхваща целия процес на имплементиране в четири основни фази: Readiness Phase,
Implementation Phase, Go-Live Phase и Post Go-Live Phase.
И четирите фази имат своето значение и специфични
особености, най-важните от които са:
Readiness Phase – подготвителна фаза. Правилното
изграждане на инфраструктурата (хардуер, комуникации,
системи, лицензи, интерфейси) е резултат от предварително проучване и определя обхвата на системата. Обучението на ключовите потребители предопределя и внедряването на системата като срокове.
Implementation Phase – внедряване на системата.
На този етап се „оживява“ изградената инфраструктура,
системата се адаптира съгласно законовите изисквания
според локализацията на завода. Разработват се и специфични отчети, например изисквани от държавните органи. Започва обучението на потребителите на системата в
тестова среда.
Go-Live Phase – стартиране на проекта. Въвеждат
се всички данни от старата система, преетикетира се наличната продукция в склад готова продукция. Този етап
е от изключителна важност. Неправилното въвеждане на
предварителната информация може да доведе до огромни
загуби от грешно въведени заявки, грешно ценообразуване и наличности. Тестват се интерфейсите към работещите
външни системи и се преминава към реална работа.
В Post Go-Live етапа се изчистват възникнали грешки
и се отстраняват възможни проблеми и се извършват фини
настройки на системите.
За да бъде успешен един проект, е необходимо
строго и ясно разпределение на отговорностите [12] на
всички участници в проекта. Всеки участник във всеки етап

на проекта носи своята отговорност за крайния успех и
съответно трябва да има достатъчно права и средства за
реализиране на конкретно поставената задача. Правилното
разпределение на отговорностите е един от най-важните
фактори за успеха на проекта.
В таблицата е показано разпределението на отговорностите на всички звена, отчитайки йерархичната
свързаност между тях.
Разпределение на отговорностите
Project Success Factor
Management Board – commitment, trust, openness
and leadership
Local Team – expertise, enthusiasm and professionalism
Local Organization – willingness and ability to implement change
Process Application Team – expertise, professionalism
and leadership
Project Management – quality, methodology and control
IT Team – involvement, infrastructure, ownership and cooperation
Software Partner – responsibility, professionalism and support
Complexity – of the local organization (Products, Processes)

Основната отговорност е на управляващите фирмата.
Те трябва да притежават лидерски качества, като демонстрират увереност в правилността на взетото решение, отговорност и доверие в екипа си.
Екипът, осъществяващ внедряването, е необходимо
да познава производствените процеси в детайли, да бъде
мотивиран и ентусиазиран.
Фирмата като цяло трябва да бъде отворена към промените и всички служители да бъдат убедени по един или
друг начин в необходимостта от внедряването на новата
информационна система.
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Отговорниците за внедряването на проекта е необходимо да имат изискуемите знания и да се ползват с авторитет във фирмата.
ИТ специалистите трябва да бъдат отлични професионалисти, защото изграждането на качествената инфраструктура е изцяло тяхно задължение.
Разработчиците на софтуера освен професионализъм задължително трябва да бъдат отзивчиви и отговорни
при решаването на възникващи в процеса на внедряване
проблеми и допълнителни изисквания.
Успешното имплементиране на всеки проект се
определя от темповете на най-слабото звено. Така е и при
внедряването на системите за управление.
По литературна информация успешни са между 30% и
60% от проектите за внедряване на ERP системи. В голяма
и сложна организация проектът може да бъде блокиран
лесно умишлено или не, явно или не.
За успешно имплементиране са необходими следните
основни стъпки:
¾¾Определяне на реалистичен бюджет. Предварителното проучване трябва да бъде извършено максимално
детайлно и точно. Широко разпространената практика да се стартира с частично внедряване води до
значително и неоправдано оскъпяване на проекта.
¾¾Създаване на работоспособен екип от специалисти
от всички звена и на всички нива.
¾¾Определяне на правилния ръководител на екипа
(Team Leader). Той трябва да има организационен
опит и пълни правомощия.
¾¾Постоянен контрол на изпълнението на етапите на
подготовка и внедряване в определения ред. Контролът трябва да бъде така организиран, че да не
предизвиква саботиране на процеса на внедряване.
Най-добре е да се използват интерактивни методи,
например представянето на информацията на специално създаден сайт или вътрешен портал.
¾¾Основен базов фактор е и изграждането на надеждна ИТ инфраструктура, отговаряща на специфичните
изисквания на системата и обезпечаваща сигурност
при преноса и обработката на данните.
¾¾Защитата на данните е неразделна част от внедряването на системата. Това е изключително важно
при облачно базираните ERP системи. Основно се
използват специализирани устройства, а в последно време и технологии за защитен обмен на информация, например блокчейн технологията, повече
нашумяла покрай криптовалутите. Засега обаче тази
технология няма широко разпространение поради
особеностите за съхранение на данни.

6. Ползи от внедряването
на ERP система при производството
на опаковки
Резултатът от внедряването е трудно да бъде
еднозначно определен, защото е комплексен фактор от
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работата на всички звена, но може да бъде изобразен
като сума от намаляването на разходите, от една страна, и
реализираните ползи, от друга.

Фиг. 4. Двупосочно генериране на ползи

Внедряването на ERP система не означава автоматично генериране на ползи. Според последните изследвания значително количество от внедряванията не само не
носят преки ползи, но и могат да генерират загуби.
Причините могат да бъдат външни, например особеностите на пазара, но и вътрешни, обусловени от неправилното планиране на работата, късите срокове за внедряване, неумението на персонала да работи със системата
поради лошо обучение или нежелание за интензифициране на работата, нестабилност на системата или ИТ инфраструктурата.
Например при неправилно изградена комуникационна свързаност при внедряване на облачно базирана ERP
система са възможни значителни престои на оборудването, забавяне на поръчки и проблеми с потребителите и
клиентите.
Разбира се, при внимателен и компетентен анализ
на бизнес процесите, предварително детайлно планиране,
създаване на работоспособен екип с реален и достатъчен бюджет и време за внедряване ERP системата дава
огромни конкурентни преимущества.
Статистически успешното внедряване на ERP система
в завод за производство на опаковки от велпапе води до
устойчив ръст на обемите и печалбата от 3-12% на годишна база в зависимост от типа произвеждани опаковки
и от обема на производството.

7. Заключение
В заключение внедряването на ERP системите няма
алтернатива, защото само те позволяват цялостно, гъвкаво
и ефективно управление на бизнеса. Особено това се отнася за средните и големи фирми.
Внедряването на информационна система, обхващаща всички процеси, дава възможност за проследяване и
управление на ключовите дейности в компанията, обработването на много повече информация и улеснява достъпа
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до качествени анализи и справки. Това помага на мениджърите и оперативните ръководители да вземат правилните
решения в реално време.
Наличието на огромен обем от данни позволява в
съвременните ERP системи предварително моделиране на
процесите и прогнозиране на резултатите. Някои от големите производители на такива системи предлагат и специализирани системи за предварително моделиране на работата за конкретното производство.
Прегледът на различни типове ERP системи, предназначени за опаковъчната индустрия, позволи да бъде направена класификация на системите и да бъде формулиран
обобщен модел на процеса на внедряване на ERP системи
при производството на опаковки от велпапе.
Разгледаните в статията въпроси са достатъчно общи
и могат да служат като модел за внедряване на ERP системи и в други отрасли на промишлеността, към които има
аналогични изисквания и които работят в сходна пазарна
среда.
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Влияние на скоростта и честотата
на повторение на импулсите при лазерно
маркиране на изделия от стомана 41Cr4
Н. Ангелов

Influence of Speed and Frequency of Repetition of Pulses
on Laser Marking of Products from Steel 41Cr4

N. Angelov

Key Words: Laser marking; numerical experiments; fiber laser; steel
41Cr4; speed; frequency; power density.
Abstract.The advantages of laser marking over other marking methods are discussed. The influence of speed and frequency on the process of laser marking by melting with a fiber laser on specimens of
structural steel 41Cr4 was investigated. Numerical experiments were
received using the program TEMPERATURFELD3D. Graphics of the
dependence of temperature from speed and frequency for two power
densities were obtained. Preliminary work intervals of the speed and
frequency for two power densities for the material under study were
determined.

1. Увод
Глобализацията на производството и търговията поставя нови изисквания към маркировката на изделията,
които се предлагат на пазара. Създадените международни
стандарти изискват нанасяне на маркировка на изделията
– баркодове и двумерни (матрични) кодове. Посредством
нанесената върху тях информация потребителят получава данни за фирмата производител, държавата, в която
е направена стоката, характеристики на изделието, данни
за производството (дата на производство, в коя смяна е
направено).
Нанесената на изделията информация трябва да отговаря на изискванията на европейското законодателство и
тя често се свързва с опазване на здравето на потребителя, безопасността и защитата на околната среда.
През последните години нарасна изключително ролята на маркировката като гаранция от фалшификати и
защита на интелектуалната собственост на производителя,
както и изискването за автоматизирано разчитане на информацията [1, 2, 4, 6, 9].
Основно изискване към маркировката е тя да притежава необходимия контраст и да съхранява голяма по
обем информация през цялото време на експлоатация. Това
налага и потребността да се развиват и усъвършенстват
самите технологии за маркиране.
Лазерният метод съчетава до голяма степен най-добрите възможности на класическите методи на маркиране
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и прилагането му допринася за повишаване на ефективността на производството. Той има следните предимства
пред останалите методи на маркиране (ударно-механичен,
електроерозиен, електрохимичен, чрез етикети):
• възможност за маркиране на различни видове
материали;
• липса намеханично въздействие върху обекта –
безконтактен метод;
• минимална зона на термично влияние;
• висока износоустойчивост;
• прецизност;
• висок контраст;
• висока производителност;
• висока плътност на нанесената информация –
баркодове и двумерни кодове;
• гъвкавост;
• маркировка на труднодостъпни места;
• липса на допълнителна обработка;
• възможност за маркиране в движение;
• удобно интегриране в поточни и автоматизирани
линии;
• висока сигурност и защита на информацията;
• екологично чист процес.
Величините, които влияят на процеса лазерно маркиране, могат да се обединят в три групи: свързани със
свойствата на материала; свързани с лазерния източник
и свързани с технологичния процес (фиг. 1) [3, 7]. Тези
основни величини се намират в определени физични зависимости помежду си. Те са важни за разбиране на
физичната същност на процеса и изграждане на негов
модел.
Цел на статията е да се изследва зависимостта на
температурата от скоростта и честотата на повторение на
импулсите при маркиране с влакнесто оптичен лазер на
образци от стомана посредством числени експерименти,
а също да се определят предварителни работни интервали на скоростта и честотата на повторение на импулсите
за маркиране чрез топене на образци от изследвания
материал.
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• Геометрични параметри.
• Параметри на лазера.
• Параметри на материалите.

Фиг. 1. Групи величини, влияещи на процеса лазерно маркиране

2. Изложение
Софтуер. Числените експерименти за определяне
на температурни полета се осъществиха с програмата
Temperaturfeld3D [8]. Тя е работна среда за изчисляване
на температурни полета при лазерно въздействие върху
материали.
Специфичното за лазерните технологични процеси
(маркиране, гравиране, рязане, заваряване, скрайбиране,
пробиване на отвори и други) е много малката зона на
въздействие. На фиг. 2 е даден основният прозорец на
програмата. За процеса лазерно маркиране се използва

Стартират се пресмятанията и получените данни могат да се съхранят. Като изходни резултати програмата дава
следните възможности:
• Анимация на изследвания процес.
• Температурен профил на материала в даден момент.
• Профил на максималната температура.
• Зависимост на температурата от времето.
• Изменение на температурата в дълбочина на материала.
Материал. Изследванията се отнасят за конструкционна стомана 41Cr4, която е с широко приложение в
промишлеността. Тя се използва за направа на oси, валове, валове за зъбни колела, бутала, пръти, колянови и гърбични валове, пръстени, вретена, дорници, релси, болтове,
полуоси, втулки и други подобрени части с повишена якост.
В табл. 1 е даден химичният състав на стомана
41Cr4 [10]. Тя е средновъглеродна стомана с повишено
съдържание на Cr.
В табл. 2 са представени някои параметри на тази
стомана. Отличава се със сравнително високи стойности
на коефициентите на топлопроводност и предаване на температура.
Таблица 1. Химичен състав на конструкционна стомана 41Cr4
Елемент
Съдържание, %
Елемент
Съдържание, %

C
Si
0.36-0.40 0.17-0.37
Mn
Cr
0.50-0.80 0.80-1.10

Ni
0.30
Cu
0.30

S
0.035
P
0.035

Таблица 2. Основни параметри на конструкционна стомана
41Cr4
Параметър

Стойност

Коефициент на топлопроводност k, W•m •K

46

Специфичен топлинен капацитет c , J•kg •K

466

Плътност ρ , kg•m

7800

-1
-1

-1
-1

-3

Коефициент на предаване на температура a,
m2•s-1

динамичен модел за пресмятанията.
Фиг. 2. Основен прозорец на програма Temperaturfeld3D

Необходимите входни параметри са:
• Програмни параметри.

1.27*10-5

Лазерна технологична система. Числените експерименти са направени за лазерна технологична система с
влакнестооптичен лазер [5, 11]. Той е съвременен лазер,
работещ в близката инфрачервена област и в импулсен
режим.
В табл. 3 са поместени някои параметри на технологичната система. Впечатляващи са високият коефициент
на полезно действие и високото качеството на лазерното
лъчение.
Лазерната система е с много добра точност на позициониране и поддържа стабилни параметри през целия
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производствен процес.
Таблица 3. Параметри на лазерна технологична система
с влакнестооптичен лазер
Параметър

Стойност

Дължина на вълната λ, nm

1060

Мощност P, W

20.0

Честота f, kHz

80

Продължителност на импулсите τ, ns

100

Импулсна енергия Ep, mJ

0.25

Импулсна мощност Pp, kW

2.50

Качество на лъча M2

< 1.1

Точност на позициониране, µm

2.5

Коефициент на полезно действие, %

40

Проведоха се изследвания в две направления:
1. Изследване на зависимостта на температурата
от скоростта
Числени експерименти. Посредством програмата се
проведоха серия от числени пресмятания. Скоростта на
маркиране се изменяше в интервала v Є [20; 120] mm•s-1
със стъпка 10 mm•s-1. Получени бяха температурни полета
в зоната на въздействие върху образеца за различни стойности на скоростта на маркиране и плътността на мощността на лазерното лъчение.
На фиг. 3 е дадено температурното поле на повърхността на образеца за скорост v=65 mm•s-1 и плътност на
мощността qS2=1.15•1010 W•m-2. Температурата на нагряване на образеца в зоната на въздействие е под температурата на топене на стоманата.
На фиг. 4 е представено температурното поле на повърхността на образеца за скорост v=30 mm•s-1 и плътност
на мощността qS2=1.15•1010 W•m-2. Температурата на нагряване на образеца в зоната на въздействие е подходяща
за лазерно маркиране чрез топене, тъй като е над темпе-

Фиг. 4. Температурно поле на повърхността на материала
за скорост v=30 mm•s-1и плътност на мощността
qS2=1.15•1010 W•m-2.

Резултати. На фиг. 5 са представена графики на зависимостта на температурата T от скоростта на маркиране v за плътности на мощността: 1–qS1=1.36•1010 W•m-2,
2–qS2=1.15•1010 W•m-2.

Фиг. 5. Зависимост на температурата T от скоростта v
за плътност на мощността: 1-qS1=1.36•1010 W•m-2,
qS2=1.15•1010 W•m-2

ратурата на топене на стоманата.
Фиг. 3. Температурно поле на повърхността на материала
за скорост v=65 mm•s-1 и плътност на мощността
qS2=1.15•1010 W•m-2
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От анализа на графиките могат да се направят следните заключения.
С увеличаване на скоростта на маркиране се наблюдава нелинейно намаляване на температурата и за двете
изследвани плътности на мощността.
За плътност на мощността qS1=1.36•1010 W•m-2 температурата е с около 18% по-висока отколкото за плътност
на мощността qS2=1.15•1010 W•m-2 за изследвания интервал от скорости. Резултатът се съгласува с теорията, според която има линейна зависимост между температурата и
плътността на мощността на лазерното лъчение.
Намаляването на температурата в интервала v Є [20; 70]
mm•s-1 е равно на
19.0 K•mm-1•s за qS1=1.36•1010 W•m-2;
16.1 K•mm-1•s за qS2=1.15•1010 W•m-2,
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а в интервала v Є [70; 120] mm•s-1то е
6.80 K•mm-1•s за qS1=1.36•1010 W•m-2;
5.76 K•mm-1•s за qS2=1.15•1010 W•m-2.
Предварителните работни интервали на скоростта на
маркиране чрез топене за образци от стомана 41Cr4 са:
v Є [20; 67] mm•s-1 за qS1=1.36•1010 W•m-2; v Є [20; 43]
mm•s-1 за qS2=1.15•1010 W•m-2.
2. Изследване на зависимостта на температурата
от честотата
Числени експерименти. Проведоха се числени пресмятания с програма TEMPERATURFELD3D. Честотата на
повторение на импулсите се изменяше в интервала f Є
[5.0; 80.0] kHz. Получени бяха температурни полета в зоната на въздействие върху образеца за различни стойности
на честотата и плътността на мощността на лазерното лъчение.
На фиг. 6 е дадено температурното поле на повърхността на образеца за честота f=15.0 kHz и плътност на
мощността qS2=1.30•1010 W•m-2. Температурата на нагряване на образеца в зоната на въздействие е под температурата на топене на стоманата.

Фиг. 7. Температурно поле на повърхността на материала
за честота f=25.0 kHz и плътност на мощността
qS2=1.30•1010 W•m-2

Нарастването на температурата в интервала f Є [5.0;
20.0] kHz е равно на
54.7 K•kHz-1 за qS1=1.56•1010 W•m-2;
45.5 K•kHz-1 за qS2=1.30•1010 W•m-2,
а в интервала f Є [20.0; 80.0] kHz то е
6.17 K•kHz-1 за qS1=1.56•1010 W•m-2;
5.13 kHz-1 за qS2=1.30•1010 W•m-2.
Определени бяха следните работни интервали на честотата:
f Є [11.0; 80.0] kHz за qS1=1.56•1010 W•m-2;
f Є [17.0; 80.0] kHz за qS2=1.30•1010 W•m-2.

Фиг. 6. Температурно поле на повърхността на материала
за честота f=15.0 kHz и плътност на мощността
qS2=1.30•1010 W•m-2

На фиг. 7 е представено температурното поле на повърхността на образеца за честота f=25.0 kHz и плътност
на мощността qS2=1.30•1010 W•m-2. Температурата на нагряване на образеца в зоната на въздействие е по-висока
от температурата на топене на стоманата и параметрите са
подходящи за реализиране на изследвания процес.
Резултати. След анализиране и обобщаване на температурните полета от извършените числени пресмятания
бяха построени графики на зависимостта на температурата T от честотата ν за две плътности на мощността:
qS1=1.56•1010 W•m-2 и qS2=1.30•1010 W•m-2 (фиг. 8). От получените графики следва, че с увеличаване на честотата нараства контрастът, като в интервала f Є [5.0; 20.0] kHz кривата е по-стръмна отколкото тази в интервала f Є [20.0; 80.0]
kHz и за двете плътности на мощността.

Фиг. 8. Зависимост на температурата T от честотата ν за плътност
на мощността: 1-qS1=1.56•1010 W•m-2, 2-qS2=1.30•1010 W•m-2

3. Заключение
От изследванията за влиянието на скоростта и честота върху процеса лазерно маркиране на изделия от конструкционна стомана 41Cr4 посредством влакнестооптичен
лазер са постигнати следните резултати:
• Получена е графична зависимост на температурата от скоростта за две плътности на мощността.
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• Получена е графична зависимост на температурата от честотата за две плътности на мощността.
• Определени са предварителни работни интервали
на скоростта за две плътности на мощността.
• Определени са предварителни работни интервали
на честотата за две плътности на мощността.
Числените експерименти подпомагат извършването на
реални експерименти при изследване на процеса лазерно
маркиране чрез топене на конструкционна стомана 41Cr4.
Така се стесняват интервалите за изследване на влиянието
на основните технологични параметри.
Числените пресмятания могат да продължат и за плътност на мощността, продължителност на импулсите, дефокусировка, брой на повторенията.
Определянето на предварителни работни интервали
на скоростта и честотата за лазерно маркиране чрез топене с влакнестооптичен лазер на образци от конструкционна стомана 41Cr4 е необходимо за попълване на технологичните таблици за изследвания процес. Те включват
основните технологични параметри за лазерно маркиране
с различни типове лазери, различни марки стомани и различни методи за маркиране.
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Изкуствен интелект в средното училищe
И. Попчев

Artificial Intelligence in Secondary Education
Key Words: Artificial intelligence; secondary schools; representation
and knowledge processing; intelligent agents; semantic modeling;
machine learning and emerging technologies.
Abstract. The article briefly introduces the published in 2019 by
Izkustva Publishing House textbook “Artificial Intelligence. Solving
Problems Through Search" with authors Stanimir Stoyanov, TodorkaGlushkova and Yordan Todorov – lecturers at the Plovdiv University
“Paisii Hilendarski”. The textbook adopts an algorithmic approach and
the basic methods are presented as abstract algorithms, with curious
examples, interesting questions and biographies of researchers added for a clearer understanding. According to the specific conditions
in each school and class certain topics and tasks could be included or respectively excluded. The following textbooks are: knowledge
representation and processing, intelligent agents, semantic modeling
and machine learning. It has been suggested that other scientists,
professors and specialists will be involved in writing textbooks on
emerging technologies.

Понятието изкуствен интелект води своето начало от 1956 г., когато Джон Маккартни на Конференцията
на Дартмундския колеж избира събирателното понятие изкуствена интелигентност за започнатите различни проекти с цел да накарат компютрите да мислят и да се обучават. Предложеното събирателно понятие носи най-обща
семантична натовареност, неопределеност и некоректност
и е обект на разгорещени спорове, а дори и на снизходително безразличие през годините.
Изкуственият интелект вече е навсякъде. Създадени
са първите прототипи на безпилотни летателни апарати,
автономни автомобили, интелигентно здравеопазване, земеделие и животновъдство, умни къщи и градове, персонални асистенти и туристически екскурзоводи, хуманоидни
роботи, 3D печат и човешко здраве и т.н. Всичко това
определя необходимостта от специалисти, които да управляват успешно тези процеси. Това изисква въвеждането
на дисциплината „Изкуствен интелект“ в профилираните,
професионални и иновативни паралелки още в средното
училище.
Екип от преподаватели от Университета „Паисий
Хилендарски“ – Станимир Стоянов, Тодорка Глушкова и
Йордан Тодоров, разработи учебна програма и учебни
ресурси за реализирането на такова обучение. Авторите
разбират, че с разработване на курса поемат риск, свързан
с коректното представяне на учебното съдържание в разбираем за учениците формат. Основните предизвикателства
пред авторите са подготовка на учебния материал в ясен,
съкратен, но коректен вид, така че учениците да получат,
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от една страна, по-пълна представа за многоспектърното
поле на изкуствения интелект, а, от друга, да са в състояние да усвояват основните концепции и методи с помощта
на алгоритмичен псевдо код, демонстрационни примери и
практически задачи.
В учебната програма е възприета общата философия,
която се основава на следните два варианта:
• По-лек – по-занимателно представяне на учебния
материал, например като игра.
• По-сериозен – систематично и по-задълбочено
изучаване на основите на дисциплината с определена степен на формализация.
Двата варианта имат своите недостатъци и предимства. Вторият вариант има повече риск поради недостатъчната базова подготовка на учениците и необходимостта от
допълнителна специализирана квалификация на учителите.
Авторите избират втория вариант, като представят по-пълно и в значителна дълбочина разглежданите алгоритми и
концепции за изкуствен интелект, а за да улеснят и мотивират учениците включват задачи за самостоятелна работа,
допълнителни рубрики, любопитни факти, кратки биографии, игрови похвати и т.н.
Разработената учебна програма по изкуствен интелект е предназначена за обучение на ученици от осми
до дванадесети клас в средното училище. Учебното съдържание е в четири раздела и двадесет теми, които
дават общ поглед за естеството и спецификата на учебния
материал. При създаване на конкретната учебна програма
според вида и спецификата на училището, формата на обучението и вида на паралелките определени теми могат да
отпаднат, а други да бъдат допълнени.
Структурата и основните теми на учебната програма
са представени в таблицата.
Таблица 1. Структура и основни теми на учебната програма
№

Тема

Раздел 1. Увод в изкуствения интелект (ИИ)
1.

Определение за ИИ. Възникване и история

2.

Съвременен ИИ. Четвърта технологична революция
(4ТР). Връзката между ИИ и 4ТР

3.

Агентноориентирана парадигма. Агентни архитектури

Раздел 2. Решаване на проблеми посредством търсене
4.

Проблем. Търсене. Преглед на методите за решаване на
проблеми чрез търсене. Пространство на състоянията.
Пълни методи за търсене

5.

Експоненциален взрив. Понятие за евристика. Евристични методи за търсене. Алгоритъм А*
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6.

Методи за локално търсене. Метод на катерача. Еволюционни стратегии

7.

Проблеми
Problems)

8.

Търсене в конкурентни пространства. Игри

с

ограничения

(Constraint

Satisfaction

и основните концепции на онтологичното инженерство. За
разработване на онтологии се използва развойната среда
Protѓgѓ на Станфордския университет. Четвъртата и петата
книга на поредицата включват учебен материал по темите от
четвъртия раздел на учебната програма.

Раздел 3. Знания и семантично моделиране
9.

Понятие за знание. Класификация. Общи знания.
Представяне на знания

10.

Представяне на знания чрез правила

11.

Семантични модели. Класификация. Семантични мрежи

12.

Понятие за онтология. Онтологично инженерство

Раздел 4. Избрани теми от съвременния (модерен) ИИ
13.

Интелигентни агенти. Обща дефиниция. Ментални
свойства. Рационални BDI агенти

14.

Интелигентни потребителски интерфейси. Персонални
асистенти. Мотивация. Използване

15.

Интернет на нещата (ИнН). Основни понятия. Приложения.

16.

Обща архитектура. Изграждане на ИнН приложения

17.

Машинно учене. Определение. Класификации. Подходи

18.

Избрани методи за машинно учене

19.

Когнитивна роботика. Видове роботи. Архитектура

20.

Когнитивна роботика. Програмиране на роботи

Фиг. 1. Заглавна страница на първия учебник

Разработването на учебното съдържание по темите на
учебната програма налага структурирането им в поредица от
пет книги. Първата книга „Изкуствен интелект. Решаване на
проблеми чрез търсене“ (фиг. 1) включва учебното съдържание по първите два раздела. Разглеждат се основните понятия в дисциплината, както и базовите алгоритми, свързани с
решаването на проблеми чрез пълно и евристично търсене
– Tree-Search и Graph-Search; търсене в ширина и дълбочина;
търсене с еднакви разходи; алгоритъм А*; лакомо търсене;
методите на катерача и симулационното закаляване; еволюционни стратегии и генетични алгоритми; алгоритми за
проблеми с ограничения; алгоритми Min-Max и Alpha-Beta за
търсене в конкурентни пространства и игри. Втората книга
„Представяне на знания чрез правила“ включва знанията,
свързани с първите две теми от третия раздел в учебната
програма. Разглеждат се базовите понятия, свързани с представянето на знания и тяхната класификация. Въвеждат се
основните понятия и закони в съждителната и предикатна
логика, които са основа на представянето на знания чрез
правила. Разглежда се един базов пример – игра „Юнакът и
златната ябълка“ по мотиви на популярна народна приказка,
чрез който се въвеждат основните концепции и изводи. За
реализация на компютърния модел се използва езикът за
логическо програмиране Пролог. Третата книга „Семантично
моделиране“ включва учебното съдържание от последните
две теми на трети раздел от учебната програма. Представят се основните концепции, понятия и правела, свързани с
представянето на семантични модели, тяхната класификация.
Разглеждат се възможностите за създаване и използване
на семантичните мрежи. Въвежда се понятието онтология
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При структурирането на учебните знания се използват два подхода. При първия подход първоначално се
въвеждат неформално и описателно новите знания, като
формално се дефинират новите понятия и алгоритми.
След това се представя пример, свързан с приложението
на получените знания в конкретната ситуация. Предлагат
се задания за самостоятелна работа с постепенно повишаваща трудност и се предлагат допълнителни знания,
речник с въведените термини, както и любопитни факти,
свързани с развитието на различни области в изкуствения
интелект.
При втория подход представянето на учебното съдържание е свързано с въвеждането на конкретен мотивиращ пример, който не може да се реши с натрупаните
до момента знания. Чрез провокиране на активността на
учениците и желанието им да експериментират и извеждат
конкретни предположения се обосновава новото учебно
съдържание. Дефинират се новите понятия и правила, а
когато те са свързани с нов алгоритъм, той се описва
чрез формални средства. Добър подход е използването на
определен език за програмиране, чрез който учениците да
могат да проверят непосредствено коректността на предположенията и изводите си.
Въвеждането на трудното и абстрактно учебно съдържание се реализира чрез декомпозиране на отделни малки смислени части и предоставяне на повече практически
примери, занимателни и интересни предизвикателства за
самостоятелна и групова работа. Например представянето
като проблем на задачата „Как да стигна до моето училище“ или търсенето на решение за постигане на цел за
робот в квадратна мрежа (фиг. 2).
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Фиг. 2. Практически задания

Формализирането на базовите алгоритми чрез псевдокод са друго предизвикателството пред авторите. Използва

се псевдокод, допълнени разширен с повече описания и
коментари (фиг. 3).

Фиг. 3. Представяне на алгоритми чрез псевдокод

Основите и терминологията на изкуствения интелект
се търсят в различни теории и концепции от философията,
моделирането, математиката, лингвистиката, икономиката,
психологията, социологията. Целта на авторите е да предоставят абстрактните и трудни концепции от изкуствения
интелект както чрез релации със знанията и интереси на
учениците, така и с останалите учебни дисциплини.
Моделирането е познавателен процес, чиято цел е
изучаване на изследваните обекти чрез разглеждане на
приближения, отразяващи определени съществени аспекти
на обектите. Компютърните модели представят опростено
реалния свят. Откриването на актуално интересуващите
ни характерни и съществените аспекти на реалността и
пренебрегване на несъществените са умения, които се изграждат чрез продължителен познавателен процес, който
у нас започва още от началното училище чрез учебната
дисциплина „Компютърно моделиране“ и продължава през
целия курс на обучение в средното училище.
Връзката с математиката е многопластова. Когато
необходимите знания не се изучават в пълен обем в училищния курс по математика, авторите въвеждат накратко
тези допълнителни знания. Например теория на графите;
основни операции и закони на съждителната и предикатната логика; математически анализ; теория на вероятностите,
статистика и т.н.
Връзката с информатиката и програмирането е естествена. За представяне на алгоритмите чрез псевдо код
и по-късно чрез реализирането им на различни програмни

езици се изискват знания за рекурсия, базови алгоритми и
структури от данни. При обучението по направление „Представяне на знания чрез правила“ се предлага използване
на декларативен стил на програмиране чрез езика Пролог.
Обучението по информатика в училищния курс чрез C++,
C# или Java може да бъде от особено голямо значение при
реализиране на практически задачи като програмиране на
роботи, разработване на игри, създаване на интелигентни
агенти и т.н.
Трансферирането на знания по биология, география
и физика също са много важни при разбирането на изкуствения интелект. Например еволюционната стратегия и
генетичните алгоритми са инсперирани директно от Дарвиновата теория в биологията. Оцветяването в няколко цвята
на съседните административни области е типичен пример
за проблеми с ограничения. Разнообразните методи за
търсене на маршрути в дадена пътна карта стимулират учениците да използват активните си знания по география, а
знанията за планинските релефи се използват основно при
изясняване на метода на катерача и т.н. Програмирането
на роботи, тяхното движение и взаимодействие в реалния
свят изискват задълбочени знания, свързани с физическите
закони и механиката.
Естественото желание на учениците е да играят. Игрите се използват в много аспекти и като средство и като
цел на обучението. Например при алгоритми за търсене
и по-специално в темата „Търсене в конкурентни пространства или игри“(фиг. 4). Игрите „8-пъзел“, карти, „Осем
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царици“, „Шахмат“, „Го“ и много други са отлична добре
позната база за въвеждане на теоретичния материал. За
въвеждането на знанията по темата „Представяне на зна-

нията чрез правила“ се използва като базов пример игра
„Юнакът и златната ябълка“, създадена по популярната народната приказка „Тримата братя и златната ябълка“.

Фиг. 4. Приложение на игрите

През последните две учебни години програмата се
апробира успешно в няколко профилирани, иновативни и
професионални паралелки в Пловдив. Към нея проявяват
интерес експертите в МОН и регионалните инспекторати на
образованието в цялата страна.
Без съмнение тази първа пионерска и предизвикателна стъпка на тримата преподаватели от Пловдивския
университет ще индуктира творчески усилия в университетските преподаватели, учители и специалисти да дадат своя
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принос за формиране на ключови компетентности и умения
у учениците по проблемите на технологиите на Индустрия
4.0, които сега невинаги могат да се предвидят.
Това е надежда и грижа за бъдещето.
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Резултати от апробиране на иновативна
методология за обучение, подпомогната
от ИКТ технологии

С. Цолова

Results from Approbation of Innovative Methodology
for Education with Innovative ICT Tools
Key Words: Approbation results; innovative methodology; David
Kolb’s experiential learning cycle; Honey & Mumford learning types.
Abstract. The aim of this article is to present the results from a
research, focused on the creation and evaluation of an innovative
educational model, combining: Honey and Mumford learning styles,
David Kolb experiential learning cycle and identification of the most
effective innovative ICT technologies supporting the educational process for each learning style in the methodology of David Kolb’ experiential learning cycle. The presented in this article methodology was
used as a basis for development of learning materials for university
master degree course in the field of “Innovations and Innovation
Management” and this gave opportunity for evaluation of the developed model: part of the course was implemented with traditional lectures without application of the presented here innovative model and
later the same part of the course was implemented with application
of the here presented innovative model and the specifically prepared
for it learning materials. During the experiment the students filled
in questionnaires in order to evaluate the used methods, learning
materials and tasks in the course, the levels of acquired knowledge,
level of involvement and satisfaction in the course. The results from
this research presented in this article confirmed the successful application of the innovative methodology and the students’ preference
towards educational process based on this methodology.

Увод
Напредъкът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) повлия на всички сфери на нашия
живот и на много голяма част от образователния процес.
Класическият образователен процес все още се прилага в
повечето образователни институции по света [1], но все
повече учени, преподаватели и студенти забелязват, че
през последните няколко години нещата са се променили
много и старият модел изглежда вече не работи [1, 2].
Едно от нещата, които се промениха, е именно изобилието
от информация и данни, които са много лесно достъпни
поради развитието на ИКТ през последните години. През
предходните десетилетия трудността в търсенето на информация е в пъти по-висока от днес и придобиването на
информация е равносилно на успех и гарантира в голяма
степен постигането на успех в дадено поприще. Поради
тази причина класическият образователен процес, в който
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преподавателят е източник на така ценната информацията и знания и в който студентите с огромно внимание
слушат лекцията и записват възможно най-много информация от нея в записки, за да я научат по-късно, е бил
изключително успешен и много добре работещ модел. Лекциите са най-добрият начин за събиране на информация
и класическите методи на обучение са работили добре,
без да са необходими цветни презентации, видеоклипове,
игри или допълнителни игрови елементи и занимания. В
наши дни информацията е навсякъде. Днешните студенти
са първото поколение, израснало изключително с ИКТ от
ранна детска възраст, получавайки с лекота тонове информация, която са поискали, а и такава, която не са поискали – включително реклами и други. Фактът, че намирането
и придобиването на информация са много лесни, прави
информацията по-малко ценена от младото поколение, а,
от друга страна, претоварването с ненужна информация е
нормално състояние през последните десетилетия [6]. И
за да могат децата и обучаващите се да предпазят ума си
от това претоварване, се формира нов набор от умения –
способността да не обръщат внимание на информацията и
данните, от които не се нуждаят веднага. Нещо повече, хората умишлено започват да търсят начини за предпазване
от информационното претоварване (information overload)
и при търсене на информация в интернет с ключови думи
съвети за управляване на информационното претоварване (tips for managing information overload) има налични над
22 млн. източника с информация по темата. Именно тази
съвременна информационна система е една от причините,
която води до неефективността на класическите образователни методи и предполага разработването на нови методи,
които да отчитат състоянието и нуждите на учениците и
студентите, както и техните навици за учене и събиране на
информация, използвайки съвременните ИКТ. Това всъщност е и фокусът на това изследване, което започна през
2015 г. като работа по проект на ЕС „Иновативен учител
– мотивиран студент: съвместно решаване на проблеми“
и по-късно продължи с подкрепата на Министерството на
образованието и науката в рамките на Националната изследователска програма „Млади учени и докторанти”, като
резултатите от него са публикувани в тази статия.
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Съществуващи методологии
Интересен факт е, че при увеличение в наличността
на информация се наблюдава намаляване на уменията на
завършилите студенти [3]. Това води до изводи, че чистото предоставяне на информация в класическия му вид не
е достатъчно за придобиване на реални умения – учащите
трябва да имат по-високо ниво на участие в образователния процес и по-дълъг експериментален и въвличащ практически опит в процеса на обучение. Една успешна теория
на обучението в тази насока е експерименталният цикъл
на обучение на Дейвид Колб. Поради тези причини този
модел заедно с модела на учебните типове за различните
хора, разработен от Хъни и Мъмфорд, са в основата на
представената в тази статия методика. Всичко това обаче
трябва да е свързано с нуждите на съвременния свят и
широкото разпространение на използването на ИКТ.
Следвайки нуждите от разработване на иновативна
методология за обучение, която да отчита иновативните ИКТ и различните нужди на учащите, беше направено
обединение на типовете учене според Хъни и Мъмфорд,
експерименталния цикъл на обучение на Дейвид Колб, съществуващите ИКТ в смесеното (blended) обучение. Беше
направено специфично съответствие на използваните ИКТ
в образованието за всяка от фазите на експерименталния
цикъл на обучение на Дейвид Колб.

Експериментален цикъл на обучение
на Дейвид Колб
Една от най-ефективните теории на обучението е
опитният цикъл на обучение на Колб. Има четири етапа,
започващи с конкретен опит (конкретно преживяване) и
последвани от отразяващо наблюдение и изводи, абстрактна концептуализация и активно експериментиране (фиг. 1).
Този цикъл позволява на учащите да изживеят естествените
стъпки в придобиването на знания: да придобият опит, да
разсъждават върху него, да правят собствени заключения
и да прилагат научената теория на практика. Този експериментален цикъл на обучение се прилага във всички сфери
на обучението и е най-подходящият за приложение в днешното образование, поради информационното претоварване
на учениците и способността им да се съсредоточават само
върху информация, която им е необходима целенасочено в
настоящия момент.
Експерименталният цикъл на Колб е пряко свързан с
различните видове учене, идентифицирани от Хъни и Мъмфорд, и включва дейности, адресиращи и четирите стила
на учене в четирите му фази, което го прави перфектна
основа за обучителна методика с прилагане във всяка образователна група и тип образование.
Има различни дейности, подходящи за всяка от четирите фази в процеса на експерименталния учебен цикъл
[4] и те ще дадат основа за по-нататъшното развитие на
методологията.
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Фиг. 1. Експериментален цикъл на обучение на Дейвид Колб
Източник: Университет на Лайчестър, Великобритания

Основните дейности, подходящи за фаза 1 – Конкретен опит, са работа на терен, лаборатории, задачи,
задействащи филми, наблюдения, симулации и игри, четене на текст и други без предварителна теоретична подготовка за съответната задача, прилагайки само натрупаните до момента опит и знания от учащите се, както в
действителност се случва в реалните ситуации в живота.
Основните дейности, подходящи за фаза 2 – Отразяващо наблюдение, са дискусии в групи, дискусии, обсъждане на идеи от тип brainstorming, сесии от въпроси и
отговори, риторични въпроси и други. Основните дейности, подходящи за фаза 3 – Абстрактна концептуализация, са лекции, доклади, проекти, аналогии, разглеждане
и изграждане на модели и други. Основните дейности,
подходящи за фаза 4 – Активно експериментиране, са
проекти, теренна работа, домашна работа, лаборатория,
казус, симулации и други с прилагане на научената от
фаза 3 теория.
За да се създаде ефективна методология за смесено образование, включваща съответните ИКТ, трябва да
се вземат предвид и конкретните типове на обучение на
учащите се.

Учебни стилове според Хъни
и Мъмфорд
Има четири основни типа учене, разработени от Хъни
и Мъмфорд (1982), базирани на работата на Дейвид Колб.
Основните типове на учене при хората са: активисти,
теоретици, рефлектори и прагматици. Всеки от тях се
нуждае от различни елементи и методи на преподаване,
както и от различни ИКТ, свързани със спецификата на всеки тип учене [5]. Четирите фази на експерименталния цикъл
също съответстват напълно на потребностите от обучение
на всички видове учене.
След проучване на всеки от видовете учене от автора
бяха дефинирани най-подходящите образователни дейности за иновативната методология за смесено обучение, които са представен по-долу.
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Фиг. 2. Експерименталният цикъл на обучение на Дейвид Колб
и учебните стилове на Хъни и Мъмфорд
Източник: Универстет на Лайчестър, Великобритания

Първият тип учене, който ще разгледаме, е активистът. Активистите са онези хора, които се учат чрез
действие. Те имат нужда от директен практически опит,
без предварителни инструкции. Активистите имат открит
подход към ученето, включвайки се изцяло и без съмнение в нови преживявания. Те винаги са сред първите
доброволци, когато потърсите доброволци за участие по
време на учебния процес и биха се включили във всяка
задача поне веднъж, за да разберат дали ще им допадне.
Те са склонни първо да действат и след това да осмислят
последствията и поради тази причина учебните методи,
свързани с действия, са най-подходящи за тях. Именно
тази група от учащи се е най-ощетена в класическия учебен процес.
Следващият тип учене, който трябва да вземете
предвид, са рефлекторите. Рефлекторите учат, като наблюдават, обсъждат и обмислят случилото се. Те избягват
да действат, без да са наясно с нещата и предпочитат
да гледат отстрани, учейки се от опита на другите. Те
предпочитат да се отдръпнат и да разглеждат опита от
няколко различни гледни точки, да събират данни и да
отделят време за правене на изводи. Те обичат да обмислят всички възможни ъгли и последици, преди да стигнат
до обмислено мнение. Те прекарват време в слушане и
наблюдение и са склонни да бъдат предпазливи и внимателни. Следвайки тази класическа дефиниция, най-подходящите дейности за рефлекторите са дискусии и дейности, където всеки участник може да сподели своите знания
и идеи, но не и дейности, свързани с директни действия
без предварителна подготовка, които са толкова полезни
за активистите.
Следващият тип учене, който трябва да се вземе
предвид, е теоретикът. Теоретиците обичат да разбират
теорията зад действията и да виждат цялостния модел,
цялостната картина. Те се нуждаят от модели, концепции,
фонова информация и факти, за да се включат в процеса
на обучение и предпочитат да анализират и синтезират
информация, вкарвайки новата информация в систематична и логическа теория. Те предпочитат да видят общата
картина и създават структуриран поглед върху теорията.

Поради тази причина дейностите, включени и в познатите
класически лекции, които представят ясен поглед върху
моделите и цялостната теория включително, са най-подходящи за тях.
Четвъртият учебен тип са прагматиците. Прагматиците са много целенасочени и имат нужда да могат
да видят как да приложат обучението на практика в реалния свят за постигането на техните конкретни цели.
Абстрактните концепции и модели са с ограничена употреба, освен ако не могат да видят начин да приложат
идеите за достигане на реалните си цели. Те са експериментатори, изпробват нови идеи, теории и техники, за да
видят дали работят. Прагматиците са тези, които ще наемат личен треньор в днешния свят и ще оценят високо
всички дейности, помагайки им да постигнат конкретните
си цели. Поради тази причина дейностите, които им дават насоки и инструкции как да правят определени неща
успешно и да прилагат директно знанията на практика,
са най-подходящи за тях.
Въз основа на тези специфики на четирите вида учене
и техните нужди и фокус в съвременния свят трябва да се
направи обединение (унифициран модел) между експерименталния цикъл на обучение на Дейвид Колб, четирите
вида обучение, както и най-подходящите дейности и ИКТ
инструменти за всеки елемент от тях.

Унифициран модел на дейности
и инструменти за ИКТ
в образователния процес
Създаването на унифициран модел на дейностите и
инструментите за всяка фаза на експерименталния цикъл
на обучение на Дейвид Колб е свързано с: (1) идентифициране на всички видове дейности, подходящи както за
съответните типове учене, така и фокусирани върху дейностите от всяка фаза в цикъла и (2) идентифициране на
специфични ИКТ инструменти, подходящи и подкрепящи
идентифицираните в стъпка 1 дейности в образователния
процес.

Идентифициране на дейностите,
подходящи за приложение във фазите
на експерименталния цикъл
за съответния тип учене
Следваща стъпка в изследването беше извършване
на сравнение между дейностите, подходящи за приложение във фаза 1: конкретен опит и дейностите, подходящи
за учене от тип Активист. Пресечната точка в дейностите –
резултатният унифициран списък от дейности, удовлетворяващи и двете категории, е показан в третата колона на
табл. 1 – унифициран списък от дейности, подходящи за
прилагане във фаза 1 и подходящи за учебен тип Активист.
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Табл. 1. Дейности, подходящи за фаза 1 Конкретен опит
при учебен стил от тип Активист
Източник: д-р Сия Цолова

Табл. 3. Дейности, подходящи за фаза 3
Абстрактна концептуализация
Източник: д-р Сия Цолова

Този метод на сравнение и намиране на унифицираните дейности беше приложен и върху всички останали
фази учебни типове, за да се идентифицират всички дейности, подходящи и за двете категории – текущата фаза
в експерименталния цикъл на обучение на Дейвид Колб и
вида на обучението, свързан най-вече с дейностите в съответната фаза. Табл. 2 показва резултатите за обединени
дейности, подходящи за прилагане във фаза 2 и подходящи
за обучение тип Рефлектор.

Последната фаза в експерименталния цикъл на обучение на Колб и учебен тип Прагматик са свързани с дейности, които влагат в пряко практическо приложение знанията,
придобити в предишните фази. Това е етапът, най-близък
до бъдещите стъпки на приложение на знанията и уменията на обучаемите. В допълнение активното участие на
обучаемите в този етап: даване на стъпки за най-ефективното приложение на преподадената теория на практика и в последващото задаване на допълнителни домашни
задания и практически задачи за самостоятелна работа е
изключително важно, за да могат обучаемите да извлекат максимална полза от проведеното обучение. Табл. 4
представя резултатите от процеса на сравняване на двете
категории и резултатния унифициран списък от дейности,
подходящи за прилагане във фаза 4 и подходящи за учебен
тип Прагматик.

Табл. 2. Дейности, подходящи за фаза 2
Рефлекторно наблюдение
Източник: д-р Сия Цолова

Табл. 4. Дейности, подходящи за фаза 4 Активно
експериментиране
Източник: д-р Сия Цолова

Табл. 3 представя резултатите от дефинирането на
унифицирани дейности, подходящи за прилагане във фаза
3 и подходящи за учебен тип Теоретик, а показаният резултатен списък от дейности е най-близък до повечето
от образователните курсове и лекции в университетите в
днешно време.
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Идентифициране на ИКТ инструменти
и конкретни примери за инструменти,
подходящи за приложение във всяка
група от унифицирани дейности
в обучителния процес

Табл. 6. Дейности и инструменти за ИКТ, подходящи за фаза 2
Рефлекторно наблюдение
Източник: д-р Сия Цолова

Включването на ИКТ инструменти в образованието
става все по-честа практика в образователните институции[5], но най-често се осъществява произволно и без да
следва конкретен модел.
Целта на тази глава е да представи резултата от
изследването, като съпостави типовете ИКТ инструменти,
използвани в обучението, с дейностите, определени като
най-подходящи за приложение във всяка от фазите на
опитния цикъл на Колб за съответните учебни типове в
процеса на обучение. Следващите таблици показват групите дейности и типове ИКТ инструменти, подходящи за
всеки етап, както и някои предложения за конкретни ИКТ
инструменти, които могат да се използват на всеки етап от
образователния процес, следвайки тази методология.
Табл. 5 показва унифицираните дейности и ИКТ инструменти, подходящи за фаза1:„Конкретен опит“на експерименталния цикъл на Колб.
Табл. 5. Дейности и инструменти за ИКТ, подходящи за фаза 1
Конкретен опит
Източник: д-р Сия Цолова

Фаза 2 Рефлекторно наблюдение е свързана най-вече
с дискусия и размисъл върху работата, която е направена
във фаза 1 и поради тази причина е фаза с повече дискутиране и по-малко иновативни ИКТ инструменти в употреба. Инструментите в тази фаза са насочени най-вече към
традиционните инструменти и техника за представяне на
резултатите.

Третата фаза на цикъла на Колб е фокусирана върху
представянето на теоретичните принципи и всички видове
класически и иновативни ИКТ инструменти могат да се прилагат на този етап както и в класическата форма на лекция
в наши дни.
Табл. 7. Дейности и инструменти за ИКТ, подходящи за фаза 3
Абстрактна концептуализация
Източник: д-р Сия Цолова

Последната фаза на експерименталните учебни цикли
на Дейвид Колб, въвличащаучебен тип Прагматик, може да
бъде подкрепена с почти всички ИКТ инструменти, използвани в етапи 1 и 3, поради необходимостта от участие и
прилагане на практика на учебния материал чрез решаване
на задачи и достигане цели и по-късно представят своите
постижения.

1 2019

27

обучение и квалификация
Табл. 8. Дейности и инструменти за ИКТ, подходящи за фаза 4
Активно експериментиране
Източник: д-р Сия Цолова

Прилагането на специфични ИКТ инструменти, подходящи за нуждите и целите на всяка от четирите фази на
експерименталния цикъл на обучение на Дейвид Колб, които съответстват на нуждите и на съответния учебен тип,
може да подобри значително нивата на участие на обучаемите в учебния процеси така да увеличи качеството на
образованието и степента на придобитите знания, умения
и постижения на учениците. Това беше доказано от експеримента, реализиран с представената в статията методика
на обучение. Следващата глава представя цялостния поглед
върху методологията, чиито елементи са представени в
тази статия.

ползвайки пълния или адаптиран въпросник на
Хъни и Мъмфорд. Онлайн версия на краткия вариант на тестовете е достъпна на адрес http://
www.emtrain.eu/learning-styles/. Това ще даде възможност на преподавателите да получат предварителна информация за учебните типове на обучаемите и да забележат преобладаващ модел по
отношение на учебните типове сред мнозинството
от обучаеми в учебния курс. Това от своя страна
ще позволи да се обърне внимание на конкретните нужди на отделните обучаеми и учебната група
въз основа на техните учебни типове и да се увеличи успеваемостта на курса.
3. Прилагането на курса трябва да следва експерименталния цикъл на обучение на Дейвид Колб, но
с допълнителна под фаза, следваща фаза 3, преди
фаза 4. Допълнителната фаза 3а е фокусирана
върху тестване на преподадените във фаза 3 знания с игрови елементи – тестове за идентифициране на примери, потвърждаващи и/или използващи новопридобитите знания (фиг.3).
В допълнение към класическите четири фази, базирайки се на проведеното изследване, авторът включва и
допълнителна фаза 3а, завършваща теоретичната фаза 3 с
провеждането на тестване на теоретичните знания с тяхното приложение в конкретни практически примери чрез
игрови елементи с непосредствено видими резултати и верни отговори. Иновативните ИКТ инструменти на практика
правят възможна тази стъпка и подпомагат много нейната
ефективност, като проведените експерименти показват, че
точно това е стъпката, която помага да се разбере напълно
преподавания учебен материал за всяка учебна единица.

Иновативна методология за смесено
обучение
Тази глава на доклада представя цялостен поглед върху иновативната методология на смесено (блендед)обучение, чиито елементи бяха описани по-рано. Методиката е
фокусирана върху смесено обучение, но може да се прилага с някои промени и в офлайн учебни курсове face-to-face
и при дистанционно обучение.
Предложената методология включва следните стъпки:
1. Подготовка на курса (цели, образователна програма, учебни материали, задачи, домашни задачи
и проекти, оценка и оценка на курса). Учебните
материали трябва да следват описания по-рано
цикъл на обучение на Дейвид Колб с основните
четири фази на обучение за всяка учебна единица.
Всички дейности, дискусии, обяснения и задачи
трябва да са приложими за съответния учебен тип
и да включват най-подходящите инструменти за
ИКТ за всяка фаза, описани в предишната глава.
2. Оценка на видовете обучение на учениците, из-
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Фиг. 3. Експерименталният цикъл на обучение на Дейвид Колб
с добавена допълнителна фаза за тестване на придобитите
знания между фази 3 и 4 с игрови елементи, базирано на
иновативни ИКТ технологии
Източник: д-р Сия Цолова

Кратко представяне на всяка фаза на предложения
модел за всяка учебна единица
Фаза 1. Конкретен опит – класическа фаза на цикъла на Дейвид Колб
След започване на занятието трябва да се въведе
активност за достигане на цел/решаване на проблем от
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обучаемите без първоначални знания по темата. В проведеното тестване на тази методика бяха осигурени 20% от
времето за обучение за фаза 1 за всяка учебна единица.
Фаза 2. Рефлекторно наблюдение – класическа
фаза на цикъла на Дейвид Колб
След осъществяване на първоначалната дейност се
прави представяне, наблюдение, дискусия от обучаемите и разсъждение върху всички решения, предложени от
обучаемите. Представянето, разсъждението и обсъждането
са незаменима част от този важен етап и протичат под
направлението/ръководството на преподавателя. В проведеното тестване на тази методика бяха осигурени 20% от
времето за обучение за фаза 2 за всяка учебна единица.
Фаза 3. Абстрактна концептуализация – класическа фаза на цикъла на Дейвид Колб
Методите на класическата лекция с използване на
визуализации и иновативни ИКТ инструменти са част от
тази фаза. Тествахме методиката, като осигурявахме 30%
от времето от всяка учебна единица за фаза 3.
Фаза 3а. Тестване на новопридобитите знания и
разбиране на материала чрез игрови елементи, базирани на иновативни ИКТ технологии – нов елемент
Проверката на степента, в която обучаемите са разбрали новия учебен материал, извършено с игрови елементи, в състезателна среда чрез тестове с примери непосредствено след преподаването на теоретичната част във
фаза 3, с индивидуална или екипна работа и използвайки
иновативни ИКТ инструменти, е съществена част от повишаване на качеството на учебния процес. Експериментът
и конкретно качественото изследване доказаха, че именно
това е елементът от образователния процес, който дава
най-ефективни моментни резултати в подобряване степента
на разбиране на преподадените учебни единици от обучаемите. Фактът, че е разположен веднага след предоставяне на теоретичната информация, го прави ключов за
разбирането в по-голяма степен на новите знания и идеи.
Тествахме методиката, като осигурявахме 10% от времето
от всяка учебна единица за фаза 3а.
Фаза 4. Активни експерименти – класическа фаза
на цикъла на Дейвид Колб
Прилагането на теорията на практика за собствените проекти на обучаемите и предоставянето на насоки за
най-ефективно и най-ефикасно приложение на теорията в
практиката са най-добрата последна стъпка в образователния процес, преди да се даде време на обучаемите да
работят по проектите/домашните си задания у дома. Освен
това подкрепата от иновативни ИКТ инструменти може да
окаже голямо влияние върху нивото на участие и качеството на работата на обучаемите. Тествахме методиката, като
осигурявахме 20% от времето от всяка учебна единица за
фаза 4.
4. Цялостният курс на обучение трябва да завършва
с общ проект или задание, включващ необходимостта от използване на знания от всички учебни единици на курса. Курсовите проекти могат да
бъдат индивидуални или екипни (в зависимост от
учебния курс). Разработените от обучаемите про-

екти/задания трябва да бъдат представени на последно събитие на курса пред всички обучаеми и
преподавател/ментор. Прилагането на иновативни
ИКТ инструменти, подходящи за този етап, трябва
да бъде насочвано от преподавателя. Подходящите за този етап ИКТ инструменти са описани
в табл. 8. Целта на описаното по-горе представяне на проект/задание е студентите да покажат
възможно най-подобрена версия на своя проект,
части от който те вече са разработвали в курса
на обучение. Целта е да се натрупа критична маса
знание и да се представи възможно най-завършен проект, демонстриращ знанията и уменията,
придобити от обучаемите. Лекторът трябва да
разглежда подготовката за финалния проект като
една от планираните цели в цялото планиране на
курса и да съобразява с него и създадените текущи и крайни задачи.
5. Оценка на курса и използваните материали, задачи и други. Тази оценка на курса трябва да се
извърши в края на курса от самите обучаеми,
така че при следващия кръг на курса да се направят подобрения във всички негови аспекти. Оценяването трябва да бъде направено от обучаемите
анонимно, в писмена форма, след приключване
на курса, преди/след полагането на тестовете за
оценка и/или представянето на проектите/заданията.
Визуално представяне на разработената методология
е представено на фиг. 4.

Фиг. 4. Общ изглед на иновативната методология за смесено
обучение на обучението с добавена фаза за геймифицирано
тестване на придобитите знания между фази 3 и 4
от експерименталния цикъл на обучение на Дейвид Колб
и връзки към дейностите и съответните ИКТ инструменти,
идентифицирани по време на работата по тази методология,
разработена от автора

Предложеният модел е приложен на практика по време на образователни курсове по направление „Иновации и
иновационен мениджмънт“ в магистърска програма във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент
Охридски“ и резултатите от финалното тестване сред студентите показаха по-високо ниво на участие, по-високи
резултати и предпочитания на студентите към използвания метод в сравнение с традиционното обучение в курса.
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менти за организиране на информация при генериране на идеи).

Кратък преглед на експеримента и резултатите от него са
представени по-долу.

Експериментиране
и резултати от прилагането
на методологията
Базирайки се на представената иновативна методология, бяха разработени пет учебни модула в направление
„Иновации и иновационен мениджмънт“, обхващащи лекции на теми „Основни понятия“, „Видове иновации 1 част“,
„Видове иновации 2 част“, „Инструмент за моделиране на
иновации Lean Canvas“, както и „Йерархия на технологичните иновации“. За всяка учебна единица беше приложен
подобреният модел на експерименталния учебен цикъл на
Колб, както и подходящите ИКТ инструменти, подпомагащи
всяка от фазите в цикъла.
Разработените учебни модули включват задаване на
дейности според изискванията на всяка фаза от експерименталния учебен цикъл на Дейвид Колб. Използвани и
следните ИКТ инструменти:
а) За фаза 1
• DrawIO (www.draw.io) (инструменти за онагледяване и структуриране на идеи – мисловни карти).
• Co:tunity (www.cotunity.com) (иновативни инструменти за организиране на информация при генериране на идеи).
• MS Word/MS Excel/MS OneNote и т.н. (може да
се използват и по-добре познати инструменти за
запис на информация в креативния процес).
б) За фаза 2
• DrawIO (www.draw.io) (инструменти за онагледяване и структуриране на идеи – мисловни карти).
• Vimeo (www.vimeo.com) (инструменти за представяне на видео информация).
• Prezzi / MS Powerpoint, т.н. (presentation tools).
в) За фаза 3
• Vimeo (www.vimeo.com) (инструменти за представяне на видео информация).
• Youtube (www.youtube.com) (инструменти за
представяне на видео информация).
• Prezzi/MS Powerpoint и т.н. (инструменти за презентации и представяне).
г) за фаза 3а
• Kahoot! (www.kahoot.it) (иновативни инструменти
за проверка на знания с игрови елементи).
• Quizziz (www.quizziz.com) и т.н. (иновативни инструменти за проверка на знания с игрови елементи).
д) за фаза 4
• LeanStack (www.leanstack.com) и т.н. (или всеки
друг инструмент за практическо разработване на
идеи в съответното направление).
• DrawIO (www.draw.io) (инструменти за онагледяване и структуриране на идеи – мисловни карти).
• Co:tunity (www.cotunity.com) (иновативни инстру-
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Разработените модули бяха включени в учебните
програми в направление „Иновации и иновационен мениджмънт“ на дисциплини „Иновации и иновационен мениджмънт“ (на английски език, Еразъм програма), „Иновации и предприемачество“ (на английски език, Еразъм
програма) и „Технологично предприемачество и иновации в
ИТ“ (на български език, магистърски програми на Факултета по математика и информатика, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“).
Общо 32 студенти участваха в апробирането и попълването на анонимни анкети, оценяващи апробирането
на методологията.
Апробирането на методологията чрез разработените
учебни модули беше проведено, като на студентите бяха
представени учебните единици, следвайки както иновативната методология и учебни материали, задачи и тестови
игрови елементи с използване на ИКТ технологии, така и
чрез представяне на учебните единици, следвайки традиционния модел на лекция, текущо разпространен в почти
всички висши учебни заведения по света.

Основни направления при оценяване
на приложимостта и успеваемостта
на методологията
След преминаване на курса на обучение през
съответните учебните единици студентите попълниха анонимни анкети, съдържащи четири основни въпроса, които
да оценят нивото им на придобиване на знания и умения
от проведеното обучение, нивото им на удовлетвореност
от методите на преподаване, нивото на полезност на
учебните материали, игри и задачи, както и нивото на
усилие за придобиване на знанията за съответното обучение. Анонимните анкети, чрез които студентите оцениха
обученията, използваха цифрова скала за количествена оценка от 1 до 5, като 1 е най-нисък резултат, а
5 – най-висок (най-добър), както и поле за качествена
оценка на критерия, в който част от студентите оставиха коментар, оценяващ положителните или отрицателните
страни на обучението и използваните методология, материали, похвати, игри и задачи.
Въпросите в анонимните анкетни карти, дадени на
студентите веднага след края на курса на обучение, бяха:
Въпрос 1. В каква степен придобихте нови знания и
умения (интервал на количествените оценки: 1 – ниска, 5
– висока; възможност и за качествена оценка – свободен
текст).
Въпрос 2. В каква степен използваните методи на
преподаване подпомогнаха вашето обучение (интервал на
количествените оценки: 1 – ниска, 5 – висока; възможност
и за качествена оценка – свободен текст).
Въпрос 3. В каква степен игрите, задачите и проектите в курса подкрепиха вашето обучение (интервал на коли-
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чествените оценки: 1 – ниска, 5 – висока; възможност и за
качествена оценка – свободен текст).
Въпрос 4. Каква е степента на усилията, които положихте в курса на обучение (интервал на количествените
оценки: 1 – ниска, 5 – висока; възможност и за качествена
оценка – свободен текст).

2.

Резултати от апробиране
на методологията

3.

Резултатите от апробиране на разработената от автора методология чрез проведения експеримент потвърдиха
приложимостта на методологията и използваните ИКТ инструменти, като показаха предпочитание на обучаемите към
обучението, проведено по описаната методология.

4.

5.

Фиг. 5. Сравнение на количествено оценяване от студентите
чрез анкети в абсолютни стойности по петбална скала на
удовлетвореност от двата типа обучение в апробирането

При използване на иновативната методология, разработена от автора, се наблюдава повишаване с 14% по-висока средна оценка при самооценяване на придобитите
от студентите в рамките на тестовото обучение знания и
умения. Наблюдава се също така повишаване с 12% на
оценката, поставена от студентите на въпрос 2: „В каква
степен използваните методи на преподаване подпомогнаха
вашето обучение“.
При оценката на използваните в процеса на обучение
игри, задачи и проекти също има леко повишаване, докато
в оценяването на необходимостта от полагане на усилия в
процеса на обучение се наблюдава лек спад при използването на иновативната методология. Фиг. 5 показва графично представяне за сравнение на количественото оценяване от студентите чрез анкети в абсолютни стойности по
петбална скала на удовлетвореност от двата типа обучение
в апробирането.
Сред качественото оценяване на проведеното тестово
обучение чрез традиционната и иновативната методология
бяха отбелязани няколко аспекта от обучението:
1. Наличието на упражнения чрез ИКТ инструменти като Kahoot и Quizziz непосредствено след
представянето на теоретичната част води до
изключително подпомагане в усвояването и доизясняването на представената информация. Състе-

зателният характер с игрови елементи в процеса
на използване на посочените инструменти повишава въвличането в учебния процес и улеснява
усвояването на знания от студентите.
Наличието на визуални, видео и други материали,
както и използването на софтуерни продукти при
самостоятелната работа на студентите върху зададените проблеми и задачи улесняват и стимулират
участието на студентите в учебния процес.
Наличието на разнообразни дейности в процеса
на обучение подпомага успеваемостта на учебния
процес (по-висока степен на усвоени знания,
придобити с по-малко усилия от страна на обучаемите, според самооценката от проведеното
апробиране).
Задаването на домашен проект/задача, чието
разработване започва в края на занятието и продължава извън учебната зала подпомага в голяма
степен успешното завършване на проекта от студентите.
Възможността за представяне пред останалите
студенти на разработената задача или проект от
студентите извън учебната зала (като домашно задание) и получаването на обратна връзка от преподавателя е от особена важност за подобряване
на качеството на разработваните от студентите
проекти и задачи.

Представените в статията резултати от апробиране
на иновативната методология за обучение, разработена
от автора, посредством създаването на учебни модули
и тяхното провеждане като част от обучението на магистърски програми в Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ дават основание за по-нататъшното прилагане на разработената методология в различни обучителни
курсове във висши учебни заведения чрез разработване
на учебни материали и програми, следващи модела на обучение, съобразено с особеностите на учене и учебните
стилове на студентите.

Заключение
Представената в тази статия методология се основава
на опитния цикъл на обучение на Дейвид Колб, съчетаващ
методологията на видовете обучение за всяка фаза на цикъла с добавена подфаза за тестване с игрови елементи на
новопридобитите знания във фаза 3 и добавяне на списък
от дейности, най-подходящи за всеки от етапите със съответните им потребности от обучение. Също така бяха дефинирани списъци с най-подходящите ИКТ инструменти за
прилагане във всяка от фазите на циклите според видовете
обучение и подходящи дейности и бяха включени примери за такива ИКТ инструменти. Методиката беше оценена
чрез провеждане на експеримент в образователен университетски курс, воден по класическа методология и след
това воден по предложената методология и бяха включени резултатите от оценяването от студенти, участващи в
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курса. Предлаганата методология може да се превърне в
основа за по-нататъшно разработване на образователни
методологии за всички видове традиционно образование и
електронно обучение.
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Разработване на автономни приложения
за обучение

К. Методиев, Д. Гочева

Development of Standalone Applications for Teaching
Materials

K. Metodiev, D. Gocheva

Key Words: Standalone applications; industrial automation; teaching
materials.
Abstract. Developing standalone applications to solve specific tasks
is a convenient teaching tool. Standalone applications have been
compiled from MATLAB code into executable files that can run outside of MATLAB for teaching materials in classes of Industrial Automation. Six standalone applications have been developed: four applications for the analysis of first- and second-order systems in time
and frequency domains, one application to study time-delay systems
and one to study systems with P, PI, PID controllers. The purpose of
the present development is to share these applications with users
who do not have MATLAB installed.

1. Увод
Програмната среда MATLAB, заедно с допълнителните
библиотеки от качествено разработени функции за анализ
и синтез на системи за управление, се е утвърдила успешно през годините като учебен софтуер за изследване и
проектиране на системи.
MATLAB е диалогов продукт, но заедно с това предлага автоматизиране на решаването на типови задачи чрез
създаване на потребителски интерфейси и автономни изпълними приложения [1]. Разработването на автономни
приложения за решаване на конкретни задачи е удобно
средство за обучение. В този случай потребителите не използват програмната среда MATLAB и получават сравнително ограничени възможности в рамките на заложените
опции в приложението, като се концентрират върху същинската работа.
Целта на тази статия е да представи подход за използване за целите на обучението на разработени в среда
на MATLAB графични интерфейси, компилирани като автономни приложения. За изпълнението на приложенията не
е необходим лиценз и инсталация на MATLAB, не е необходимо и познаване на продукта MATLAB. Приложенията се
стартират като самостоятелни изпълними файлове.
Чрез използването на MATLAB Compiler [1] – модул за създаване на приложения, и GUIDE (Graphical User
Interface Development Environment) – модул за разработване на графични потребителски интерфейси [2], са
създадени шест автономни приложения за изследване на
динамични системи.

Разработените автономни настолни приложения могат
да се използват за обучение по дисциплините „Теория на
управлението“, „Автоматизация на производството“ и други.
Създадените учебни материали целят:
• Да се улесни и подобри работата на обучаващите
се, като се представи графично онагледяване.
• Да се осигури бързо запознаване с материала.
• Да се акцентира върху разбирането на материала.
• Да се предоставят възможности за лесно съпоставяне на различни типови системи, както и влиянието на параметрите върху характеристиките на
динамичните системи.

2. Автономни приложения за анализ
на динамични системи
При разработването на приложенията за обучение са
използвани основно литературните източници [2-9], като
излагането на материала е структурирано основно в два
основни дяла: изследване на динамични системи във времевата област и изследване в честотната област.
Създадени са приложения за системи от първи ред,
системи от втори ред и системи с чисто време закъснение. Междувременно се представя и класификацията на
типовете динамични звена като позиционни, интегриращи
и диференциращи звена. Звената с чисто закъснение са
представени отделно, като те могат да се изследват в комбинация и самостоятелно.
Предвидено е първоначално на потребителите да се
демонстрира пример с основните характеристики на системите, като те се показват при променящи се стойности на
параметрите – предавателни коефициенти, време константи и други. Впоследствие се предоставя на потребителите
да задават самостоятелно стойности на параметрите и да
получават характеристиките на отделните типови системи
с наслагване или отделно. Предвидено е да се сравняват
еднотипни характеристики на различни системи и еднотипни системи при вариране на параметрите им.
Приложенията предоставят възможности за разглеждане на детайли от графиките като Zoom In и Zoom Out, а
също и за автоматично генериране на параметрите на графиките или задаване на стойности от потребителя. Числени
стойности от всички характеристики могат да се показват
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в отделен прозорец чрез посочване с мишката върху графиката.
Разработени са пет автономни приложения: четири
приложения за анализ на системи от първи и втори ред
във времевата и честотната област и едно приложение за
изследване на системи с чисто закъснение. Те са представени на фиг. 1 и 3.
За всички приложения са създадени еднотипни менюта: стандартните менюта File и Help, като подменюта на
File са Open, Print и Close. Подменюта на Help са About,

GUI Help и Matlab Help. При избор на GUI Help се отваря
текст с описание на системата на български език. Също
така са добавени и пет икони за бърз достъп от панела с
инструменти. Те са Оpen, Print, Zoom In, Zoom Out и Data
Cursor. С Data Cursor потребителят може да получи информация за числени стойности от графиките в произволна
посочена точка.
Първоначалното запознаване на потребителите с графичния интерфейс започва с изследване на системи от
първи и втори ред (фиг.1).

Фиг. 1. Приложения за анализ на системи във времевата и честотната област

В приложенията са поместени бутони Пример. Целта
е първоначално потребителите да видят характеристиките
на съответните динамични звена при различни стойности
на параметрите им (фиг.2).
След запознаване с общия вид на характеристиките
чрез показаните примери на потребителя се предоставя
възможност да задава стойности на параметрите на различните звена.
Предвидени са защити от неправилно въведени стойности, при отсъствие на въведени стойности или при въведени нечислови символи. Приложението не може да про-
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дължи работа, докато съобщението не бъде опознато от
потребителя от бутона ОК. В случай че в полето Време се
въведат нечислови символи или отрицателни числови символи, както и в случай че не се въведе символ, под полето
за въвеждането на символи се изписва следното съобщение с червен цвят: Автоматично задаване на времето
t. Това означава, че автоматично се генерира времевият
интервал и се изобразява съответната характеристика. Има
възможност за използване на т.нар. мрежа (функцията grid
в Matlab), както и т.нар. наслагване (функцията holdon в
Matlab) за всяка от графиките. При наслагването могат да
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се видят характеристиките с различни коефициенти, както
и характеристики на различни звена с еднакви или различни коефициенти.

турна система. За настройка на регулаторите се използват приблизителни формули за настройка на типови промишлени регулатори [3-9]. Методите и формулите, които
се използват, са детайлизирани в GUIHelp и са достъпни
от всеки графичен прозорец на приложението. Отделно,
създадените в GUIHelp описания могат да се разглеждат
и като самостоятелни pdf файлове, съдържащи формули,
примерни графики, схеми и изводи заедно с цитираните
литературни източници [3-9]. Показани са предавателните
функции на системата при различните възможни входни
въздействия: задание, смущение на входа на обекта, смущение на изхода на обекта и са анализирани особеностите
на регулиране чрез П, ПИ, ПИД регулатори.

Фиг. 2. Пример за вариране на коефициентите на апериодично
звено от първи ред

Приложението за изследване на звена с чисто закъснение (фиг. 3) се състои от две и четири падащи менюта.
Потребителите могат да избират типа на звеното (апериодично звено от първи ред, инерционно интегриращо звено,
реално диференциращо звено, звена от втори ред, звено
чисто време закъснение) и желаната характеристика, която
искат да се изчертае (преходна функция, тегловна функция,
диаграма на Nyquist, диаграма на Bode).
Чрез функцията наслагване потребителите могат да
изчертаят различни характеристики на различни звена с
различни коефициенти със или без чисто закъснение.

Фиг. 4. Изследване на типови закони за регулиране

Приложението съдържа стандартните менюта File и
Help, като подменюта на File са Open, Print и Close. Подменюта на Help са About, GUIHelp и MatlabHelp. Добавени
са и пет икони за бърз достъп от панела с инструменти. Те са Оpen, Print, ZoomIn, ZoomOut и DataCursor. С
DataCursor потребителят може да получи информация за
числени стойности от графиките в произволна посочена
точка.

Фиг. 3. Приложение за анализ на системи с чисто закъснение

3. Автономно приложение
за изследване на типови закони
за регулиране
За изследване на системи с типови закони за регулиране (П, ПИ, ПИД) e създадено приложението, показано
на фиг. 4.
Общите принципи на работа на линейните закони за
регулиране [8, 9]се разглеждат при анализа на еднокон-

От Меню 1 (фиг. 4) се избира типът на желания регулатор за настройка: П, ПИ или ПИД.
Предвидени са по три менюта от типа Меню 3 (фиг.4)
за изобразяване на трите разглеждани случая – реакция на
затворената система по задание, по смущение на входа на
обекта и по смущение на изхода на обекта. Предвидена е
и възможност потребителите да могат да избират различни
комбинации.
На фиг. 5 е представен пример за настройка на трите
вида регулатори за трите възможни смущаващи въздействия, а именно:
• Със син цвят е показан П регулатор.
• Зеленият отговаря на ПИ регулатор.
• Червеният цвят е за ПИД регулатор.
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• на параметрите на регулатора;
• на съобщението за автоматично задаване на времето, ако е имало такова;
• на отметките, показващи наслагването и мрежата
за двете графики.

Фиг. 5. Настройка и изследване на типови промишлени
регулатори

Същите цветове се използват и за останалите примери в приложението.
Така разработената система включва три метода за
настройка на П регулатор и пет метода за настройка на
ПИ и ПИД регулатори. Изборът на метод за настройка се
осъществява от Меню 2 (фиг. 4).
Използваните методи за настройка на системи с Прегулатор са приблизителни формули, основани на следните
критерии за качество:
• Апериодичен преходен процес (вар. 1).
• Апериодичен преходен процес (вар. 2).
• 20% пререгулиране.
Използваните методи за настройка на системи с ПИ и
ПИД регулатор също са приблизителни формули, основани
на следните критерии за качество:
• Апериодичен преходен процес (вар. 1).
• Апериодичен преходен процес (вар. 2).
• Минимална интегрално-квадратична грешка.
• 20% пререгулиране (вар. 1).
• 20% пререгулиране (вар. 2).
Формулите за настройка и цитираните литературни
източници са посочени в менюто GUIHelp на създаденото
приложение.
За да е възможно изчертаването на преходния процес, потребителят трябва да въведе параметрите на обекта
в полетата оградени в панел със заглавие Параметри на
обекта.
При отсъствие или неправилно зададена стойност
за времето се появява текст Автоматично задаване на
времето t. След правилното въвеждане последвано от бутон Обновяване, съобщението се скрива и се изчертават
графиките за въведения времеви диапазон.
За да имат ефект въведените промени от страна на
потребителите е необходимо да се натисне бутон Обновяване. Бутонът Изчистване служи за изчистване на:
• вече изчертаните графики;
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При неправилно въвеждане на параметрите на обекта
се показва съобщение за грешка.
В панел със заглавие Параметри на регулатора
се изобразяват изчислените настроечни параметри. Тези
полета не могат да бъдат редактирани от потребителя. Те
са само с информационна цел.
Допълнителната функция наслагване предоставя възможността да се сравняват едновременно преходни процеси по задание и по смущение:
• При различни регулатори.
• При еднакви регулатори с различни приблизителни формули за настройка.
• При настройки с различни или еднакви параметри
на обекта и други.

5. Заключение
Програмната среда MATLAB, заедно с допълнителните
библиотеки от качествено разработени функции, език за
програмиране и графични възможности, се ползва с голяма
популярност сред студентите, инженерите и научните работници в цял свят. Предоставените от системата средства
за генериране на код, за създаване на приложения, за
верификация и тестване и моделнобазирано проектиране
развиват системата и разширяват нейния обхват на приложение. Използването на възможностите на MATLAB за
обучение са несъмнени.
В статията е представен подход за обучение чрез
използване на разработени в среда на MATLAB графични интерфейси, компилирани като автономни приложения.
За изпълнението на приложенията не е необходим лиценз
и инсталация на MATLAB не е необходимо и познаване
на продукта MATLAB. Приложенията се стартират като самостоятелни изпълними файлове.
Използвайки автономни настолни приложения, създадени за обучение, се осигурява бързо запознаване с материала, потребителите се концентрират върху конкретни
задачи, акцентира се върху разбирането на материала чрез
графично онагледяване и възможности за лесно съпоставяне на различни варианти.
Създаването на независими от продукта MATLAB изпълними приложения е удобно средство не само за целите
на обучението, а също и за решаване на различни проектантски и изследователски задачи.
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FluurMat– обучителна платформа
за интерактивна проекция
FluurMat – A Stem Based Teaching Platform
Key Words: Game development; software architecture; serious
games; virtual floor.
Abstract. Play is the oldest form of learning. Nowadays, there are numerous examples of video games that are developed for educational
purposes. The hardware medium those games are played also varies
– from traditional desktop PC sand consoles, through mobile devices,
to virtual reality head sets. The latest additions to that list are virtual
walls and floors. In this paper, we present FluurMat [16] – a virtual
floor for both educational and entertainment games. Furthermore, we
demonstrate and discuss several examples of serious games that are
implemented on the top of that architecture. We also briefly explain
which specific abilities each one of those games trains.

Увод
Обучението за заобикалящия ни свят никога не е
било по-достъпно за децата, тъй като те учат чрез игра.
Малчуганите в днешно време са затрупани от различните
източници на информация и образователни възможности,
особено с помощта на видеоигрите. Традиционните видеоигри са създадени единствено за развлекателни цели.
Съществуват обаче и специални видове игри, които са
създадени с цел да са образователни. Този вид игри носят наименованието сериозни игри [8]. Терминът обхваща
няколко вида образователни игри – от летателни симулатори и игри по управление до игри, които учат децата на
безопасно пресичане на улицата [15]. Тези сериозни игри
могат да се играят на различни хардуерни устройства –
шлемове за виртуална реалност, персонални компютри,
таблети, а наскоро – и на интерактивни подове. Една от
тези системи за интерактивен под носи наименованието
FluurMat и в тази статия ще представим и обсъдим нейните архитектура и възможности.
Останалата част от статията е организирана по следния начин: първоначално обясняваме какво представляват виртуалните подове и как са се появили. След това
обсъждаме софтуерната архитектура, която ни помогна
да разработим сериозни игри за виртуални подове. Архитектурата се нарича DiAS [14] и тя следва най-новите
тенденции в развитието на сериозни игри. DiAS е модулна, ориентирана към услуги и независима от входните си устройства архитектура. След това представяме
FluurMat – нашата реализация на виртуален под. Не на
последно място – представяме три от игрите, разработени за FluurMat. Тези игри обучават малките деца да бъ-
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дат наблюдателни, да обръщат внимание на детайлите, да
вземат решения под напрежение и да си сътрудничат за
постигане на обща цел. Освен това разглеждаме и няколко перспективи за бъдещо развитие в сфери извън тази
на началното образование. Накрая обобщаваме представените резултати и правим изводи.

Поява на системите
за интерактивен под
Виртуалните подове не са ново явление. Те се появяват преди 4-5 години като алтернатива на виртуалната
и добавена реалност. Съществуват няколко примера за
такива устройства, или по-скоро комбинация от устройства. Най-популярните от тях са WizeFloor [18], Active Floor
[19] и MotionMagix [20]. Всички те комбинират няколко
хардуерни устройства – (мини) компютър (персонален
компютър), проектор и сензор. Сериозната игра или игри
се изпълняват на компютър, а генерираното изображение
се проектира посредством проектор върху плоска повърхност, най-често върху пода. За да може системата да приеме входни данни, се използва естествен потребителски
интерфейс ЕПИ [12]. Обикновено тези системи включват
в себе си сензорни устройства – дълбочинни и инфрачервени камери, способни да разпознават движение и
жестове. Най-модерният сензор в тази област е безспорно камерата Kinect v 2.0 [21], разработена от Microsoft.
Други подобни сензори са Intel RealSense, Asus Xtion и
Orbbec Astra S.
Въпреки разнообразието от налични сензори всички
те притежават различни ограничения. Например сензорът
Kinect работи оптимално само под операционна система
Windows, което ограничава значително развитието на сериозните игри до тази операционна система. За разлика
от него камерата RealSense на Intel работи под Windows,
Linux и MacOS, но нейният дълбочинен сензор и възможности за проследяване са по-ниски от тези на сензора
Kinect. Друг важен момент при избора на сензор е ресурсът, който той заема от операционната система. Сензорът Kinect е особено придирчив към хардуера – изисква
компютърът да е с поне Intel Core-i3 или еквивалентен
процесор и графична карта, способна да обработва облака от точки, генериран от дълбочинната камера на сензора. Освен това компютърът трябва да разполага с USB3
порт за бърз трансфер на данни. Друг недостатък е, че
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Kinect изисква външно захранване, т.е. не е възможно
да се захрани през USB порта. Orbecc Astra S, от друга
страна, се нуждае само от USB2 порт както за захранване, така и за трансфер на данни. Съществува и версия
OrbbecPersee, която включва миникомпютър с четириядрен процесор Cortex A17. Въпреки това Persee поддържа
единствено Android и Ubuntu OS. Както виждаме, изборът
на правилната комбинация от хардуер и сензори е от
съществено значение за видовете сериозни игри, които
един разработчик е в състояние да програмира.
Съществуват няколко възможности за монтаж. Повечето компании за виртуални подове [18, 19] предпочитат
да монтират всички хардуерни устройства на тавана. Съществуват, разбира се, и изключения. WizeFloor например
са разработили мобилен виртуален под, който е на платформа с колела и може да бъде преместен от една стая в
друга. Тази мобилна версия използва по-скъп късофокусен
проектор с цел постигане на игрална площ с дължина поне
2 метра предвид факта, че разстоянието от проектора е
доста ограничено. MotionMagix, от друга страна, предлага
устройство, което може да се монтира независимо от проектора. По този начин те позволяват игрите им да се играят
и на интерактивна дъска.
Най-важното от всичко са игрите, които всяка платформа може да предложи. Всички основни виртуални
подове предлагат игри, включващи танци или бързо движение като виртуалната игра на футбол. Що се отнася
до образователните сериозни игри, повечето от тях са
с елементи на STEM [22]. Примерите включват научни
направления като алгебра, геометрия, естествознание,
география, социални игри, пъзели, игри с цветове, изучаване на езици и други. Създателите на виртуални подове
насърчават сътрудничеството –социално умение, което е
много важно да се придобие в ранна възраст [6]. Игрите
за тези подове обикновено могат да се играят от двама
или повече участници.

лени профили или жестове [12] между различни класове и
училищни институции.
Друга тенденция, която DiAS използва, е преизползването на компоненти – игрови елементи или обекти с
прикрепена към тях функционалност. Интересен пример в
тази област е съвместният проект, наречен R.A.G.E. [4].
Предимството тук е, че един компонент се разработва
веднъж по такъв начин, че той може лесно да бъде пренесен на различни програмни езици и игрови двигатели.
Например възможно е да програмираме аватар, на който
анимационната логика и контролите за движение са капсулирани вътре в него. Този компонент на аватар може
да бъде импортиран от различни игрови двигатели, без
да е необходимо допълнително програмиране. Този подход е известен като компонентно ориентирана разработка
(CBD) [7].
Третата тенденция е, че сериозните игри трябва да
са независими от техните входни устройства и целевата
платформа. Под целева платформа имаме предвид средата,
на която биват играни самите игри [10]. Те включват игри
за настолни компютри, за конзоли, уеббазирани игри или
мобилни игри.
Схема на архитектурата DiAS може да бъде разгледана на фиг. 1.

DiAS – софтуерната архитектура
зад FluurMat

Фиг. 1. Софтуерна архитектура DiAS

FluurMat [17] е система за интерактивен под, вдъхновена от разпределената архитектура за сериозни игри
(DiAS), която представяме и обсъждаме подробно в [14].
Тази софтуерна архитектура е изградена на около три основни принципа, които са и тенденциозни през последните години – архитектура, ориентирана към услуги (АОУ),
преизползване на компоненти и независимост от входните устройствата. АОУ не е нова концепция в областта на
софтуерното инженерство. Тя обаче е сравнително нова
и не дотам прилагана в областта на сериозните игри [11,
16]. Някои от пионерите в тази област [1, 2, 3] посочват
редица предимства от използването на услуги. Например
възможно е основният геймплей да се намира на компютър
или сървър, а допълнителни функции или аспекти на играта
да се доставят чрез облачни услуги. Услугите могат да се
използват и за интегриране на табло с резултати, споде-

Една система в съответствие с горните принципи
може да приема информация от всеки от своите три
интерфейса: графичен потребителски интерфейс (ГПИ),
команден интерфейс (КИ)или естествен потребителски
интерфейс (ЕПИ) [12]. Традиционно ГПИ, както подсказва името, е предназначен да се използва предимно от
играчите. КИ, от друга страна, се използва за фина настройка на системата или отстраняване на грешки при
възникнали проблеми. ЕПИ работи с предварително записани движения на проследим човешки скелет. Тези движения формално се наричат жестове и могат да бъдат
дефинирани с множество движения – отваряне и затваряне на човешките длани, размахване на ръце, въртене на главата, скачане, маршируване и други. След като
бъде калибрирана, системата е в състояние да сподели
настройките си (относно входните устройства) на всяка
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игрална инстанция, поддържаща архитектурата DiAS. Това
обуславя и принципа за преизползване на компоненти.
Не на последно място една игра, разработена за DiAS,
може да бъде свързана с облачни услуги, като изпраща и
получава данни. Например няколко отделни копия на една
игра могат да синхронизират събраните от играчите точки, като представят таблично най-добрите 10 играчи. За
комуникационен софтуер на средно ниво DiAS използва
брокери като например опашки от съобщения (message
queues). Това е стандартно решение, когато става въпрос
за интегриране на различни бизнес приложения [5].

лина, при които проекторът е монтиран на лека П-образна
рамка, светлодиоден проектор (с 1000 ANSI лумена) ще
бъде достатъчен. От друга страна, при проектор, монтиран
на таван и в по-голяма и светла стая, е необходим DLP
такъв с поне 3500 ANSI лумена.
Мястото на монтаж на системата също играе важна
роля. Проекторите имат характерно проекционно съотношение (throw ratio) – това е отношението на разстоянието
между проектора и проекцията, разделено на дължината на
проекцията:

Интерактивната система FluurMat

Например проектор, разположен на 2.5 метра от
пода, с проекционно съотношение от 1.25 ще създаде
проекция с дължина от 2 метра. Ако искаме да постигнем
по-голяма зона за игра, трябва да изберем проектор с
по-ниско проекционно съотношение. От друга страна, ако
можем да монтираме проектора едва на около 1 метър от
пода, тогава проекционното съотношението на този проектор трябва да бъде 0.5, за да получим същия резултат (т.е.
площ за игра, която е дълга 2 метра). Такива проектори,
способни на проекционно съотношение <1, се наричат късофокусни проектори.
Но как работи FluurMat? Както казахме по-рано,
сериозните игри, разработени за виртуални подове, е
необходимо да приемат жестове като входни данни. За
да разпознаем жестовете, първо трябва да изолираме и
проследим играчите и техните крака. За да стигнем дотам,
преди това е необходимо да калибрираме цялата система.
Калибрирането е многостъпков процес. Сензорът, който
вижда играещия, трябва да отхвърли всички обекти, които са извън проекционните очертания. Правим това, като
избираме ръчно четирите ъгъла на проекционния правоъгълник на земята. В следващите стъпки сегментираме
сензорния вход на кръпки. Първоначално калибрираме
размера на обувките на играчите и след това ги проследяваме. Тъй като и Kinect, и RealSense притежават публичен интерфейс (API) за измерване на разстоянието до
най-близкия обект, можем да изчислим кога кракът на
играча е на земята и кога той е повдигнат. Поставянето на
крак на играча на земята (или настъпване, както го наричаме) е игровият еквивалент на натискане на бутон на
мишката в тази област на проекцията. Тук казваме зона,
тъй като събитията по настъпване са подобни на събития
на допир (на мобилни устройства) и не са пикселно прецизни като кликвания с мишката. Не на последно място,
тъй като софтуерната архитектура DiAS позволява множество входни устройства, играенето с мишка, клавиатура и
джойстик е напълно възможно.

FluurMat е система, съставена от хардуерна и софтуерна част. Тази система прави възможно да се играят
сериозни игри на виртуален под. Както казахме по-рано,
FluurMat е реализация на архитектурата DiAS. Като такъв
той поддържа широк набор от сензори за приемане на
входни команди от играчите. В момента експериментираме
с Kinect v2.0 на Windows операционна система. Планираме
в близко бъдеще да поддържаме Real Sense и Orbbec Astra
S на Linux или Android платформа.
Изборът на правилния проектор също е важна задача.
Съществуват два основни типа прожекционни технологии
в сферата на проекторите – DLP (цифрова обработка на
светлината) и LCD (дисплей с течни кристали). LCD работи,
като използва поляризирани огледала, които преминават и
отразяват само определен цветови спектър на светлината.
В резултат на това всеки канал от червеното, зеленото и
синьото се отделя и по-късно се преобразува през призмата след преминаване през LCD панел, който контролира
интензитета и наситеността на всеки цвят. DLP, от друга
страна, използва чипове (1 или 3), където всеки чип съдържа милиони микро огледала, които отразяват светлина хиляди пъти в секунда. DLP проекторите произвеждат
изображения с по-високо качество в сравнение с LCD.
От друга страна, DLP технологията е по-скъпа. Съществува
и друга технология – LED (светодиодна), която използва
светлодиоди вместо традиционните лампи. Светодиодите
могат да се използват заедно с двете – LCD и DLP прожекционни технологии, за създаване на така наречените
хибридни проектори. Предимството на светодиодите е техният живот – 10 000 до 20 000 часа, в сравнение само
с 3000 до 5000 часа при този на лампените устройства.
От друга страна, яркостта на LED проекторите е далеч пониска от тази на традиционните лампи. Яркостта, която
един проектор произвежда, е важен фактор при изобразяването на интерактивен под. Проекция с ниска яркост ще
бъде достатъчно добра в добре затъмнена стая; въпреки
това, ще е необходим проектор с висока яркост, ако са
налице паразитни светлини от други източници в тази стая.
Яркостта на проектора е стандартизирана от ANSI – Американския национален институт по стандартизация [23], и се
измерва в ANSI лумени. Съществуват няколко възможности
за вграждане на проектор в зависимост от сценариите на
използване на FluurMat. За ситуации с ниска околна свет-
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Проекционно съотношение=разстояние/дължина.

Образователни игри
Разработили сме няколко сериозни игри за системата FluurMat. Тези игри са създадени с конкретна образователна насоченост. Например една от игрите се нарича
Abra-Cad-Algebra [13]. Това е сериозна игра за преподаване на алгебра по нов и вълнуващ начин на деца от
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втори до четвърти клас. В нея се генерират процедурно
прости уравнения–такива със само два члена. Преди да
започне играта, учител или инструктор конфигурира по
какъв начин да се генерират уравненията – кои операции
са налични (събиране, изваждане, умножение и деление),
дали да има ограничение на времето за отговор, дали
резултатите да са по-малки от нула и т.н. Тези настройки
позволяват на преподавателя да адаптира генерираните
уравнения към възрастта и класа на играчи. По този начин играта Abra-Cad-Algebra може да се играе в множество сесии, с различна аудитория, в една класна стая.
За да играят играта, децата трябва да изберат един от
четирите възможни отговора, като стъпват на правилния
резултат (фиг. 2).

Фиг. 2. Сериозната игра Abra-Cad-Algebra

Друга игра е адаптация на старата аркадна игра
Wack-a-mole (удари къртицата), като нарекохме нашата
версия Stomp-a-mole (настъпи къртицата) (фиг. 3). В
тази сериозна адаптация за FluurMat къртиците се появяват от произволни дупки сякаш от самия под. В тази адаптация сме добавили различни видове къртици. Един вид
е обикновената къртица, която бива победена с едно настъпване. Това е и най-често срещаният противник. Другата е по-напреднал къртица–тя е с шлем и отнема няколко
последователни удара, за да бъде победена. Съществува
и трети тип, която се появява рядко – наричаме я хитрата
къртица. Този архетип е много бърз и предизвиква играча.
Играчът разполага с едва няколко секунди, за да победи
вълната едновременно – появяващи се къртици от земята.
Допълнително предизвикателство е, че през това ограничено време играчът трябва да различи отделните архетипи
и да действа подобаващо. По този начин се получават
различни точки от всяка настъпена къртица. Тези с каски
дават повече точки от обикновените къртици. От друга
страна, ако играчът успее да настъпи хитра къртица, това
ще му донесе най-много точки! В обобщение Stomp-a-mole
учи на няколко основни техники в ранна възраст: бързо
мислене и рефлекси, разсъждения за ограничен период
от време, вземане на решение под напрежение и приоретизиране. Играта може да се играе от един, двама или
повече играчи, което подсилва друг основен принцип –
този на сътрудничество.

Фиг. 3. Сериозната игра Stomp-a-mole

Последната, но не и по важност игра учи младежите
да бъдат наблюдателни и да тренират своите рефлекси.
Тази игра носи наименованието Скрити предмети. В нея
на ученика се представя басейн от процедурно генерирани
предмети от ежедневието ни – стрелички, домати, бутилки,
краставици, монети и други. След това на играча се показват видът и броят на предметите, които той или тя трябва
да посочи (или настъпи в нашия случай) измежду редица
други обекти. Например в началото на някое от игровите
нива два червени домата са скрити сред другите обекти и
играчът трябва да ги открие (фиг. 4). Намирането им бързо
дава по-висок резултат.
Играта може да се играе и кооперативно. Скрити
предмети насърчава двама (или повече) играчи да намерят
и настъпят скрити предмети заедно, за да получат по-висока награда от играта. Емпиричните ни проучвания показват,
че играчите не съобщават изрично кой обект трябва да
бъде настъпен от кого. Играчите са в състояние да координират своите действия, без каквато и да е вербална или не
вербалната комуникация. Това е интересен страничен ефект
от виртуалното образование с нашата платформа.

Фиг. 4. Сериозната игра Скрити обекти

Приложения в други сфери
и перспективи за бъдещо развитие
Системата за интерактивен под FluurMat може да бъде
приложена и извън контекста на игрово базираното обуче-
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ние. Това, което платформата предлага, е превръщането на
всяка една равна повърхност в интерактивен интерфейс.
Естественият потребителски интерфейс е в състояние да
разпознава предефинирани жестове, като ги обработва и
изпраща към приложния слой. В този ред на мисли като
перспективни приложения, които са в състояние да консумират така генерираните събития, са уеб браузъри, различни ERP системи, системи за контрол на достъпа, приложения от интернет на нещата, приложения за управление
на умни домове и т.н.
В същото време, за да бъде използвана в по-широк
контекст и в различни сценарии, няколко аспекта от системата трябва да бъдат променени. Един такъв сценарий е,
ако системата Fluurmat бъде приложена като алтернатива
на сензорните повърхности (multi-touch surfaces) като тази
на Microsoft например. За да се намалят сенките върху
проектираната повърхност, е възможно да се използват
няколко проектора, които да наслагват проекциите си.
Друг потенциален сценарий е FluurMat да се свърже със софтуера за управление на поръчките в заведение
за бързо хранене или ресторант. Менюто на заведението
се проектира върху всяка една маса, като всеки клиенти
го разглежда и си взаимодейства с него, прави поръчки,
плаща и т.н. посредством жестове с ръцете. Освен това
проекцията може да бъде разделена на четири екрана – по
един, ориентиран към всеки един клиент на маса с четири
страни. Подобна идея е проучена от авторите на [9].
Като друга перспектива за бъдещо развитие можем
да посочим автоматизирането на процеса по калибрация.
Тя може да бъде осъществена, като се поставят визуални
маркери на ъглите на проекцията. Възможно е системата да
бъде калибрирана и без такива маркери, ако се използва
сегментация на обектите, които дълбочинният сензор на
камерата засича. Това е особено приложимо в сценарии,
при които проектираната повърхност е маса или друг обект,
повдигнат от пода. При напълно гладка повърхност, какъвто
е подът, е трудно да се определят автоматично границите
на интерактивната проекция, тъй като всички обекти ще са
на равно разстояние от сензора, т.е. с близки стойности на
дълбочинната камера.

Заключение
В тази статия представихме системата за интерактивен под FluurMat. Това е реализация на абстрактната
софтуерна архитектура DiAS. Показахме и типични сценарии за използване и игри, които могат да се играят на
виртуалния под. Системата е лесно разширяваща се с
нови игри, като същевременно запазва същите хардуерни
и периферни сензори непокътнати. Както демонстрирахме, FluurMat може да бъде оборудван с различни прожектори и сензори в зависимост от случаите на употреба.
Обсъдихме и няколко потенциални приложения на интерактивната система FluurMat извън сферата на обучителните игри. Естественият потребителски интерфейс може
да служи като вход към множество системи, някои от
които споменахме в перспективите за бъдещо развитие
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на платформата. В заключение считаме, че виртуалните
подове и интерактивни повърхности са тук, за да останат.
Все още обаче им предстои дълъг път, докато не станат
основна технология като настолните, мобилните или конзолните устройства.
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клуб САИ

По инициатива на САИ, ФНТС и академични издателства на 30 януари 2020 г. в Националния дом на науката и техниката беше представена книгата „История на висшето техническо образование в България“ с автори Васил Сгурев, Сашо Гергов и Генчо Иванов.
Януарската сбирка на Клуб САИ се състоя на 30 януари 2020 г. Темата „Суперкомпютрите –
днес и предполагаемото бъдеще“ беше представена от проф. Стоян Марков – БАН. На февруарската сбирка на Клуб САИ, проведена на 27 февруари 2020 г., гостува Русенският университет
„Ангел Кънчев“. Темата беше „Визия за университета на бъдещето“, представена от чл.-кор.
проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на университета, и проф. д-р Ангел Смрикаров – ръководител на Центъра по иновационни образователни технологии. В този брой на списанието ви
запознаваме с представената тема на февруарската сбирка на Клуб САИ.

Визия за университета на бъдещето
Х. Белоев, А. Смрикаров, Ц. Василев, Ц. Георгиев, С. Смрикарова, А. Иванова, Г. Иванова,
В. Стойкова, Е. Арсова, Ю. Алиев, П. Златаров
„Ако днес учим децата си по начина,
по който сме ги учили вчера,
ние ограбваме бъдещето им“.
Джон Дюи

Увод
Нека да започнем с отговор на въпроса какво разбираме, когато кажем визия за университета на бъдещето.
Разбираме една повече или по-малко ясна и точна представа за това какъв трябва да бъде един университет в
близко или далечно бъдеще, за да отговори на очакванията
на цифровата икономика и общество.
Тук следва да отговорим и на въпроса защо трябва да
говорим за университет на бъдещето и да си представяме
как ще изглежда той: за да знаем в каква посока да развиваме днешните университети.
Роботите ще навлизат все по-масово в различни области и ще заместват човека в изпълнението на рутинни
дейности. Например в един автомобилен завод роботите
извършват тежки и опасни за човека дейности като монтаж
на обемни детайли, заваряване, боядисване и други. Вече
са създадени и роботи, които поставят диагнози и извършват някои рутинни хирургически операции. Като резултат от
това хората ще започнат да работят по-малко, т.е. свободното им време ще се увеличи. И с какво ще го запълват?
Сутрин ще стават по-късно, следобед ще си подремват,
няма да бързат и ще се наслаждават на храната – както

44

древните римляни, ще се занимават по-активно със спорт,
ще ходят по-често на опери и концерти, ще пътешестват и
т.н. Неслучайно се счита, че е настъпила ерата на уелнес
индустрията. Но само това ли? А кой ще създава роботи,
кой ще „пълни главите им“ със знания и ще ги обучава?
Естествено хората. Но за целта те ще трябва непрекъснато
да се развиват. По думите на основателя и ръководител
на Tesla и Space X Илон Мъск хората ще трябва да се
развиват непрекъснато и по още една причина: за да не
се превърнат в домашни любимци на създадения от тях
изкуствен интелект. Но как? Чрез учене през целия живот
– life-longlearning (LLL). Следователно университетът на бъдещето трябва да предлага точно такава възможност – за
придобиване на знания и умения през целия живот.
Но това са твърде философски разсъждения. Нека
сега да изтъкнем една малко по-проста причина, която ни
накара да се заемем с изграждането на тази визия.
На първо място това е необходимостта от адаптиране
на образователната система от една страна към дигиталното поколение, а от друга – към бизнеса. Начинът да се
случи това е бързата дигитална трансформация на образователната система и включването й като движеща сила
в дигиталната революция, която се вихри с пълна сила по
света, че и у нас.
Нека да направим паралел между една кола и един
телефон отпреди стотина години и сега. Има доста голяма
разлика, нали.
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А сега да направим сравнение между една лекционна зала от миналия век и сега. И тук виждаме разлика, но

тя е само в цвета на банките и седалките.

Читателят вероятно ще възрази и ще каже, че черните
дъски отдавна са заменени с бели, но за съжаление това
не е 100% вярно. В някои университети тези дъски, за ужас
на дигиталното поколение, са все още на почит и уважение. А и каква е разликата между една черна и една бяла
дъска? Няма никаква качествена разлика. На една бяла
дъска с черен флумастер не може да се напише и начертае
нищо повече отколкото на една черна дъска с бял тебешир.
За това сме напълно съгласни с ректора на Виенския
университет по приложно изкуство, проф. Гералд Баст, който казва: “It's not the time for cosmetic system repairs any
more. It's not the time for small steps. The digital revolution is
taking the big leaps. We are running out of time!!!”.
След като изтъкнахме причината, да посочим и повода: това е надеждата да стартира нова операция „Модернизация на висшето образование“ към приоритетна ос
„Образование и учене през целия живот“ на оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
По-нататък, за да не ограничаваме полета на визионерските си мисли и мечти, ще предположим, че нямаме
никакви проблеми с финансирането. Възможно ли е това?
Да, но ако политиците от всички цветове се съгласят с
Конфуций, че „Който гледа далеко в бъдещето, образова
народа си“. В интерес на истината трябва да признаем, че
това започва да се случва – МОН финансира с над 100
млн.лв. програми за дигитална трансформация на началното и средното образование, повишава заплатите на учителите, обещава 50 млн.лв. за модернизация на висшето
образование, увеличава бюджетите на университетите, т.е.
може да се каже, че има светлина в края на тунела. Освен

това нека да си спомним какво е казал Екзюпери: „Човек е
толкова голям, колкото големи са мечтите му!”.
„Днешните студенти не са като вчерашните.
Те не са вече онези хора,
за които нашата образователна система
е била създадена да обучава“.
Марк Пренски

Визия за университета на бъдещето
Тъй като това е само една визия, нека първо да уточним, че всичко, написано в тази статия, не бива да се
възприема като чиста монета – някои идеи могат да се
приемат, а други – да бъдат отхвърлени от читателя. Освен
това нека да припомним простата истина, че мирогледът на
всеки човек е ограничен и ако искаме да получим по-пълна
картина на света, съответно визия за неговото бъдеще,
трябва да сумираме мирогледите на възможно повече хора.
С какво трябва да започнем изграждането на визията? Според нас с избора на модела на обучението. Какъв
трябва да е той – традиционен, дистанционен или смесен?
Ние сме убедени, че учебният процес в университета на бъдещето трябва да следва модела на смесеното обучение,
който позволява да се използват в максимална степен предимствата на традиционното и дистанционното обучение.
А това означава, че ще трябва да имаме университет на
земята, т.е. реален университет, и университет в облака,
т.е. виртуален университет.
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По-долу ще разгледаме последователно всеки един от
компонентите на университета на бъдещето
Реалният университет
Сградите на реалния университет и кампусът като цяло
– екстериор и интериор, трябва да действат като магнит на
младите хора. Освен товате трябва да бъдат подчинени на
концепцията за smart building, smart campus и smart city,
т.е. да се базират на интернет на нещата и най-вече на
интернет на всичко, което е следващата стъпка в развитието на глобалната мрежа. В университета трябва да има
обособени общи дигитални информационни пространства,
оборудвани с интерактивни екрани (киоски), които да дават
на студентите актуална информация, свързана с организацията на учебния процес, разписанията на транспортни
средства, обществени, културни, спортни и други събития.
Разбира се, до тази информация те ще могат да достигат и
със смартфоните си, които ще имат приложение „Виртуален индивидуален асистент“.
В университета трябва да има условия за развиване
на всички основни видове изкуства и студентите да бъдат
насърчавани да се занимават с тях. В университета трябва да има и условия за практикуване на всички основни
видове спорт и студентите да бъдат стимулирани да спортуват. Всеки студент трябва да има електронно здравно
досие, в което в реално време и онлайн да постъпва
нонстоп информация за здравословното му състояние,
която да се обработва от програма с изкуствен интелект
„Личен лекар“ с цел превенция на евентуално заболяване – особено преди изпит). С други думи университетът
на бъдещето трябва да предлага условия за всестранно
развитие на всеки студент.
Традиционно обучение
То трябва да бъде непрекъснато развивано, за да отговаря на очакванията на дигиталното поколение.
На територията на целия кампус на университета
трябва да бъде осигурен бърз широколентов безжичен
достъп до интернет.
Учебните зали в него трябва да бъдат оборудвани с
много функционални интерактивни презентационни системи
и интерактивни маси, а също и със системи за видеоконферентна връзка, което ще облекчи комуникацията между
студентите и преподавателя, независимо къде се намира
последният. За онагледяване на преподавания материал
по-активно трябва да се използват и холограми.
В университета няма да има специализирани компютърни зали. Всеки студент при записването си, трябва да
получава безплатно ноутбук лаптоп, като ще е длъжен да го
носи винаги със себе си, когато има занятия в университета. Ако все пак се наложи да има такива зали, те трябва да
бъдат оборудвани с компютри, специализирани за работа с
добавена, виртуална и смесена реалност.
А сега да слезем на едно още по-ниско ниво и да
отбележим, че презентациите за лекциите и упражненията
трябва да бъдат интерактивни, мултимедийни и интернет
свързани, за да приковават вниманието на студентската
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аудитория, която е свикнала да получава именно такава
информация от интернет.
Много по-масово трябва да се използват 3D технологиите, т.е. 3D скенери и 3Dпринтери, а също и роботи – не
само като обект на конструиране и програмиране, но и
като асистенти на преподавателя.
Виртуален университет
На повече от 2 600 000 места в интернет се намира
информация за virtual university, което е индикатор за актуалността на тази тема.
Ето едно определение за виртуален университет:
Това е уеб портал, който предлага:
• пълна и точна информация за университета – история, факултети, катедри и специалности, учебни
планове и програми, график на учебния процес,
разпис на занятията и други;
• основни административни услуги, т.е. възможност
за онлайн получаване на справки, за плащане на
такси и други;
• основни образователни услуги, т.е. възможност за
ефективно дистанционно обучение, което означава наличие на интегрирана в портала платформа
за електронно обучение с лекции и упражнение
по всички дисциплини, с виртуални лаборатории
по физика, химия, биология, по техническите и
други дисциплини.
Дистанционно обучение
В университета на бъдещето ще се използват активно
и двете основни форми на дистанционното обучение:
• синхронно дистанционно обучение (в реално време) в двете му разновидности:
– с използване на видеоконферентна система;
– с използване на виртуална класна стая;
• асинхронно дистанционно обучение (в произволно
време) с използване на общодостъпна виртуална
библиотека в облака, в която ще има интерактивни
мултимедийни учебници и видео-лекции по всички
дисциплини, както и виртуални лаборатории.
Все по-популярни ще стават т. нар. MOOKs (масови
отворени онлайн курсове), които ще се правят от преподаватели корифеи в своята предметна област, много добри
педагози, психолози и много добре владеещи технологиите
и които ще се използват за LLL от стотици хиляди желаещи. При тях едновременният достъп на много обучаеми
няма да е проблем. Проблем ще възникне, когато много
обучаеми едновременно поискат консултация. Към това ще
се върнем малко по-късно.
Тук възниква въпросът какво ще бъде съотношението
между традиционното и дистанционното обучение в университета на бъдещето. Според нас то ще се променя в
полза на второто. Негово предимство е, че спестява много
време и средства на обучаемите, но има и недостатък –
липсата на директен контакт лишава преподавателя от възможността да влияе върху студентите си със своите лични
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качества, чар и харизма. Но с развитието на споменатите
по-горе форми на дистанционното обучение този недостатък постепенно ще бъде отстранен.
И при двете форми на обучение ще се използва изследователският подход, както и моделите STEM, STEAM
и STREAM (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts,
Mathematics), а също и моделът „Обърната учебна зала“ и
свързаните с него зали за активно учене. Ще се прилагат
различни форми на игровизация, защото игровата индустрия формира възприятията на студентите от ранна детска
възраст и няма тенденция това да отпадне занапред. Ще
се отделя все по-голямо внимание на обучаемите със специални образователни потребности, защото, както е казал
Айнщайн, човечеството ще може да бъде наречено цивилизовано едва тогава, когато признае и приеме като общо
задължение създаването на условия за нормален живот на
всички хора във всички страни и когато успее да осигури
и поддържа такива условия.
В учебния процес ще намират все по-голямо приложение добавената, виртуалната и смесената реалност като
ефективен инструмент за онагледяване на преподавания
материал. Ще има бум в използването и на изкуствения
интелект. Един любопитен случай: в Технологичния институт
в Джорджия, САЩ един компютър с изкуствен интелект цял
семестър давал онлайн консултации на група студенти, без
те да разберат, че това не е жив човек. Дори в края на семестъра студентите решили да напишат писмо до ректора,
с което да благодарят на този „преподавател“, защото той
винаги бил онлайн и отговарял веднага и по всяко време
на въпросите им. Това е едно решение на проблема, който
беше споменат при MOOCs – за едновременното консултиране на много студенти.
В динамично променящите се условия университетът
на бъдещето трябва да бъде много гъвкав, защото конкуренцията ще расте и то в световен мащаб. Някои професии
ще изчезнат, други ще се появяват и т.н., т.е. ще просперират тези университети, които прогнозират промените и се
адаптират изпреварващо към тях. А в авангарда ще бъдат
университетите, които предизвикват промените.
Университетът на бъдещето трябва да бъде изследо-

вателски, иновативен и предприемачески университет, т.е.
да има много здрава връзка с бизнеса и да бъде инкубатор
на Startup-и.
Всеки университет трябва да бъде член на някоя световна университетска мрежа, за да има мобилност на преподаватели и студенти, т.е. обмен на знания, опит и идеи,
защото, както знаем, „Ако аз имам една ябълка и ти имаш
една ябълка и ние ги разменим, всеки ще има пак по една
ябълка. Но ако аз имам една идея и ти имаш една идея
и ги разменим, всеки ще има по две идеи“. А цената на
една идея може да бъде много висока. Достатъчно е да си
припомним историята с идеята за Фейсбук.
Всичко казано дотук може би звучи като научна или
популярна фантастика, но нали беше уточнено, че няма да
ограничаваме полета на мисълта си. Освен това нека да си
припомним и една друга мисъл на Айнщайн: „Фантазията,
въображението са по-важни от знанието. Знанието е
ограничено, а с въображението можем да обиколим света“.
И все пак ние сме почти сигурни, че за уважаемия читател изложеното дотук е в една или друга степен познато.
В някои университети могат да се видят отделни елементи
на университета на бъдещето. Може да се каже, че това е
само една краткосрочна прогноза, която касае развитието
на университетите през следващото десетилетие.
А как ще изглежда една по-дългосрочна прогноза?
Тази прогноза ще зависи от това кога ще бъде реализиран интерфейсът мозък – компютър (неврокомпютърен
интерфейс). Вече има успешни опити да се създаде неврокомпютърна симбиоза. В Китай вече е създаден чип за
реализиране на интерфейса мозък – компютър. Професор
Александр Каплан твърди, че компютърът ще стане трето
полукълбо на мозъка. Споменатият в началото Илон Мъск
е готов да обедини мозъка и компютъра и да направи от
хората киборги. Тази идея едва ли ще се хареса на всеки.
Но нека си припомним, че много от нас имат по един
настолен компютър на работа, един лаптоп, с който ходят
в командировка и на почивка, един таблет, с който четат
електронни книги, един смартфон и един интелигентен часовник, с които не се разделят.

Разбира се, тук възникват цял ред етични проблеми,
които няма да засягаме в тази статия.
Но сега некад а отговорим на въпроса какво трябва
да се направи, за да започне дигиталната трансформация
на образованието.
Ето и нашият отговор:

1. Желателно е във всеки университет и в БАН да
бъде създаден център за иновационни образователни технологии, който да стане двигател на тази трансформация.
2. В този център трябва да се провеждат курсове
за повишаване на квалификацията на преподавателите по
иновационни образователни технологии.
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Преподавателите трябва да овладеят като минимум
следните умения:
1. В областта на традиционното обучение:
– да използват ефективно интерактивни презентационни системи;
– да правят интерактивни, мултимедийни, интернет
свързани презентации.
2. В областта на синхронното дистанционно обучение, което се провежда в реално време:
– да използват видеоконферентни системи;
– да използват виртуални учебни зали.
3. В областта на асинхронното дистанционно обучение, което се провежда в произволно време:
– да създават интерактивни мултимедийни учебни
пособия;
– да записват видео лекции;
– да създават виртуални лаборатории;
– да ги публикуват във виртуалната библиотека на
университета.
4. В областта на смесеното обучение – да съчетават
оптимално традиционното и дистанционното обучение за
получаване на максимален образователен ефект.
„В образованието единствената константа
ще бъде промяната“.
Ювал Ноа Харари

Заключение
Времето за промени в образователната система отдавна е дошло и те трябва да бъдат направени без отлагане, за да отговори тя на нуждите на цифровата икономика
и общество.
Изграждането на университета на бъдещето ще се
сблъска с най-малко два основни проблема: обективен
– средствата, и субективен – хората, и по-точно тяхната инертност. Ще трябва да се търсят решения на тези
проблеми и по-точно на втория, защото, както показва
практиката, усвояването на новото става по показания на
долната фигура път.

48

Освен това трябва да е ясно, че каквито и техники,
каквито и технологии да се въвеждат в учебния процес,
винаги позицията на преподавателя ще остава водеща. А
мотото на университета на бъдещето както и досега трябва да бъде „Традиции и иновации“ и да се търси балансът
между тях.
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За контакти:
Проф. д-р Ангел Смрикаров
Русенски университет „ Ангел Кънчев“
e-mail: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg

клуб САИ
Поради обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от коронавирус сбирката на Клуб САИ през
март 2020 г. не можа да се проведе присъствено. Клуб САИ предостави на нашите колеги възможност на 19
март 2020 г. да участват в уебинар на тема „Бизнес по време на COVID’19. Как производствените процеси
да продължат по време на пандемия“. Априлската сбирка на Клуб САИ се проведе онлайн на 30 април 2020 г. в
среда Facebook/САИ "Джон Атанасов". Темата „Пандемията от COVID-19 – най-значимото световно предизвикателство“ беше представена от чл.-кор. проф. Христо Найденски от Института по микробиология – БАН.

Клуб САИ във виртуалното пространство
Сбирките на клуба на Съюза по автоматика и информатика (Клуб САИ) датират от 80-те години на миналия век.
Лично аз членувам в него от 1983 г. Клубът е непоклатим,
провежда се ежемесечно от октомври до юни в последния
четвъртък на месеца. Сбирките на клуба се посещават от
между 40 и 60 колеги.
По спомен през последните години негови гости са:
Junior Achievement България, Издателство „Пенсофт“, Лукойл Нефтохим Бургас, Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, Технически университет – София, Химикотехнологичен и металургичен университет, Русенски университет
„Ангел Кънчев“, Институтът по космически изследвания и
технологии – БАН, Системи Автоматика Технологии – САТ
ЕООД, Imagga Technologies, Софийска енергийна агенция –
СОФЕНА и много други.
Някои от по-интересните теми, които са разглеждани, са: „Впечатления от 20-ия конгрес на Международната
федерация по автоматично управление (IFAC)”, “Превръща
ли се автоматиката в рутинна инженерна дисциплина”, “Защита на личните данни – човешко право в Европейския
съюз”, “Изкуственият интелект – от теорията към практиката, основа за един успешен start-up”, “Автоматизация на
производствените процеси и развитие на информационните
системи в Лукойл Нефтохим”, “Суперкомпютрите – днес и
предполагаемото бъдеще”, “Визия за университета на бъдещето” и други. Традиционно се честват и юбилейни годишнини на изтъкнати членове на Съюза, като се представят
техните научни и приложни постижения.
През март 2020 г. в България беше обявено извънредно положение във връзка със световната пандемия от
заболяването коронавирус (COVID-19) и ръководството на
САИ беше изправено пред критична ситуация за провеждането на клуба. Но като специалисти по автоматика и
информатика беше в нашите възможности да организираме провеждането на клуба във виртуалното пространство.
За целта бяха използвани комуникационните възможности
на Facebook групата на САИ „Джон Атанасов“. Мартенският
клуб предостави на нашите колеги възможност за участие
в уебинар на тема „Бизнес по време на COVID’19. Как
производствените процеси да продължат по време на пандемия“.

За сбирката на Клуб САИ през април 2020 г. поканихме чл.-кор. проф. Христо Найденски от Института по
микробиология – БАН, да представи темата “Пандемията
от COVID’19 – най-значимото световно предизвикателство“.
Клубът беше проведен онлайн, което позволи участие на
голям брой колеги – традиционните участници от София
и членове на САИ от провинцията, които в присъствената
форма много рядко имат възможност да вземат участие.
Въпросите бяха задавани онлайн, но писмено. Записите от
проведения клуб и в момента са във Facebook групата на
САИ. Когато пиша този материал, виждам, че презентацията
на чл.-кор. проф. Христо Найденски е видяна от повече от
100 колеги.
Възникнаха много интересни въпроси и коментари
като например: “Ще бъде ли ликвидиран напълно, или ще
се появява периодично този вирус”, “Моля ФНТС да бъде
запознато с Клуб САИ днес” – на живо, като погледне записа във Фейсбук например, “Какъв процент положително
влияние очаквате от прилагането на човешката плазма от
антитела на прекарали вируса COVID-19”, “Има ли вирусът
COVID-19 електроафинитет“, “Ако има, какво е отнасянето
(+ или -)“, “Какви български ваксини са известни и какво е
Вашето отношение към тях“.
Провеждането на Клуб САИ във виртуалното пространство увеличи значително аудиторията, позволи много
по-широко разпространение на информацията и даде възможност за провеждане на онлайн дискусии. В процес на
подготовка е и майската сбирка на клуба, която също ще
се проведе във виртуалното пространство.
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Проф. д-р Коста Бошнаков
Председател на УС на САИ „Джон Атанасов“
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Акад. Кирил Боянов на 85 години
На 22 февруари 2020 г.
академик Кирил Боянов
навърши 85 години. Роден е
в София. Завършил е Втора
мъжка гимназия през 1952 г.
Дипломира се през 1958 г. с
отличен успех в ТУ – София,
специалност
радиотехника.
Допълнително посещава лекции по математика в Софийския университет. През 1959 г.
започва работа в Научноизследователския института по
съобщения. През 1960 г. след конкурс е назначен за научен сътрудник в Института по математика с Изчислителен
център към БАН. През 1966 г. защитава кандидатска дисертация (д-р) в областта на изчислителната техника в ЛЕТИ
(сега Санкт-Петербургски електротехнически институт). Пет
години по-късно е избран за доцент. През 1975 г. защитава
дисертацията си за доктор на техническите науки и през
1977 г. е избран за професор. През 1989 г. е избран за
член-кореспондент на БАН, а от 2003 г. е академик.
Акад. Кирил Боянов е водещ специалист в областта
на компютърната техника у нас и се радва на широка международна известност. Професионалният му път в областта
започва с работата му по разработването на първата българска електронноизчислителна машина "Витоша", където
проектира системата за захранване и участва в усвояване
на магнитния барабан. През 1966 г. се създава Централният институт по изчислителна техника (ЦИИТ), където акад.
Кирил Боянов става ръководител на секция, а по-късно –
ръководител на направление "Микрокомпютри и микропроцесорни системи" (1969-1982 г.). През 1986 г. е назначен
за директор на Института по микропроцесорна техника. От
1985 г. ръководи и Базовата лаборатория по разпределени
изчислителни системи и мрежи от изчислителни машини
към Координационния център по информатика и изчислителна техника на БАН, като в периода 1993-1996 г. е негов
директор. Два мандата е бил директор на Института по паралелна обработка на информацията (ИПОИ – БАН) (19921996 г. и 2004-2010 г.).
Научноизследователската и научно-приложната
дейност на акад. Кирил Боянов обхваща различни аспекти
на компютърната наука, техника и технологии. Така например при разработването на първите ЕИМ от единната система ЕС-1020 съвместно с Минския научноизследователски
институт по електронноизчислителна техника през 1971 г.
група специалисти под ръководството на акад. Кирил Боянов разработва нов метод за моделиране на алгоритмите
и създаване на програмни имитатори на отделните канали,
облекчаващ съществено тестването на системата. Развиват
се тестови устройства и системи за проверка в заводски
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условия. Това се оказва особено важно в случаите на нарушения в сроковете за доставка особено на периферни
устройства. Значително постижение представлява разработената високопроизводителна паралелна машина APS 48
с 48 транспютерни процесора, създадена през 1988 г. и
внедрена в Института по ядрени изследвания в Москва.
През 1990-1996 г. ръководи въвеждането на интернет
в България и създаването на академична компютърна мрежа, включваща институти на БАН и редица висши и средни
учебни заведения.
В научноизследователската си работа акад. Кирил
Боянов си сътрудничи тясно както с математици, така и с
конструктори, със специалисти по дизайн, с технолози. Той
умее да създава колективи по съвременни направления, да
ги мотивира и да създава творческа атмосфера в тях.
Акад. Кирил Боянов има значителна учебно-преподавателска дейност. Водил е упражнения по теоретична
електротехника и електрически измервания в радиотехниката в ТУ – София, където като млад асистент организира
едни от първите у нас кръжоци по изчислителна техника.
По-късно чете различни курсове лекции по електронни изчислителни машини, компютърни архитектури, компютърни мрежи и системи в СУ "Св. Климент Охридски", УНСС,
НБУ. Бил е редовен професор в Хелзинкския технологичен
университет (1999-2000 г.).Под негово ръководство са защитени 31 докторски дисертации. Написал е 36 книги и
учебника. Автор и съавтор е на над 180 научни и 30 научно-популярни статии. Участвал е като изпълнител и ръководител на 45 разработки с икономически ефект над 100
млн. лв. Книгата му "Щрихи от развитието на изчислителната техника в България" беше изключително радушно приета
от професионалната общност у нас.
Акад. Кирил Боянов е един от най-авторитетните членове на Съюза по автоматика и информатика "Джон Атанасов". Спомогнал е съществено за интегрирането на двете
съставящи професионални групи от специалисти. Член е на
ръководството на САИ. Бил е главен редактор на сп. "Автоматика и информатика" (до 2003 г.), а след това е главен
редактор на сп. "Information Technologiеs and Control" .
Акад. Кирил Боянов е бил председател на Браншовата камара по електронна промишленост и информатика
(1991-1995 г.). От 1997 г. е представител на България в
Международната федерация по информационни процеси
(IFIP), а също в редица други международни организации.
Бил е заместник-председател на ВАК, член на президиума
на ВАК, член на редица специализирани съвети на ВАК.
Акад. Кирил Боянов е носител на международни (IFIP
– Silvercore, IFIP – Outstanding Service) и български награди
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годишнина
и отличия – орден "Св. св. Кирил и Методий" І степен,
орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие, Академична
награда за технически науки – БАН, почетен знак "Марин
Дринов" на лента, Златна значка "Проф. Асен Златаров" на
ФНТС и други. Член е на Комитета за наградата "Джон Атанасов" при президента на Република България. Председател
е на фондация "Еврика".

От името на ръководството и всички членове на САИ
редколегията и редакцията на сп. "Автоматика и информатика" поздравяват най-сърдечно акад. Кирил Боянов с
неговия 85-годишен юбилей и му пожелават здраве и дълголетие!
Списание „Автоматика и информатика“

in memoriam

Проф. инж. Димитър Златанов Маринов

На 7 март 2020 г. на 91-годишна възраст почина нашият скъп колега проф. инж. Димитър Златанов Маринов.
Димитър Маринов е завършил средно гимназиално
образование през 1946 г. в родния си град Ловеч, а висше – през 1953 г. във Висшия машинно-електротехнически институт в София с отличен успех и квалификация
„Електроинженер". От 1954 г. до 1959 г. работи като технически ръководител в Пусково-наладъчна лаборатория към
„Електромонтаж", след което до 1962 г. е началник цех в
завод „Искра". Той е един от първите служители, постъпили
в новосформираната Централна развойна база по автоматизация (ЦРБА) – на 4 януари 1962 г. След като ЦРБА прераства в Централен научноизследователски и проектантски
институт по автоматизация (ЦНИПИА), Димитър Маринов
ръководи секция „Автоматизация на циментовата промишленост" и е първият хабилитиран старши научен сътрудник
II степен в института. На 1 май 1974 г. е назначен за ръководител на направление „Автоматизация на технологични
процеси и агрегати" в Централния научен институт по комплексна автоматизация (ЦНИКА). Научноизследователската
и внедрителската дейност в областта на автоматизацията
с ръководения от него колектив освен в циментовата промишленост е разширена и за обогатителната и стъкларската промишленост, бетоносмесителните възли, енергетиката
и други сродни отрасли. Извършват се широкомащабни из-

следвания на променливостта на химическия състав на използваните суровини в циментов завод "Златна Панега", с
което се поставя началото на комплексната автоматизация
на завода. През 1985 г. Маринов се хабилитира като ст.н.с.
I степен в ЦНИКА. Дълги години той е председател на НТС
в института, а в периода 1993-1996 г. е зам.-председател
на САИ „Джон Атанасов". Бил е гост професор в Минно-геоложкия университет. За активен принос в научно-техническия прогрес и постигнати високи резултати в дейността си
е удостоен с правителствени отличия: Сребърен орден на
труда (1966 г.), Държавна награда (1969 г.) и Орден „Червено знаме" (1976 г.). Носител е на много звания и награди:
Златна значка на ТНТМ, Златна значка на ФНТС, Заслужил
член на САИ, Значка за принос в техническия прогрес, Почетен изобретател и други. От 1992 г. след пенсионирането
си до последния си дъх проф. Маринов е научен консултант
към фирми, ръководени от негови сътрудници. Влага своите
знания и богат опит в разработването на нови технически
средства и микропроцесорни системи за управление на
технологични процеси.
Дълбоко в нашите сърца ще остане вечно жив споменът за него. Поклон, дълбок поклон пред светлата му
памет!

1 2019

Колегите от САИ
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Проф. д.т.н. д.х.к. Емил Николов
на 70 години
На 2 февруари 2020 г.
нашият много уважаван колега проф. д.т.н. д.х.к. Емил
Костов Николов навърши
70 години. Той е роден на 2
февруари 1950 г. в София.
Инженер е по автоматизация на производството, професор. Завършва СМГ през
1968 г., ВМЕИ през 1973 г.,
специалност автоматизация
на производството. Защитава кандидатска дисертация
(д-р) на тема „Изследване на
многосвързани системи за автоматизация" (1985 г.) и докторска дисертация (д.т.н.) на тема "Системи за управление
на технологични процеси с робастни свойства" (1999 г.).
Професионалната си дейност започва във ВМЕИ в
катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“
– инженер (1974 г.), асистент, старши асистент, главен
асистент, доцент (1988 г.) и професор (2001 г.) по автоматизация на производството. От 2001 г. ежегодно е и
Professeur des Universités (invité) 1-ère classe del’Université
d’Artois – Faculté de Sciences Appliquées, France. Ръководител е на катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ (1995-2011 г.) и на катедра UNESCO в ТУ – София
(2004-2005 г.). Директор е на Училището за докторанти на
ТУ – София (2000-2005 г.). Декан на Факултета по автоматика от 2012 г.
Проф. д.т.н. д.х.к. Емил Николов е главен редактор
на сборника научни трудове на ТУ – София „Годишник на
ТУ – София“ (от 2011 г.), заместник-главен редактор на
списание International Journal of Automation and Control
(IJAAC), Inder science Publishers (от 2002 г.), член на научните редколегии на списания „Автоматика и информатика“
и „Information Technologies and Control“. Заместник-председател е на СНС „Автоматика и системи за управление“
ВАК и на СНС „Автоматизирани системи за управление и
информатика във военната област“ ВАК. Председател е на
комисията за издаване на учебна литература на ТУ – София. Член е на Академичния съвет на ТУ – София от 2005 г.
Заместник-председател е на Съюза по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов“ на ФНТС.
Основни области на научна и преподавателска
дейност: обобщено дробно смятане, фрактално, робастно,
адаптивно и алгебрично управление, многосвързани и системи с разпределени параметри, технически средства за
автоматизация. Автор на повече от 560 публикации (SJR:21,
630; H-index:75; IF: 50, 316), 68 книги, монографии и учеб-
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ници, шест изобретения, 24 внедрени в индустрията разработки с доказан годишен икономически ефект, както и на
първите български книги, посветени на приложението на
обобщеното дробно смятане в теорията на автоматичното
управление и робастните системи (2004 г.).
Учебни издания: „Технически средства за автоматизация“ (1988 г., 2003 г.), „Промишлени системи за автоматизация" (1993 г., 1997 г.), „Приложни методи за управление на технологични процеси" (1998 г., 2003 г.), „Робастни
системи" (2004 г.), „Фрактални алгоритми и режекторни регулатори" (2004 г.), „Специални математически функции и
фрактални оператори“ (2004 г.), „Commande Robuste“(2005
г.), „Asservissementet Régulation Continue“(2009 г.), "Системи за алгебрично управление на обекти с разпределени параметри" (2010 г.), „Приложения на математиката в
инженерните науки“ (2011 г.), „Предиктивно-репетитивно
управление“ (2014 г.), „Фрактално управление“ (2015 г.)
и други.
Член на професионалните организации: САИ, IEEE,
IFAC, AFCEA; на IFAC Technical Committees 4.4. Cost Oriented
Automation (от 2004 г.); на IFAC Technical Committees 7.4.
Transportation Systems (от 2009 г.).
Проф. д.т.н. д.х.к. Емил Николов е носител на множество награди и златни отличия на ТУ – София; на Златна значка „Проф. Асен Златаров” на ФНТС; на отличието
„Златна книга за принос към развитието на българската
наука“ на Европейската комисия за наука и Съюза на европейската научна и културна общност; на почетното звание
„Доктор хонорис кауза“ на Техническия университет – Варна.
Ръководството и членовете на САИ, редколегията и
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