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Бележки на главния редактор
Уважаеми читатели,
Преди всичко се обръщам към вас с пожелание за добро здраве 

и бодър дух в условията на карантина и другите ограничения.
Мисля, че независимо от обстоятелствата ние винаги сме били 

пълни с решимост да устоим на трудностите и да продължим издаване-
то на сп. „Автоматика и информатика“ и през следващите десетилетия, 
не само защото то е флагман на изданията по автоматика и инфор-
матика у нас, не само защото е свързано със скъпи за всеки от нас 
сантименти, а и защото то носи със себе си определен елемент на 
национална гордост и достойнство в иначе глобализирания свят. 

Предстоят ни трудни месеци, защото:
1. Имаме изоставане на издаването на списанието с повече от 

една година, като главен проблем ще бъде липсата на статии:
а) През миналата календарна година сме получили само три ста-

тии извън тези, представени на симпозиума в Банкя и Дните на Джон 
Атанасов. Това е трайна тенденция през последните години.

б) Международен симпозиум „Управление на енергийни, индус-
триални и екологични системи“, който провеждахме традиционно в 
Банкя през май, е пренасочен за 5-6 ноември 2020 г.

в) Международна конференция „Автоматика и информатика“ в 
Дните на Джон Атанасов от тази година променя статута си и преми-
нава под логото на IEEE. Поради това ние загубваме интелектуалната 
собственост върху приетите за изнасяне доклади и не можем да ги 
публикуваме дори в модифициран вид в списанието.

2. Работата по коригиране и окончателно приемане на вече об-
съждани в редколегията статии, независимо от систематичните напом-
няния към рецензенти и автори, върви бавно.

3. Появяват се трудности с финансирането, породени от текущо-
то икономическо състояние на страната.

Във връзка с това се очертава следната ситуация:
1. Годишно за списанието са необходими 30-32 статии, получа-

вани от различни източници.
2.  Очакваното постъпление на статии би могло да се оцени, 

както следва:
• Статии на базата на докладите от симпозиума УТЕОС в Банкя 

– 10-12 броя годишно.
• Статии, преработени и преведени на български език, отпаднали 

при рецензирането от конференцията в Дните на Джон Атанасов – 5-10 
броя годишно.

• Статии по лична инициатива – 2-3 броя годишно.
И така, за разлика от практиката ни през последните 15 години, 

можем да разчитаме само на около половината от необходимите ни 
статии от конференции.

3. За останалата част – 15-20 статии годишно, можем да разчи-
таме само на активността на членовете на редколегията. Това означава, 
че на всеки две години всеки член на редколегията трябва да осигури 
за сп. „Автоматика и информатика“ по една статия – лична, в съав-
торство или инициирана от него. Предвид публикационната активност 
на повечето от членовете на редколегията, това няма да представлява 
сериозно допълнително натоварване за всеки от нас.

4. Малък допълнителен ресурс биха могли да бъдат статии ос-
новно с обзорен характер или преводи, които ще бъдат възлагани 
персонално.

В условията на карантина, която в някаква форма вероятно ще 
продължи още няколко месеца, бихме могли да използваме част от 
времето си вкъщи за подготовка на статии за сп. „Автоматика и ин-
форматика“. Това може би била същевременно и една стимулираща 
и обогатяваща дейност в създалите се обстоятелства на ограничени 
служебни, колегиални и социални контакти по време на пандемията 
СОVID-19.

Не се съмнявам, че с общи усилия ще съумеем да преодолеем 
възникналите трудности в името на запазване и укрепване на сп. „Ав-
томатика и информатика“, за което носим отговорност пред колегията.

Желая ви много здраве!
Акад. Минчо Хаджийски

Главен редактор 

Издателски съвет
Председател – В. Андреев 
Зам.-председател – В. Сгурев 
  В. Ангелов, Ю. Божков, 
  Л. Дуковска, И. Куртев,
  К. Спасов, Н. Петков 

Редакционна колегия
Главен редактор – М. Хаджийски
Зам.-главен редактор – К. Спасов
Научен секретар – М. Доцинска

Отговорни редактори
  Автоматика
  Е. Николов, И. Симеонов
  Информатика
  Т. Стоилов, Г. Спасов
  Постижения и приложения
  К. Алексиев, Ч. Дамянов
  Обучение и квалификация
  Е. Гарипов, Е. Шойкова
  Новости, информация, общество
  К. Йонов, И. Куртев

Членове
  К. Бошнаков, П. Венков, 
  И. Ганчев, Н. Делийски, 
  А. Грънчарова, Л. Дуковска, 
  С. Йорданов, П. Копринкова, 
  М. Лазарова, Г. Менгов, 
  М. Младенов, Т. Ненов, 
  Т. Нешков, Н. Николов, 
  М. Петров, П. Русков, 
  А. Смрикаров, А. Топалов, 
  Ф. Филипов

Редактор – М. Доцинска
Предпечатна подготовка – М. Ядкова

Броят е издаден през 2020 г.

Издаването на този брой на списанието през 2020 г.  
е подпомогнато финансово от Фонд „Научни 

изследвания“ към Министерството на образованието 
и науката в България.



2 2019 3

автоматика

Латентна топлина на флуидите  
по време на фазовите им преходи  
в капилярно-порести материали

М. Хаджийски, Н. Делийски, Н. Тумбаркова

Latent Heat of Fluids during their Phase Changes  
in Capillary Porous Materials

M. Hadjiski, N. Deliiski, N. Tumbarkova

Кey Words: Latent heat; fluids; crystallization; melting; vaporization; 
liquefaction; free water; bound water. 

Abstract. Some basic characteristics and terms of the latent heat of 
solidification, fusion, vaporization, and liquefaction of the substances 
are being considered in this work. The processes of crystallization 
and vaporization of the substances have been described and ana-
lyzed. Theoretical foundations of the solidification and vaporization 
processes of the substances are in short given. Using data from the 
specialized literature, approaches for the calculation of the specific 
latent heat of fusion and vaporization of both the free and the bound 
water in capillary porous materials has been presented. The informa-
tion about the specific latent heat of the water in mentioned materials 
is needed for scientifically based computing the non-stationary tem-
perature distribution and energy consumption during their freezing, 
defrosting, drying, and model based control.

1. Увод
Латентна топлина е прието да се нарича топлинната 

енергия, която се абсорбира или освобождава от тяло или 
термодинамична система по време на процес, при който се 
осъществява фазово превръщане и в резултат на това той 
протича при постоянна температура. 

По време на такова превръщане системата или аб-
сорбира, или освобождава определено количество енергия 
за единица маса или обем [7,9,10,12,13].

Фазовото превръщане на дадено вещество протича 
без изменение на температурата му, тъй като тогава не се 
изменя кинетичната енергия на неговите атоми и молекули. 
Енергията, освобождавана при някои фазови превръщания, 
идва от потенциалната енергия, която е запасена във връз-
ките между частиците на веществото.

По време на фазовото превръщане температурата на 
системата, в която се добавя топлина, остава неизменна, 
т.е. системата е в смесено-фазов режим, като в някои ней-
ни части фазовото превръщане е завършило, а в други все 
още не е. Типичен пример е топенето на леда, при което 
той не се превръща изведнъж в течност, а се формира 
смес от кристали и течна вода.

Терминът латентна топлина е въведен около 1762 г.  
от английския химик Joseph Black. Той произхожда от ла-

тинската дума latere, която означава нещо, което остава 
скрито [15].

Следователно латентната топлина може да се разглеж-
да като топлинна енергия в скрита форма, която се въвежда 
или извлича, за да се промени агрегатното състояние на ве-
ществото без да се променя неговата температура [3,7,9,16].

Цел на работата е с използване на данни от специали-
зираната литература да се представят подходи за изчисля-
ване на латентната топлина на веществата, които са подхо-
дящи за използване в модели на фазовите им превръщания. 

2. Oсновни характеристики и термини 
на латентната топлина

За промяна на агрегатното състояние на веществото, 
т.е. за осъществяване на фазов преход за преминаване от 
твърдо в течно или от течно в газообразно състояние, е 
необходима енергия. Потенциалната енергия, която е запа-
сена във вътрешноатомните сили и силите на привличане 
между молекулите, е необходимо да бъде преодоляна от 
кинетична енергия на частиците преди веществото да про-
мени агрегатното си състояние.

На фиг. 1 е показана примерна схема на изменението 
на температурата Т на дадено вещество при нагряването 
или охлаждането му, в резултат на което в него се осъ-
ществява фазов преход от твърдо към течно или от течно 
към твърдо състояние.

Фиг. 1. Изменение на Т на твърдо вещество при преминаване  
от твърдо в течно състояние и обратно
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При започване на нагряването на веществото с помо-
щта на източник на топлинна енергия Q в т. А то се намира 
в твърдо състояние и остава изцяло в такова състояние 
до достигане на т. Б. Въведената в него енергия Q в учас-
тъка от т. А до т. Б повишава амплитудата на трептене на 
атомите в кристалната решетка, в резултат на което се 
повишава кинетичната им енергия, а оттам и температурата 
Т на веществото. 

При по-нататъшното нагряване енергията на източни-
ка се изразходва само за разкъсване на връзките, които 
задържат атомите в кристалната решетка. Този процес про-
тича без повишаване на температурата на веществото и 
продължава до достигане на т. В, в която то се разтопява 
изцяло, т.е. преминава в течно състояние. 

Цялото количество енергия в участъка от т. Б до т. 
В, което на фиг. 1 е означено c QLat, се запасява като по-
тенциална енергия във веществото и осигурява по-висока 
енталпия Н на течността в сравнение с тази на твърдото 
вещество. Енергията QLat представлява латентната енергия 
на даденото вещество, която се абсорбира от него по вре-
ме на разтопяването му или се освобождава в околното 
пространство по време на втвърдяването му [7,9].

По-нататъшното добавяне на топлинна енергия води 
до увеличаване на кинетичната енергия на молекулите на 
течността, което повишава температурата ѝ в участъка от 
т. В до т. Г. 

На фиг. 2 е показана примерна схема на изменението 
на температурата Т на течност при нагряването ѝ, в резул-
тат на което в нея се осъществява фазов преход от течно 
към газо- (паро-) образно състояние.

При започване на нагряването на течността в т. А 
с помощта на източник на топлинна енергия Q тя остава 
изцяло в течно състояние до достигане на т. Б. Въведената 
енергия Q в участъка от т. А до т. Б повишава кинетичната 
енергия на течността, а оттам и нейната температура Т. 

При по-нататъшно нагряване на течността тя започва 
да кипи, като енергията на източника се изразходва само 
за разкъсване на връзките между молекулите ѝ. Този про-
цес протича без повишаване на температурата и продъл-
жава до достигане на т. В, в която течността се изпарява 
изцяло, т.е. преминава в парообразно състояние. 

Фиг. 2. Изменение на Т на течност при преминаване  
в парообразно състояние и обратно

Цялото количество енергия в участъка от т. Б до т. 
В, което на фиг. 2 е означено c QLat, се запасява като 
потенциална енергия на парата. Енергията QLat представля-
ва латентната енергия на изпарение на дадената течност, 
която се абсорбира от нея по време на изпаряването ѝ 
или се освобождава в околното пространство по време на 
втечняване.

По-нататъшното добавяне на топлина Q предизвиква 
увеличаване на кинетичната енергия на молекулите на па-
рата, което обуславя повишаване на температурата ѝ Т в 
участъка от т. В до т. Г. 

В системата СИ латентната топлина се представя с 
помощта на параметъра специфична топлина на фазово 
превръщане на дадено вещество, наричана още с термина 
специфична латентна топлина L. Тя се изразява с количе-
ството топлина Q (в J), което се поглъща или отделя при 
фазово превръщане, отнесено за единица маса (1 mol или 
по-често 1 kg) от дадено вещество, т.е.

      
Q(1) L = —.

      
m

Размерността на L е J·kg-1, като в някои случаи (на-
пример в химията) се използва и размерност J·mol-1.

С използване на уравнение (1) означената на фиг. 1 
и фиг. 2 топлинна енергия QLat (в J) може да бъде опреде-
лена по следния израз:

(2) QLat = L·m,

където m е масата на веществото, в което протича фазово 
превръщане, kg; L – специфична латентна топлина на даде-
ното вещество, J·kg-1.

В специализираната литература се използват следни-
те индексирани означения на L на веществата: 

• Lf – специфична латентна топлина на топене (англ. 
specific latent heat of fusion or melting). Това е 
топлината, която се абсорбира от единица маса 
твърдо вещество при неговата точка на топене, 
за да се превърне то в течност без изменение на 
температурата му. 

• Lcr – специфична латентна топлина на кристали-
зация или втвърдяване (англ. specific latent heat 
of crystallization or solidification). Tова е топлина-
та, която се освобождава от единица маса течен 
флуид при точката му на замръзване или втвърдя-
ване. Латентната топлина Lcr количествено е равна 
на Lf.

• Lv – специфична латентна топлина на изпарение 
(англ. specific latent heat of vaporization). Това е 
топлината, която се абсорбира от единица маса 
материал при неговата точка на кипене, за да се 
превърне той в газ при същата температура.

• Lc – специфична латентна топлина на конденза-
ция или втечняване (англ. specific latent heat of 
condensation or liquefaction). Tова е топлината, 
която се освобождава от единица маса газ или 
парообразно вещество при точката му на втечня-
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ване. Количествено специфичната латентна топли-
на Lc е равна на Lv. 

• Ls – специфична латентна топлина на сублимация 
(англ. specific latent heat of sublimation). Това е 
топлината, която се абсорбира от единица маса 
материал, когато той се превръща от твърдо на-
право в газообразно състояние.

• Ld – специфична латентна топлина на депозира-
не (англ. specific latent heat of deposition). Това 
е топлината, която се освобождава от единица 
маса газ или парообразно вещество при точката 
му на втвърдяване, т.е. без да се минава през теч-
на фаза [10]. Количествено топлината Ld е равна 
на Ls.

В табл. 1 са дадени температурата на топене tf и 
специфичната латентна топлина на топене Lf на водата и на 
някои метали, възходящо подредени според тяхната тем-
пература tf.

Табл. 1. tf и Lf на водата и на някои метали [15,16]

Наименование tf, °C Lf, J·kg-1

Вода 0 334 000
Калай 231 59 200
Олово 327 22 400
Цинк 420 118 000
Алуминий 660 397 000
Сребро 962 105 000
Злато 1 064 63 700
Мед 1 084 209 000
Никел 1 455 298 000
Желязо 1 538 247 000
Титан 1 668 296 000
Волфрам 3 422 285 000

В табл. 2 са дадени температурата в точката на ки-
пене tv (в °С) и специфичната латентна топлина на изпаре-
ние Lv на водата и на някои метали, възходящо подредени 
според тяхната tv. 

Табл. 2. tv и Lv на водата и на някои метали [14]

Наименование tv, °C Lv, J.kg
-1

Вода, 0°C 100 2 501 000
Вода, 25°C 100 2 441 000
Вода, 100°C 100 2 258 000
Цинк 907 1 890 000
Олово 1 749 866 000
Сребро 2 162 2 390 000
Алуминий 2 519 10 900 000
Мед 2 562 4 730 000
Калай 2 602 2 490 000
Злато 2 856 1 645 000
Желязо 2 861 6 090 000
Никел 2 913 6 430 000
Титан 3 287 8 880 000
Волфрам 5 555 4 390 000

От таблицата се вижда, че с повишаване на темпе-
ратурата на водата от 0°С на 100°С нейната специфична 
латентна топлина на изпарение Lv се намалява от 2 501 
000 на 2 258 000 J·kg-1. Причина за това е обстоятелство-
то, че степента на подреденост на молекулите на водата 
намалява с повишаване на температурата и за осъщест-
вяване на фазовия преход в нея е необходима по-малко 
енергия.

Сравняването на латентната топлина на изпарение Lv =  
2 258 000 J·kg-1 при точката на кипене на водата 100°С с 
латентната топлина  = 334 000 J·kg-1 [15,16] при точката 
на топене на леда 0°С показва, че Lv е около 6.8 пъти 
по-голяма от Lf.

Причина за това е значително по-голямата разлика в 
разстоянието между молекулите на парата и на течността 
в сравнение с разстоянието между молекулите на водата и 
леда. Колкото по-голяма е неподредеността на молекулите 
на дадено вещество при фазовото му превръщане, толкова 
повече потенциална енергия се абсорбира и запасява в 
него. 

Запасената при изпаряването на водата много голяма 
стойност на потенциалната енергия Lv се освобождава като 
Lc при втечняване на парата. Това прави кондензиращата 
пара многократно по-ефективен нагряващ флуид в срав-
нение с горещата вода в различни топлотехнически ус-
тройства и технологии за топлинно и топлинно-влажностно 
обработване на материалите.

3. Кристализиране на водата  
и топене на образувалия се от нея лед

Кристалите са твърди вещества, съставени от атоми, 
йони или молекули в нормална решетка или система. Видът 
на системата се определя от начина, по който са пакети-
рани атомите, който зависи от междуатомните връзки на 
веществото. 

Фундаменталното свойство на подреждането на ато-
мите в кристалите е симетрията. Разграничават се равнини 
на симетрия, оси на симетрия и центрове на симетрия. 

През 1830 г. немският кристалограф Hessel опреде-
ля наличието на 32 класа симетрия при кристалите, като 
всеки клас се характеризира с дадена комбинация от еле-
менти на симетрия. Тези 32 класа принадлежат към една от 
следните седем кристални системи: кубична, тетрагонална, 
хексагонална, тригонална, орторомбоидна, моноклинна и 
триклинична [5]. Некристалните твърди вещества е прието 
да се наричат аморфни.

За да се образува кристал, трябва да са налице ус-
ловия за протичане на следните два процеса: възникване 
на ядра (зародиши) на кристалите и растеж на кристалите. 
Възникването на зародиши е процес, при който атомите, 
които ще образуват кристал, се събират заедно в групи с 
определени пропорции за да изградят атомна решетка с 
правилна структура. Едва след това става възможно след-
ващите атоми да направят нов слой извън първото ядро, за 
да се улесни растежът на кристала.
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Кристализирането на течни флуиди е сложен процес, 
при който нараства подредеността на молекулите им и в 
резултат на това намалява тяхната ентропия. 

На фиг. 3 е показана P-T фазовата диаграма на во-
дата. Линията между леда и водата е линията на топене. 
При нагряване това е мястото, където ледът се топи за да 
се превърне във вода, като при атмосферно налягане на 
морското равнище това става при 0°C (т.е. 273.15 K). 

На фиг. 4 е показано изменението на химичните по-
тенциали µ на течно и твърдо вещество в зависимост от 
температурата при постоянно налягане Р. 

Фиг. 3. P-T фазова диаграма на водата (според [5]) 

Фиг. 4. Изменение на μ на течност и твърдо вещество при 
постоянно налягане в зависимост от T (според [8])

Ако течността в точката a на фиг. 4 има температура 
T*, която е по-ниска от температурата при точката на то-
пене Tf, тогава нейният химичен потенциал μa е по-висок от 
химичния потенциал μb на твърдото вещество в точка b при 
същата температура T*. В този случай течността се намира 
в преохладено състояние и е метастабилна. 

Тогава тя има възможност да замръзне спонтанно, 
тъй като такава промяна в състоянието на материята ще 
понижи свободната енергия на системата – от физиката е 
известно, че всяка система винаги се стреми да получи 
възможно най-ниската свободна енергия. 

Точка на топене е температурата, при която свобод-
ната енергия на леда е равна на свободната енергия на 
водата. При тази температура двете фази съществуват ед-
новременно, тъй като тогава и двете имат една и съща 
ниска свободна енергия. 

Но за да кристализира течният флуид, той трябва да 
отдаде в околното пространство енергийната разлика меж-
ду течното и твърдото състояние на материята Δ μ = μa-μb. 
Тази разлика в разглеждания случай на постоянно налягане 
съответства на изменението на енталпията (преноса на то-
плина) ΔН и тя представлява латентната топлина на криста-
лизация (latent heat of crystallization) на флуида Lcr= ΔН [9].

Кристализирането на течния флуид настъпва при на-
маляване на температурата му до стойности, по-ниски от 
температурата на топене Tf, т.е. при преохлаждането му. 
Тогава той има по-голяма свободна енергия отколкото тази 
на образуващите се кристали. 

Кристализирането възниква при нарушено равнове-
сие в системата и интензивността му е пропорционална на 
разликата между свободната енергия на течността и тази 
на кристалите. 

Колкото преохлаждането на течността е по-дълбо-
ко, толкова тази разлика, задвижваща кристализацията, е 
по-голяма и процесът се ускорява. 

За протичане на обратния процес без изменение на Т, 
т.е. за превръщане на леда във вода при постоянно налягане 
трябва върху леда да се приложи разликата между техните 
енталпии ΔH. Тази разлика ΔН представлява специфичната 
латентна топлина на топене на леда [8], т.е. Lf= ΔН .

Следователно латентната топлина на кристализация е 
равна количествено на специфичната латентна топлина на 
топене, т.е. 

(3) Lf = Lcr = ΔH.

Причина за възникване на топене на леда при на-
гряването му е това, че свободната енергия на леда ста-
ва по-голяма от свободната енергия на водата. Фазата с 
най-ниска свободна енергия винаги е стабилната фаза в 
условия на равновесие.

4. Изчисляване на латентната топлина 
на кристализация и топене

В специализираната литература изменението на ен-
талпията ΔН на течните флуди в зависимост от темпера-
турата при фазови преходи, осъществявани при постоянно 
налягане, се изразява с помощта на следното уравнение 
на Кирхоф [4,7]:

където Δcp=cl – cs е разликата в специфичните топлинни 
капацитети на течната (liquid) и твърдата (solid) фази на 
веществото, J·kg-1·K-1.

С вземане под внимание на уравнение (3), решението 
на (4) се получава във вида [8]

където Lf e специфичната латентна топлина на топене на 
веществото, J·kg-1; Тf – температура на топене, K; T* – про-
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където Δcp=cl – cs е разликата в специфичните 
топлинни капацитети на течната (liquid) и твърдата
(solid) фази на веществото, J·kg-1·K-1.

С вземане под внимание на уравнение (3), 
решението на (4) се получава във вида [8]
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където Lf e специфичната латентна топлина на топене 
на веществото, J·kg-1; Тf – температура на топене, K;
T* – произволна температура, по-ниска от Tf, K; cl и cs
– специфични топлинни капацитети съответно на 
течната и твърдата фази на веществото, J·kg-1·K-1.

На фиг. 5 са показани приведени в [9]
експериментални данни за Lf на преохладена вода до 
различни стойности на Т в диапазона от 263 до 236 K
при замразяването й и при последващо разтопяване на 
леда от нея. Те са измерени от три колектива с 
различни методи и апаратури.

С плътна линия на фиг. 5 е показано 
изменението на Lf в зависимост от Т, което е 
изчислено по уравнение (5) от авторите на [9]. Те 
отбелязват получаването с уравнение (5) на завишени 
стойности на Lf спрямо измерените такива, но не дават 
обяснение за това несъответствие. 

Фиг. 5. Изменение на Lf на вода в зависимост 
от Т (според [9])

Значителен интерес при моделирането и 
моделнобазираното управление на процеси на 
замръзване и размразяване на различни капилярно-
порести материали представлява изменението на 
латентната топлина на кристализация и топене на 
свободната и на свързаната вода в тези материали. 

Общоприет е фактът, че специфичната 
латентна топлина на кристализация на свободната 

вода fw-crL в капилярно-порестите материали и на 
топенето на леда от нея е равна на посочената в табл.

1 стойност 
15

fw-ffw-cr kgJ1034.3 −⋅⋅== LL [3,4,7].
Прието е също, че тази стойност не зависи от 

температурата, тъй като тя се отнася за замръзването 
непосредствено при около 0 оС на цялото количество 
свободна вода, намираща се в порите и 
макрокапилярите на тези материали. 

Различно е положението със замръзването на 
свързаната вода в капилярно-порестите материали. 
Тъй като тази вода е разположена в микрокапилярите 
и клетъчните стени на материалите, тя замръзва 
постепенно в широк диапазон под 0 оС (виж фиг. 5),
т.е. под 273.15 K, като част от нея дори при 
екстремално ниските температури на земята остава в 
течно състояние [3,8].

5. Изчисляване на латентна 
топлина на изпарение и втечняване
Подзаглавие I степен

Като основа в методиките за изчисляване на 
латентната топлина на изпарение на течни флуиди в 
специализираната литература е възприето да се 
използва уравнението на Клаузиус-Клапейрон, което 
се записва по следния начин [6,7]:

(6)               
)(d

d
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VVT
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където Рv е налягането на изпаряване на флуида, Ра; Т
– абсолютна температура, K; Lv – специфична 
латентна топлина на изпарение, J·mol-1 или J·kg-1; Vv
и Vf – обеми съответно на парата и течността при 
температура Т, m3.

При решаването на уравнение (6) с цел 
определяне на Lv на водата в капилярно-порести 
материали при сушенето им е необходимо да се 
разполага с информация за следните параметри:

• влажност на подложените на сушене 
материали;

• температура на сушилния агент;
• относителна влажност на сушилния агент;
• равновесна влажност на материалите при 

съответната температура и относителна влажност на 
сушилния агент [2]; 

• налягане на насищане на парите на водата Pv-

sat при температурата на сушилния агент.
В табл. 3 е показано изменението на 

налягането на насищане на парите на водата Pv-sat и на 
латентната топлина на изпарение на течната вода Lv-

sat в зависимост от температурата t в диапазона от 0.01 
до 200 оС [11]. Вижда се, че в този диапазон 
налягането Pv-sat нараства от 0.612 на 1554.9 kPa, а 
специфичната латентна топлина Lv-sat се понижава от 
2 500 900 на 1 939 700 J·kg-1.

Табл. 3. Изменение на Pv-sat и Lv-sat от t (според [11])

t, оС Pv-sat, kPa Lv-sat, J·kg-1

0.01 0.612 2 500 900
20 2.339 2 453 500
40 7.385 2 406 000
60 19.946 2 357 700
80 47.414 2 308 000

100 101.420 2 256 400
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изволна температура, по-ниска от Tf, K; cl и cs – специфич-
ни топлинни капацитети съответно на течната и твърдата 
фази на веществото, J·kg-1·K-1. 

На фиг. 5 са показани приведени в [9] експеримен-
тални данни за Lf на преохладена вода до различни стой-
ности на Т в диапазона от 263 до 236 K при замразяването 
ѝ и при последващо разтопяване на леда от нея. Те са 
измерени от три колектива с различни методи и апаратури. 

С плътна линия на фиг. 5 е показано изменението на 
Lf в зависимост от Т, което е изчислено по уравнение (5) 
от авторите на [9]. Те отбелязват получаването с уравнение 
(5) на завишени стойности на Lf спрямо измерените таки-
ва, но не дават обяснение за това несъответствие. 

Фиг. 5. Изменение на Lf на вода в зависимост от Т (според [9])

Значителен интерес при моделирането и модел-
нобазираното управление на процеси на замръзване и 
размразяване на различни капилярно-порести материали 
представлява изменението на латентната топлина на крис-
тализация и топене на свободната и на свързаната вода в 
тези материали. 

Общоприет е фактът, че специфичната латентна то-
плина на кристализация на свободната вода Lcr-fw в капи-
лярно-порестите материали и на топенето на леда от нея е 
равна на посочената в табл. 1 стойност Lcr-fw=Lf-fw=3.34⋅105 
J⋅kg-1 [3,4,7]. Прието е също, че тази стойност не зависи 
от температурата, тъй като тя се отнася за замръзването 
непосредствено при около 0°С на цялото количество сво-
бодна вода, намираща се в порите и макрокапилярите на 
тези материали. 

Различно е положението със замръзването на свърза-
ната вода в капилярно-порестите материали. Тъй като тази 
вода е разположена в микрокапилярите и клетъчните стени 
на материалите, тя замръзва постепенно в широк диапазон 
под 0°С (виж фиг. 5), т.е. под 273.15 K, като част от нея 
дори при екстремално ниските температури на земята ос-
тава в течно състояние [3,8].

5. Изчисляване на латентна топлина  
на изпарение и втечняване

Като основа в методиките за изчисляване на латент-
ната топлина на изпарение на течни флуиди в специализи-

раната литература е възприето да се използва уравнението 
на Клаузиус-Клапейрон, което се записва по следния начин 
[6,7]:

където Рv е налягането на изпаряване на флуида, Ра; Т – аб-
солютна температура, K; Lv – специфична латентна топлина 
на изпарение, J·mol-1 или J·kg-1; Vv и Vf – обеми съответно 
на парата и течността при температура Т, m3.

При решаването на уравнение (6) с цел определяне 
на Lv на водата в капилярно-порести материали при суше-
нето им е необходимо да се разполага с информация за 
следните параметри:

• влажност на подложените на сушене материали;
• температура на сушилния агент;
• относителна влажност на сушилния агент;
• равновесна влажност на материалите при съот-

ветната температура и относителна влажност на 
сушилния агент [2]; 

• налягане на насищане на парите на водата Pv-sat 

при температурата на сушилния агент.
В табл. 3 е показано изменението на налягането на 

насищане на парите на водата Pv-sat и на латентната то-
плина на изпарение на течната вода Lv-sat в зависимост от 
температурата t в диапазона от 0.01 до 200°С [11]. Вижда 
се, че в този диапазон налягането Pv-sat нараства от 0.612 
на 1554.9 kPa, а специфичната латентна топлина Lv-sat се 
понижава от 2 500 900 на 1 939 700 J·kg-1. 

Табл. 3. Изменение на Pv-sat и Lv-sat от t (според [11])

t, °С Pv-sat, kPa Lv-sat, J·kg-1

0.01 0.612 2 500 900
20 2.339 2 453 500
40 7.385 2 406 000
60 19.946 2 357 700
80 47.414 2 308 000
100 101.420 2 256 400
120 198.670 2 202 100
140 361.540 2 144 300
160 618.230 2 082 000
180 1002.800 2 014 200
200 1554.900 1 939 700

Резултатите от изследванията на много автори по-
казват, че върху Lv оказват влияние главно влажността на 
подложените на сушене материали W и температурата на 
сушилния агент. Установено е, че с повишаване на W ла-
тентната топлина Lv намалява. 

В табл. 4 е показано установеното в [6] отношение 
на топлината на изпарение Lv на люти чушки с влажност 
от 5 до 200% при t на сушене от 25 до 45°С към Lv-sat при 
тези температури.

Стойностите на латентната топлина Lv са определени 
в [6] с помощта на уравнение (6), а стойностите на Lv-sat 

(4) p
p

c
T
H

∆=






∂
∆∂ ,

където Δcp=cl – cs е разликата в специфичните 
топлинни капацитети на течната (liquid) и твърдата
(solid) фази на веществото, J·kg-1·K-1.

С вземане под внимание на уравнение (3), 
решението на (4) се получава във вида [8]

(5)     [ ] TcTLTL
T

T
dc)()(

f

*
slfff ∫ −−= ,

където Lf e специфичната латентна топлина на топене 
на веществото, J·kg-1; Тf – температура на топене, K;
T* – произволна температура, по-ниска от Tf, K; cl и cs
– специфични топлинни капацитети съответно на 
течната и твърдата фази на веществото, J·kg-1·K-1.

На фиг. 5 са показани приведени в [9]
експериментални данни за Lf на преохладена вода до 
различни стойности на Т в диапазона от 263 до 236 K
при замразяването й и при последващо разтопяване на 
леда от нея. Те са измерени от три колектива с 
различни методи и апаратури.

С плътна линия на фиг. 5 е показано 
изменението на Lf в зависимост от Т, което е 
изчислено по уравнение (5) от авторите на [9]. Те 
отбелязват получаването с уравнение (5) на завишени 
стойности на Lf спрямо измерените такива, но не дават 
обяснение за това несъответствие. 

Фиг. 5. Изменение на Lf на вода в зависимост 
от Т (според [9])

Значителен интерес при моделирането и 
моделнобазираното управление на процеси на 
замръзване и размразяване на различни капилярно-
порести материали представлява изменението на 
латентната топлина на кристализация и топене на 
свободната и на свързаната вода в тези материали. 

Общоприет е фактът, че специфичната 
латентна топлина на кристализация на свободната 

вода fw-crL в капилярно-порестите материали и на 
топенето на леда от нея е равна на посочената в табл.

1 стойност 
15

fw-ffw-cr kgJ1034.3 −⋅⋅== LL [3,4,7].
Прието е също, че тази стойност не зависи от 

температурата, тъй като тя се отнася за замръзването 
непосредствено при около 0 оС на цялото количество 
свободна вода, намираща се в порите и 
макрокапилярите на тези материали. 

Различно е положението със замръзването на 
свързаната вода в капилярно-порестите материали. 
Тъй като тази вода е разположена в микрокапилярите 
и клетъчните стени на материалите, тя замръзва 
постепенно в широк диапазон под 0 оС (виж фиг. 5),
т.е. под 273.15 K, като част от нея дори при 
екстремално ниските температури на земята остава в 
течно състояние [3,8].

5. Изчисляване на латентна 
топлина на изпарение и втечняване
Подзаглавие I степен

Като основа в методиките за изчисляване на 
латентната топлина на изпарение на течни флуиди в 
специализираната литература е възприето да се 
използва уравнението на Клаузиус-Клапейрон, което 
се записва по следния начин [6,7]:

(6)               
)(d

d

fv

vv
VVT

L
T
P

−⋅
= ,            

където Рv е налягането на изпаряване на флуида, Ра; Т
– абсолютна температура, K; Lv – специфична 
латентна топлина на изпарение, J·mol-1 или J·kg-1; Vv
и Vf – обеми съответно на парата и течността при 
температура Т, m3.

При решаването на уравнение (6) с цел 
определяне на Lv на водата в капилярно-порести 
материали при сушенето им е необходимо да се 
разполага с информация за следните параметри:

• влажност на подложените на сушене 
материали;

• температура на сушилния агент;
• относителна влажност на сушилния агент;
• равновесна влажност на материалите при 

съответната температура и относителна влажност на 
сушилния агент [2]; 

• налягане на насищане на парите на водата Pv-

sat при температурата на сушилния агент.
В табл. 3 е показано изменението на 

налягането на насищане на парите на водата Pv-sat и на 
латентната топлина на изпарение на течната вода Lv-

sat в зависимост от температурата t в диапазона от 0.01 
до 200 оС [11]. Вижда се, че в този диапазон 
налягането Pv-sat нараства от 0.612 на 1554.9 kPa, а 
специфичната латентна топлина Lv-sat се понижава от 
2 500 900 на 1 939 700 J·kg-1.

Табл. 3. Изменение на Pv-sat и Lv-sat от t (според [11])

t, оС Pv-sat, kPa Lv-sat, J·kg-1

0.01 0.612 2 500 900
20 2.339 2 453 500
40 7.385 2 406 000
60 19.946 2 357 700
80 47.414 2 308 000

100 101.420 2 256 400
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там са изчислени с изведено от авторите уравнение Lv-sat = 
f(t) по данните от табл. 3.

Анализът на данните в табл. 4 показва, че намаля-
ването на влажността W на лютите чушки от 200% на 5% 
предизвиква увеличаване на отношението Lv/Lv-sat от 1.0063 
на 1.3421. Това означава, че латентната топлина на изпа-
рение при W = 5% е с около 33% по-голяма в сравнение с 
тази на свободната течна вода Lv-sat. 

Табл. 4. Изменение на отношението на топлината на изпарение 
на водата в люти чушки Lv към Lv-sat в зависимост от влажността 

на чушките W (според [6])

Влажност W, % Lv / Lv-sat , –

200 1.0063

150 1.0096

100 1.0174

75 1.0264

50 1.0463

25 1.1102

20 1.1400

15 1.1836

10 1.2488

5 1.3421

5. Заключение
В статията са разгледани някои основни характерис-

тики и термини на латентната топлина на течни флуиди и 
на получаваните от тях чрез фазово превръщане твърди и 
парообразни вещества. 

Представени са накратко теоретичните основи на 
процесите на кристализиране на течните флуиди и на раз-
топяването на получаваните твърди вещества, а също на 
процесите на превръщане на флуидите в парообразно със-
тояние. 

Дадени са подходи за изчисляване на латентната то-
плина на кристализация и топене, а също на изпарение и 
втечняване на флуиди и в частност на свободната и свър-
заната вода в капилярно-порести материали.

Получените резултати могат да се използват за на-
учнообосновано определяне на специфичната латентна 
топлина на флуиди при фазовите им превръщания и на 
енергоразхода QLat в различни математични модели [3], 
описващи нестационарни процеси на замразяване, раз-
мразяване или сушене на капилярно-порести материали, а 
също в софтуера на системи за моделнобазирано управле-
ние на такива процеси [1].
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Управление на мобилен робот 
посредством смарт камера  
за машинно зрение

Д. Славов

Mobile Robot Control Using Machine Vision  
Smart Camera

D. Slavov

Key Words: Mobile robot; automatic control; computer vision; ma-
chine vision; Arduino; Pixy; line tracking.

Abstract. This paper presents ways to control a mobile robot system 
for two different tasks: line tracking; and finding and passing through 
an opening in a vertical plane. The system is constructed of a three-
wheel platform, Arduino microcontroller and a smart camera Pixy2 
for machine vision. For the line tracking task, based on the x and y 
coordinates at both ends of the visible line, measured by the camera, 
vector gradient is calculated and weight factors are adaptively deter-
mined for generating a two-component error fed to a PID controller. 
The feedback control successfully drives the robot over the line even 
in the presence of sharp turns. For the hole-passing task, the robot 
locates a color-illuminated opening in a vertical plane, moves fron-
tally and passes through it. The system finds the frontal position by 
repeatedly measuring the opening width while maneuvering straight 
and diagonally towards it. Both tasks are successfully implemented 
despite the variable ambient lightning conditions. 

Увод
Мобилните роботи представляват комплексни систе-

ми, които могат да съдържат множество различни сензори 
и изпълнителни механизми и се характеризират най-вече с 
програмируемо управление [1] и адаптивност към динамич-
но променяща се работна среда.

В статията се разглеждат методи за автономно прид-
вижване на мобилна роботизирана платформа, която с 
помощта на смарт камера за машинно зрение изпълнява 
задачи за придвижване по линия и за преминаване през 
отвор във вертикална равнина. Съществуват редица из-
следвания, свързани с приложението на този тип камери в 
комбинация с нискобюджетен микроконтролер като Arduino 
или Raspberry. Например за следене на линия и разпозна-
ване на обекти с приложение при автономно управляемите, 
следване на инвалидна количка от колесна платформа за 
пренасяне на багаж и много други разработки, използващи 
функциите на разглежданата тук смарт камера за разпозна-
ване на отделни и комбинации от хомогенни зони със зада-
ден цвят. Следенето на линия е често използвано приложе-
ние в роботиката, защото предоставя основни функции за 
навигация, които се реализират сравнително лесно. В по-

вечето роботи, които следят линия, се използват дискретни 
фотосензори, разграничаващи линията от фона. Този метод 
обаче е най-ефективен, когато се проследява по-широка 
линия и освен това възприемането е локализирано в много 
тясна област, което затруднява или прави невъзможно да 
се предвидят промените в направлението на зададената 
траектория. В резултат на това при наличие на завои, по-
остри от 90° процесът по следене невинаги е успешен, 
като честотата за неуспех нараства с увеличаване на броя 
на тези завои и скоростта на мобилния робот [1].

В представената система е разработено автома-
тично управление на мобилен робот при движението му 
върху предварително начертана линия, както и при на-
миране и преминаване през отвор във вертикална рав-
нина. За измерване на положението спрямо линията се 
използва смарт камера Pixy2, която снема координатите на 
най-близката и най-отдалечената точка от текущо видимата 
част на линията. Тези данни се предават към микроконтро-
лер Arduino, където се реализира управление въз основа на 
непосредственото и предстоящото състояние, както и сте-
пента на различие между двете. В задачата за преминаване 
през отвор мобилният робот търси и намира оптимална по 
даден критерий позиция спрямо определена цел. Това се 
осъществява чрез установяване на промяната в ширината 
на целта с течение на времето. В системата не се използ-
ват никакви други сензори като например за измерване 
на разстояние. Поради това тя е с ниска себестойност и 
опростена структура, но също така може да служи като 
базов модел за по-нататъшно надграждане и прецизиране 
на изпълняваните функции.

Използвани компоненти
За целите на това изследване са използвани следни-

те компоненти: микроконтролер Arduino Leonardo, кръгло 
шаси, към което са монтирани постояннотокови двигатели 
и монтирани към тях колела, интегрална схема L298N, сер-
воплатформа, камера Pixy2.

Смарт камера за машинно зрение. CMUcam е ус-
тройство за компютърно зрение от нисък ценови клас, 
предназначено за изследвания в областта на роботиката. 
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Състои се от малка видеокамера и микроконтролер със се-
риен интерфейс. Докато много от другите цифрови камери 
обикновено използват връзка със значително по-широка 
честотна лента, опростеният интерфейс на CMUcam позво-
лява по-лесна работа с микроконтролери. Освен това вгра-
деният микропроцесор осигурява първично обработване 
на изображенията и проследяване на хомогенни зони със 
зададен цвят. Устройството също така има изключително 
малък формфактор, което допринася за пригодността му 
при направата на малки мобилни роботи. Първоначално 
се разработва от Университет „Карнеги Мелън“ (Carnegie 
Mellon University), а впоследствие лицензът се предоставя 
на различни производители [2].

Петото поколение на изделията CMUcam (т.е. 
CMUcam5) е получило името Pixy, а използваното тук ус-
тройство е от версия 2, наречена Pixy2. В тази система ви-
деопреобразовател заснема изображения с кадрова често-
та 60 Hz, които се предават към вградения микропроцесор, 
обработват се и резултатите се изпращат към свързания 
микроконтролер. Това може да става по различни комуни-
кационни интерфейси: UART, I2C, USB[3], както и използ-
вания в разглежданата система SPI през порта ICSP (три 
канала, реализирани чрез изводите 1, 3 и 4 на Arduino).

За откриване на обекти се използва алгоритъм, на-
речен цветово свързани компоненти (Color Connected 
Components, CCC), който реализира метода на етикетиране 
на свързаните компоненти (Connected Components Labeling) 
в цветни изображения.

Смарт камерата Pixy2 разполага с шест (2 групи по 
3) извода, чрез които може да управлява самостоятелно 
до два серводвигателя. Тази функция е използвана при по-
строяването на платформата, като така се оползотворят 
по-пълно възможностите на устройството и се опростява 
както схемата на свързване, така и софтуерната програма.

L298N. За превключване на постояннотоковите 
двигатели се използва електронна схема L298N (модел 
WB291111), реализираща двоен H-мост. Този драйвер може 
да приема сигнали за транзисторно-транзисторна логика 
(ТТЛ), чрез които да управлява индуктивни товари като 
релета, соленоиди, постояннотокови и стъпкови двигатели. 
Окомплектован е с два входа, които независимо разреша-
ват или забраняват работата на всеки от двата двигателя. 
Има и допълнителен захранващ вход, така че логическото 
управление да се изпълнява при по-ниско напрежение.

Фиг. 1. Външен вид и означения на изводите в L298Nр

Скоростта на въртене на двигателите се регулира чрез 
широчинно-импулсна модулация (ШИМ). Изводите 9 и 10 
на Arduino подават разрешаващи сигнали към входовете 

ENB и ENA съответно за левия и десния двигател. Числовата 
стойност в диапазона [0, 255] съответства на продължи-
телността на импулса tимпулс чрез следното отношение:

(1)

където PIN и PINмакс са съответно текущата и максималната 
(255) стойност, подавана на извода. Периодът е определен 
от тактовата честота, с която работят съответните изводи: 
в случая 490 Hz, т. е. T ≈ 2 ms. Ако подадената стойност 
на извода е например 100, тогава 

и съответно tпауза = T – tимпулс ≈ 1,2 ms.
На практика поради преодоляване на загубите в из-

ползваните двигатели (те не се завъртат при стойности 
на извода, по-малки от 40) минималният коефициент на 
запълване D е около 16%.

Някои използвани в PIXY2 методи 
за обработка на изображения

Прагово детектиране на зоните на обектите. Това е 
разпространен подход, който се използва успешно на етапа 
за предварителна обработка за получаване на единичните 
зони на обектите, обхванати от нулевата зона на фона. 
Бинарното преобразуване се осъществява по информация 
в хистограмата от нива на сиво на входното изображение. 
Ако това изображение съдържа група обекти със сходни 
физически параметри, разположени върху контрастен фон, 
зоните на обектите и фона са хомогенни и добре различи-
ми. Хистограмата има два обособени локални максимума и 
изразена долина между тях.

Фиг. 2. Хистограма на нивата на сиво в контрастно изображение

При тези условия се прилагат алгоритми за сегмента-
ция, основани на детектиране на зоните на обекти с глоба-
лен праг. В първия етап от изследването на хистограмата 
се определя разположението на двата максимума: пресича 
се обвивката ѝ с прагова стойност, която нараства до от-
криване на нивата, в които сеченията на двата максимума 
се свиват до сегменти с единична ширина. Във втория етап 
двата максимума се съединяват с праволинеен сегмент и 
се търси най-голямото разстояние от него до обвивката – 
то съответства на прага за бинаризация [4].
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канала, реализирани чрез изводите 1, 3 и 4 на 
Arduino).

За откриване на обекти се използва 
алгоритъм, наречен цветово свързани 
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CCC), който реализира метода на етикетиране 
на свързаните компоненти (Connected 
Components Labeling) в цветни изображения.

Смарт камерата Pixy2 разполага с шест (2 
групи по 3) извода, чрез които може да 
управлява самостоятелно до два серводвигателя. 
Тази функция е използвана при построяването 
на платформата, като така се оползотворят по-
пълно възможностите на устройството и се 
опростява както схемата на свързване, така и 
софтуерната програма.

L298N. За превключване на 
постояннотоковите двигатели се използва 
електронна схема L298N (модел WB291111), 
реализираща двоен H-мост. Този драйвер може 
да приема сигнали за транзисторно-
транзисторна логика (ТТЛ), чрез които да 
управлява индуктивни товари като релета, 
соленоиди, постояннотокови и стъпкови 
двигатели. Окомплектован е с два входа, които 
независимо разрешават или забраняват работата 
на всеки от двата двигателя. Има и 
допълнителен захранващ вход, така че 
логическото управление да се изпълнява при по-
ниско напрежение.

Фиг. 1. Външен вид и означения на изводите 
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tимпулс чрез следното отношение:

макс

импулс

PIN
PIN

Т
t

=

(1)
където PIN и PINмакс са съответно текущата и 
максималната (255) стойност, подавана на 
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соленоиди, постояннотокови и стъпкови 
двигатели. Окомплектован е с два входа, които 
независимо разрешават или забраняват работата 
на всеки от двата двигателя. Има и 
допълнителен захранващ вход, така че 
логическото управление да се изпълнява при по-
ниско напрежение.

Фиг. 1. Външен вид и означения на изводите 
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Скоростта на въртене на двигателите се 
регулира чрез широчинно-импулсна модулация 
(ШИМ). Изводите 9 и 10 на Arduino подават 
разрешаващи сигнали към входовете ENB и 
ENA съответно за левия и десния двигател.
Числовата стойност в диапазона [0, 255]
съответства на продължителността на импулса 
tимпулс чрез следното отношение:
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максималната (255) стойност, подавана на 
извода. Периодът е определен от тактовата 
честота, с която работят съответните изводи: в 
случая 490 Hz, т. е. T ≈ 2 ms. Ако подадената 
стойност на извода е например 100, тогава 
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и съответно tпауза = T – tимпулс ≈ 1,2 ms.
На практика поради преодоляване на 

загубите в използваните двигатели (те не се 
завъртат при стойности на извода, по-малки от 
40) минималният коефициент на запълване D е 
около 16%.

Някои използвани в PIXY2 методи 
за обработка на изображения
Подзаглавие I степен

Прагово детектиране на зоните на 
обектите. Това е разпространен подход, който 
се използва успешно на етапа за предварителна 
обработка за получаване на единичните зони на 
обектите, обхванати от нулевата зона на фона. 
Бинарното преобразуване се осъществява по 
информация в хистограмата от нива на сиво на 
входното изображение. Ако това изображение 
съдържа група обекти със сходни физически 
параметри, разположени върху контрастен фон, 
зоните на обектите и фона са хомогенни и добре 
различими. Хистограмата има два обособени 
локални максимума и изразена долина между 
тях.

Фиг. 2. Хистограма на нивата на сиво 
в контрастно изображение

При тези условия се прилагат алгоритми за 
сегментация, основани на детектиране на зоните 
на обекти с глобален праг. В първия етап от 
изследването на хистограмата се определя 
разположението на двата максимума: пресича се 
обвивката ѝ с прагова стойност, която нараства 
до откриване на нивата, в които сеченията на 
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Фиг. 3. Избор на праг за бинаризация

Построяване на скелетон. Преобразуването на зо-
ната на отделен обект в средни оси я трансформира в 
линейно описание, наречено скелетон. То се получава с 
алгоритми за изтъняване на двумерните зони, като се за-
пазва свързаността и информативните линейни размери. 
Алгоритмите се основават на формализъм за определяне 
на разстоянието r от произволен пиксел P до линия от 
пиксели A

r(P, A) = MIN {R(P, Z); ZA},
където R е евклидов критерий за разстоянието между точка 
P и точките Z от линията A [4].

Сегментиране на хомогенни зони с оператори за 
съседство и качество на пикселите. Хомогенните зони 
представляват области от изображението, съставени от 
съседни пиксели с еднакво качество (цвят, градация). В 
двуградационните изображения качеството се определя ед-
нозначно от стойността на пикселите 0 или 1, а при изо-
бражения с нива на сиво то представлява множество от 
непресичащи се диапазони от градации, определени чрез 
анализ на хистограмата. За еднозначно определяне на съ-
седство може да се използва оператор за 6-съседство [4].

Преобразуване RGB – HSV. Филтриращите методи 
въз основа на цвета са широко използвани, тъй като са 
бързи, ефикасни и сравнително устойчиви. Изображението 
се конвертира от цветовия модел RGB (red, green, blue – 
червено, зелено, синьо) към HSV (hue, saturation, value – 
цвят, наситеност, стойност). По същество пространството 
HSV представлява проекция на цветовия куб RGB върху 
нелинеен хроматичен ъгъл, процент на радиално насищане 
(сатурация) и стойност на яркостта. Това декомпозиране 
има за цел да раздели данните за яркостта от тези за 
цвета и да приближи изображението към по-лесни за въз-
приемане цветови модели. Например ако даден алгоритъм 
за компютърно зрение трябва да въздейства само върху 
стойността (яркостта) на изображението, но не върху на-
сищането или цвета му, едно просто решение би било из-
ползването на цветовите отношения

(2)                                                 .

След манипулиране на яркостта, например посред-
ством изравняване на хистограми, всеки цвят може да се 
умножи с отношението на новата спрямо старата яркост, 
за да се получи коригирана тройка от червено, зелено и 
синьо [5].

Изчислените стойности за цвета и наситеността на 
всеки пиксел, получен от преобразователя, се използват 

като параметри на филтриране. Това цели запазване на 
постоянен цвят на обекта дори при различно ниво на осве-
теност и експозиция [3].

Действието на камерата Pixy 2 при изпълнение на 
програмата за цветово свързани компоненти използва цве-
та на обектите вместо тяхната яркост. Той се формира в 
две измерения U и V:

(3)

където R – червен, G – зелен, B – син цвят. След това се 
определят границите на U и V, с които е свързан даден 
обект. Тъй като при този метод се дели на сумата от всички 
цветни пиксели, яркостта в голяма степен се пренебрегва 
и това намалява влиянието на промените в осветеността.

Етикетиране на свързаните компоненти. При този 
метод изображението се сканира и пикселите в него се 
групират в компоненти съобразно свързаността си, т.е. 
всички пиксели в един свързан компонент имат близък по 
стойност интензитет и по някакъв начин са свързани по-
между си. След определяне на групите всеки пиксел полу-
чава етикет, представляващ ниво на сиво или цвят (цветово 
етикетиране) съгласно компонента, към който принадлежи 
[6].

Задача 1. Следене на линия
Получаване на данни за средата
Смарт камерата Pixy2 обработва всеки кадър от за-

снетото видеосъдържание, намира линии, отговарящи на 
зададените критерии, и определя началото и края на вся-
ка линия в кадъра. В общия случай интерес представлява 
само текущо следваната от робота линия. Ако в изображе-
нието се появят други, обикновено не е желателно роботът 
да прехвърли проследяването си върху тях. При обработ-
ването на кадрите софтуерът на камерата определя как се 
изменя всяка от намерените линии и запазва фокуса върху 
текущо проследяваната. Тя се обозначава като вектор, чи-
ето начало се намира в най-долната (т.е. най-близката до 
робота) част от кадъра, в която се открива линия и край 
съответно в най-горната такава част. Посоката на вектора 
– от началото към края – може да се използва за посока 
на придвижване [3].

Фиг. 4. Изобразяване на вектор в софтуерното приложение 
PixyMon

двата максимума се свиват до сегменти с 
единична ширина. Във втория етап двата 
максимума се съединяват с праволинеен сегмент 
и се търси най-голямото разстояние от него до 
обвивката – то съответства на прага за 
бинаризация [4].

Фиг. 3. Избор на праг за бинаризация
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средни оси я трансформира в линейно описание, 
наречено скелетон. То се получава с алгоритми 
за изтъняване на двумерните зони, като се 
запазва свързаността и информативните 
линейни размери. Алгоритмите се основават на 
формализъм за определяне на разстоянието r от 
произволен пиксел P до линия от пиксели A

r(P, A) = MIN {R(P, Z); ZA},
където R е евклидов критерий за разстоянието 
между точка P и точките Z от линията A [4].

Сегментиране на хомогенни зони с 
оператори за съседство и качество на 
пикселите. Хомогенните зони представляват 
области от изображението, съставени от съседни 
пиксели с еднакво качество (цвят, градация). В 
двуградационните изображения качеството се 
определя еднозначно от стойността на 
пикселите 0 или 1, а при изображения с нива на 
сиво то представлява множество от 
непресичащи се диапазони от градации, 
определени чрез анализ на хистограмата. За 
еднозначно определяне на съседство може да се 
използва оператор за 6-съседство [4].

Преобразуване RGB – HSV. Филтриращите 
методи въз основа на цвета са широко 
използвани, тъй като са бързи, ефикасни и 
сравнително устойчиви. Изображението се 
конвертира от цветовия модел RGB (red, green, 
blue – червено, зелено, синьо) към HSV (hue, 
saturation, value – цвят, наситеност, стойност).        
По същество пространството HSV представлява 
проекция на цветовия куб RGB върху нелинеен 
хроматичен ъгъл, процент на радиално 
насищане (сатурация) и стойност на яркостта. 
Това декомпозиране има за цел да раздели 
данните за яркостта от тези за цвета и да 
приближи изображението към по-лесни за 
възприемане цветови модели. Например ако 

даден алгоритъм за компютърно зрение трябва 
да въздейства само върху стойността (яркостта) 
на изображението, но не върху насищането или 
цвета му, едно просто решение би било 
използването на цветовите отношения
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След манипулиране на яркостта, например 

посредством изравняване на хистограми, всеки 
цвят може да се умножи с отношението на 
новата спрямо старата яркост, за да се получи 
коригирана тройка от червено, зелено и синьо 
[5].

Изчислените стойности за цвета и 
наситеността на всеки пиксел, получен от 
преобразователя, се използват като параметри 
на филтриране. Това цели запазване на 
постоянен цвят на обекта дори при различно 
ниво на осветеност и експозиция [3].

Действието на камерата Pixy 2 при 
изпълнение на програмата за цветово свързани 
компоненти използва цвета на обектите вместо 
тяхната яркост. Той се формира в две измерения 
U и V:
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където R – червен, G – зелен, B – син цвят. След 
това се определят границите на U и V, с които е 
свързан даден обект. Тъй като при този метод се 
дели на сумата от всички цветни пиксели, 
яркостта в голяма степен се пренебрегва и това 
намалява влиянието на промените в 
осветеността.

Етикетиране на свързаните компоненти.
При този метод изображението се сканира и 
пикселите в него се групират в компоненти 
съобразно свързаността си, т.е. всички пиксели 
в един свързан компонент имат близък по 
стойност интензитет и по някакъв начин са 
свързани помежду си. След определяне на
групите всеки пиксел получава етикет,
представляващ ниво на сиво или цвят (цветово 
етикетиране) съгласно компонента, към който 
принадлежи [6].

Задача 1. Следене на линия
Подзаглавие I степен

Получаване на данни за средата
Смарт камерата Pixy2 обработва всеки кадър 

от заснетото видеосъдържание, намира линии, 
отговарящи на зададените критерии, и определя 
началото и края на всяка линия в кадъра. В 
общия случай интерес представлява само 
текущо следваната от робота линия. Ако в 

двата максимума се свиват до сегменти с 
единична ширина. Във втория етап двата 
максимума се съединяват с праволинеен сегмент 
и се търси най-голямото разстояние от него до 
обвивката – то съответства на прага за 
бинаризация [4].
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По същество пространството HSV представлява 
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Това декомпозиране има за цел да раздели 
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приближи изображението към по-лесни за 
възприемане цветови модели. Например ако 
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където R – червен, G – зелен, B – син цвят. След 
това се определят границите на U и V, с които е 
свързан даден обект. Тъй като при този метод се 
дели на сумата от всички цветни пиксели, 
яркостта в голяма степен се пренебрегва и това 
намалява влиянието на промените в 
осветеността.

Етикетиране на свързаните компоненти.
При този метод изображението се сканира и 
пикселите в него се групират в компоненти 
съобразно свързаността си, т.е. всички пиксели 
в един свързан компонент имат близък по 
стойност интензитет и по някакъв начин са 
свързани помежду си. След определяне на
групите всеки пиксел получава етикет,
представляващ ниво на сиво или цвят (цветово 
етикетиране) съгласно компонента, към който 
принадлежи [6].

Задача 1. Следене на линия
Подзаглавие I степен

Получаване на данни за средата
Смарт камерата Pixy2 обработва всеки кадър 

от заснетото видеосъдържание, намира линии, 
отговарящи на зададените критерии, и определя 
началото и края на всяка линия в кадъра. В 
общия случай интерес представлява само 
текущо следваната от робота линия. Ако в 
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Алгоритъмът за откриване на линия намира съвкупност 
от гранични области (2 или 3 пиксела), чиято яркост се 
различава силно (съобразно зададената прагова стойност) 
от околните пиксели. Създава се вторично изображение с 
границите на линиите по всеки ред и колона. След това ал-
горитъмът сглобява достатъчно близките (отново съобразно 
зададена прагова стойност) граници в непрекъснати линии.

От всички данни, които камерата Pixy2 може да пре-
дава към микроконтролера, в представената тук разработка 
са използвани координатите по осите x и y на началната и 
крайната точки на вектора, т.е. общо четири целочислени 
променливи. Тези координати се изразяват в пиксели от 
зрително поле с размер 79 х 52 пиксела.

Фиг. 5. Координатна система на зрителното поле

Описание на реализираното автоматично управление
Процесът, чието управление е описано в тази статия, 

се състои от придвижване на мобилна платформа върху 

тъмна линия на светъл фон. За тази цел по време на дви-
жение се компенсира грешка, представляваща отклонение-
то спрямо средата на зрителното поле по хоризонтала. На 
всеки такт от работата на контролера се отчитат координа-
тите на началото и края на вектора – изобразяващ отсеч-
ка, която попада в зрителното поле – и съобразно тях се 
изчислява отклонението спрямо центъра по оста x, който 
има стойност 40. Във формирането на грешката, която се 
подава към регулатора, участват две компоненти: отклоне-
нията, измерени съответно в началото (etail) и в края (ehead) 
на вектора. Те получават различни теглови коефициенти, 
отразяващи различната степен на значимост, която оказват 
върху управлението на процеса. Увеличаването на теглото 
на etail води до по-точно следване на линията (платформата 
преминава с центъра си върху линията), а на ehead – до 
по-ранна реакция към предстоящото ѝ изменение.

Реализирано е автоматично изчисляване на тегловите 
коефициенти в хода на процеса, което адаптира влияни-
ята на всяка от двете грешки към степента на промяна 
(градиента) на видимия участък от линията. За тази цел 
се измерва ъгълът между вектора и мислената права, раз-
половяваща зрителното поле, т.е. правата, която свързва 
точките с координати (40, 0) и (40, 51), по формулата

(1)                                       ,

където x0 и y0 са координатите на началото на вектора, а x1

и y1 – на края му.

изображението се появят други, обикновено не е 
желателно роботът да прехвърли 
проследяването си върху тях. При 
обработването на кадрите софтуерът на 
камерата определя как се изменя всяка от 
намерените линии и запазва фокуса върху 
текущо проследяваната. Тя се обозначава като 
вектор, чието начало се намира в най-долната 
(т.е. най-близката до робота) част от кадъра, в 
която се открива линия и край съответно в най-
горната такава част. Посоката на вектора – от 
началото към края – може да се използва за 
посока на придвижване [3].

Фиг. 4. Изобразяване на вектор в софтуерното 
приложение PixyMon
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(съобразно зададената прагова стойност) от 
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изображение с границите на линиите по всеки 
ред и колона. След това алгоритъмът сглобява 
достатъчно близките (отново съобразно 
зададена прагова стойност) граници в 
непрекъснати линии.

От всички данни, които камерата Pixy2 може 
да предава към микроконтролера, в 
представената тук разработка са използвани 
координатите по осите x и y на началната и 
крайната точки на вектора, т.е. общо четири
целочислени променливи. Тези координати се 
изразяват в пиксели от зрително поле с размер 
79 х 52 пиксела.

Фиг. 5. Координатна система на зрителното 
поле

Описание на реализираното автоматично 
управление

Процесът, чието управление е описано в тази 
статия, се състои от придвижване на мобилна 
платформа върху тъмна линия на светъл фон. За 
тази цел по време на движение се компенсира 
грешка, представляваща отклонението спрямо 
средата на зрителното поле по хоризонтала. На 
всеки такт от работата на контролера се отчитат 
координатите на началото и края на вектора –
изобразяващ отсечка, която попада в зрителното 
поле – и съобразно тях се изчислява 
отклонението спрямо центъра по оста x, който 
има стойност 40. Във формирането на грешката, 
която се подава към регулатора, участват две
компоненти: отклоненията, измерени съответно 
в началото (etail) и в края (ehead) на вектора. Те 
получават различни теглови коефициенти,
отразяващи различната степен на значимост, 
която оказват върху управлението на процеса. 
Увеличаването на теглото на etail води до по-
точно следване на линията (платформата 
преминава с центъра си върху линията), а на ehead

– до по-ранна реакция към предстоящото ѝ 
изменение.

Реализирано е автоматично изчисляване на 
тегловите коефициенти в хода на процеса, което 
адаптира влиянията на всяка от двете грешки 
към степента на промяна (градиента) на 
видимия участък от линията. За тази цел се 
измерва ъгълът между вектора и мислената 
права, разполовяваща зрителното поле, т.е. 
правата, която свързва точките с координати 
(40, 0) и (40, 51), по формулата
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Фиг. 6. Принципна схема на системата за управление

Колкото по-голям е този ъгъл, толкова по-остър завой 
предстои и съответно толкова по-силно влияние трябва да 
има ehead, за да успее платформата навреме да завие. 

В по-опростен вариант управлението може да се из-
вършва само по началото на вектора, т.е. най-близката до 
робота точка от линията, но тогава няма да се получава 
информация за изменението на траекторията, по която ро-
ботът предстои да премине. В съществуващата към мо-
мента литература най-често са описани подобни системи, 
при които обаче насочването се извършва само по края 
на вектора, т.е. по най-отдалечената точка, която камерата 
вижда. При такава постановка мобилната платформа се 
стреми да застане централно върху все още недостигнат 

участък от линията и така се получава отклонение спрямо 
участъка, върху който в момента преминава – скъсяване
или отрязване на завоите.

По формулата

(2) е = ehead ⋅whead + etail ⋅ wtail,

където whead и wtail са съответните теглови коефициенти, се 
изчислява сумарната претеглена грешка, която се подава 
към софтуерно реализиран ПИД регулатор. Той изработва 
управляващо въздействие u чрез следната зависимост:

(3) 

където en е грешката в сегашния такт, а en-1 – в предишния. 

където x0 и y0 са координатите на началото на 
вектора, а x1 и y1 – на края му.

Колкото по-голям е този ъгъл, толкова по-
остър завой предстои и съответно толкова по-
силно влияние трябва да има ehead, за да успее 
платформата навреме да завие. 

В по-опростен вариант управлението може 
да се извършва само по началото на вектора, т.е. 
най-близката до робота точка от линията, но 
тогава няма да се получава информация за 
изменението на траекторията, по която роботът 
предстои да премине. В съществуващата към 
момента литература най-често са описани 
подобни системи, при които обаче насочването 
се извършва само по края на вектора, т.е. по най-
отдалечената точка, която камерата вижда. При 
такава постановка мобилната платформа се 
стреми да застане централно върху все още 
недостигнат участък от линията и така се 
получава отклонение спрямо участъка, върху 
който в момента преминава – скъсяване или 
отрязване на завоите.

По формулата
(2)      е = ehead . whead + etail . wtail ,

където whead и wtail са съответните теглови 
коефициенти, се изчислява сумарната 
претеглена грешка, която се подава към 
софтуерно реализиран ПИД регулатор. Той 
изработва управляващо въздействие u чрез 
следната зависимост:
(3) )( 1

0
−

=

−++= ∑ nnd

n

x
xinp eeKeKeKu ,

където en е грешката в сегашния такт, а en-1 – в 
предишния. Коефициентът на интегриране Ki се 
умножава по сумата на всички досегашни 

грешки, която обаче има програмно 

ограничение и не може да нараства безкрайно.
Скоростта на въртене на двигателите се 

регулира чрез широчинно-импулсна модулация 
(ШИМ). Съответните изводи на 
микроконтролера подават разрешаващи сигнали 
за левия и десния двигател, като числовата 
стойност в диапазона [0, 255] съответства на 
широчината на импулса. Стойността u от (3) се 
добавя към максималната стойност PINmax = 255 
на извода, реализиращ ШИМ за левия двигател 
PINl, и се изважда от тази за десния PINr.

Например при u = –50:
PINl = PINmax + u = 255 – 50 = 205
PINr = PINmax – u = 255 + 50 = 305 (ограничено до 
255).

Тъй като |PIN| не може да надвишава 255, а и 
поради преодоляване на загубите в 
използваните двигатели те не се завъртат при 
стойности на извода, по-малки от 40, 
действителната стойност на разрешаващия 
сигнал е ограничена в интервала [-PINmax, -40] ∪
[40, PINmax].

В зависимост от големината и знака на 
управляващото въздействие платформата завива 
по-рязко или по-плавно надясно или наляво и 
винаги поне единият от двигателите се върти с 
максимална скорост. В посочения пример 
платформата ще се движи напред и 
едновременно с това ще завива наляво.

Задача 2. Намиране на отвор 
и преминаване през него Подзаглавие I
степен

Настройване на камерата
Конфигурирането на цветни сигнатури се 

извършва чрез софтуера PixyMon. В него може 
да се определят и запишат до седем различни 

Фиг. 6. Принципна схема на системата за управление
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Коефициентът на интегриране Ki се умножава по сумата 
на всички досегашни грешки, която обаче има програмно 
ограничение и не може да нараства безкрайно.

Скоростта на въртене на двигателите се регулира чрез 
широчинно-импулсна модулация (ШИМ). Съответните изво-
ди на микроконтролера подават разрешаващи сигнали за 
левия и десния двигател, като числовата стойност в диапа-
зона [0, 255] съответства на 

широчината на импулса. Стойността u от (3) се до-
бавя към максималната стойност PINmax = 255 на извода, 
реализиращ ШИМ за левия двигател PINl, и се изважда от 
тази за десния PINr.

Например при u = –50:
PINl = PINmax + u = 255 – 50 = 205
PINr = PINmax – u = 255 + 50 = 305 (ограничено до 

255).
Тъй като |PIN| не може да надвишава 255, а и пора-

ди преодоляване на загубите в използваните двигатели те 
не се завъртат при стойности на извода, по-малки от 40, 
действителната стойност на разрешаващия сигнал е огра-
ничена в интервала [-PINmax, -40] ∪ [40, PINmax].

В зависимост от големината и знака на управляващо-
то въздействие платформата завива по-рязко или по-плав-
но надясно или наляво и винаги поне единият от двигате-
лите се върти с максимална скорост. В посочения пример 
платформата ще се движи напред и едновременно с това 
ще завива наляво.

Задача 2. Намиране на отвор 
и преминаване през него

Настройване на камерата
Конфигурирането на цветни сигнатури се извършва 

чрез софтуера PixyMon. В него може да се определят и 
запишат до седем различни цвята и когато камерата ус-
танови участък от зрителното си поле, отговарящ на вече 
конфигуриран цвят, тя го разпознава като хомогенна зона. 
В термините на PixyMon е възприето тези зони да се на-
ричат блокове и независимо от формата им те биват ап-
роксимирани до правоъгълници със страни, успоредни на 
координатните оси на кадъра. Текущо откритите хомогенни 
зони се записват в масив от обекти, всеки от които съ-
държа следните данни: пореден номер на сигнатурата (т.е. 
на уникалния цвят, зададен на зоната), координати по x 
и по y (изразени като пиксели по ширина и височина на 
зрителното поле) на центъра на зоната, ширина и височина 
(отново в пиксели), индекс и брой поредни кадри (от 0 до 
255), в които хомогенната зона е присъствала в зрител-
ното поле.

Опитна постановка
Използвана е кутия във формата на правоъгълен па-

ралелепипед с изрязан в нея правоъгълен отвор, който е 
с приблизително същата ширина като тази на мобилната 
платформа. Височината е достатъчна, за да може платфор-
мата да премине, но конкретната ѝ стойност няма значе-
ние, тъй като не участва в изчисляването на траекторията. 

Фиг. 7. Външен вид на мобилната платформа и отвора

Във вътрешността на кутията е монтирано осветление 
със зелен цвят и достатъчна яркост. Кутията е поставена 
върху равната повърхност, по която се придвижва мобил-
ната платформа.

Алгоритъм
Чрез разработения метод мобилният робот сам ус-

тановява местоположението на отвора, заема фронтална 
спрямо него позиция и приближавайки се, преминава през 
него. За да може да премине през отвора, роботът най-на-
пред трябва да застане фронтално, защото в противен слу-
чай ширината на отвора няма да е достатъчна. Търсенето на 
фронтална позиция (ФП) се осъществява чрез многократна 
последователност от: 1) придвижване под ъгъл диагонално 
спрямо целта и 2) придвижване директно към целта. Първа-
та част от тази последователност осигурява приближаване 
към ФП, а втората компенсира ситуации, в които роботът 
едновременно се отдалечава от ФП и се приближава към 
целта – в такъв случай ширината на отвора няма да нама-
лява и отдалечаването от ФП няма как да бъде установено. 
Критерий за доближаване до ФП е отчетеното от камерата 
увеличаване на ширината на отвора по време на диаго-
налното придвижване: ширината се измерва веднъж преди 
началото на движението и втори път след края му, като 
двете стойности се сравняват. Последователността 1 – 2 се 
изпълнява, докато е налице приближаване към ФП. Тъй като 
интерес представлява само изменението на ширината – а 
не точната ѝ стойност – алгоритъмът е приложим в широки 
граници на отдалеченост от ФП и от отвора.

Фиг. 8. Блокова схема на алгоритъма за намиране на отвор 
и фронтална позиция
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Първоначално мобилният робот започва да търси 
отвор (цел), като се завърта надясно около мислената ос 
в центъра на шасито си. Щом камерата открие участък, 
осветен в предварително зададения цвят, значи целта е 
намерена, тъй като този участък на практика изобразява 
отвора в кутията. Следва ориентиране на шасито с пред-
ната си част към целта, измерване и регистриране на 
ширината на отвора. Роботът се завърта под определен 
ъгъл (в разработката е използван приблизително 45°) и 
се придвижва напред за определено време (като неза-
висимо от това камерата продължава да следи целта). 
Отново се измерва ширината и двете се сравняват. Ако 
по-късно измерената ширина е по-голяма, значи е нали-
це приближаване към целта, приближаване към ФП или 
и двете. Последователността от движение по диагонал и 
директно към целта се повтаря, докато в даден момент 
(след първото измерване) се окаже, че по-късно изме-
рената ширина е по-малка от по-рано измерената. Това 
означава, че роботът току-що е подминал ФП и е започ-
нал да се отдалечава от нея. В такъв случай се извършва 
придвижване назад за определено време, което действие 
приблизително съответства на връщане във ФП. От тази 
позиция роботът се насочва към отвора и започва да се 
движи напред, докато премине през него.

Ако след първото диагонално придвижване се уста-
нови, че роботът се е отдалечил от целта, това означа-
ва, че първоначално избраният диагонал е неподходящ и 
трябва да се избере обратният. Затова роботът, без да 
променя ориентацията си, се връща назад за определено 
време, ориентира се към целта (т.е. застава в изходно 
положение) и отново се завърта под същия ъгъл, но в 
противоположна посока – която ще се използва и до края 
на програмата.

Описание на извършените 
експерименти и анализ на резултатите

Следене на линия
Проведените експерименти показват, че когато изме-

ненията в предвидената траектория са по-плавни (линията 
не прави завои под остър ъгъл), оптималните теглови кое-
фициенти за etail и ehead са съответно около 95% и 5%. Това 
означава, че при линия с такъв характер дори малкото 
влияние на информираността за предстоящи завои оси-
гурява правилно следене. Когато траекторията е с повече 
на брой и по-остри завои, тези коефициенти могат дори 
да се изравнят – по 50%. Увеличаването на теглото за etail 

осигурява по-плавно придвижване на робота, но и увели-
чава вероятността той да пропусне остри завои в линията. 
Увеличаването на теглото за ehead придава по-голяма на-
деждност с оглед на това, че роботът по-трудно може да 
изгуби линията, но също така намалява точността, с която 
той преминава върху нея.

За оптимално протичане на управляемия процес са 
избрани експериментално следните коефициенти за ПИД 
регулатора: Kp = 15, Ki = 1, Kd = 2.

Фиг. 9. Изглед отгоре на роботизираната платформа в процес  
на следене

Пропорционалната съставка е с максималната стой-
ност, позволяваща достатъчно плавно придвижване. При 
силно променлива траектория може да се извлече полза от 
диференциална компонента, която е значително по-голяма 
(Kd ≈ Kp) от избраната, но това също така води до ненуж-
ни резки движения на робота при наличие на различни 
смущения в средата – например по-различна осветеност 
в даден участък, отблясъци, прекъсване или нагъване на 
материала, с който е изобразена линията.

Ако действието на интегралната част е твърде аг-
ресивно, системата за автоматично управление може да 
стане неустойчива. Регулаторът би могъл да предизвика 
пререгулиране на грешката и дори да създаде нова греш-
ка с по-голяма амплитуда и обратен знак. Когато това се 
случи, регулаторът ще започне непрекъснато да променя 
изхода си между минималната и максималната стойност 
– т. нар. явление гонитба [7]. В разглежданата система 
гонитбата се изразява в поведение, при което мобилната 
платформа почти не се придвижва напред по линията, а 
се върти силно наляво и надясно. Управляваният процес, 
който включва не само промяна на скоростта на двига-
телите, а цялостното придържане на платформата върху 
следената линия, е много по-бавен от регулатора, чието 
бързодействие зависи от времето за едно изпълнение на 
програмата (15 – 17 ms, т.е. тактова честота около 60 
Hz). По тази причина би се акумулирала голяма грешка за 
времето, докато центърът на платформата се върне върху 
линията. Ето защо е избран коефициент на интегриране Ki с 
много малка стойност – около 15 пъти по-малък от коефи-
циента на пропорционалност Kp. Освен това акумулираната 
в интеграла грешка се нулира, когато бъде компенсира-
на текущата грешка. С други думи интегралната съставка 
действа само от момента на поява на отклонение спрямо 
линията до момента, в който това отклонение изчезне. Това 
помага за избягване на пререгулиране, каквото в конкрет-
ната постановка е нежелателно.

Реализираният ПИД закон придава по-голяма прециз-
ност в управлението на процеса. За разлика например от 
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платформи, които използват няколко инфрачервени сензо-
ра и са удобни за следене на линия с малък брой скорости 
на завиване във всяка посока, тук диапазонът на измерва-
ни стойности е много по-голям, което позволява по-плавно 
регулиране.

Намиране и преминаване през отвор
Мобилната система е изпробвана при няколко на-

чални положения, различаващи се по отдалечеността си 
спрямо целта и ФП. По време на експериментите не беше 
достигнато максималното разстояние, до което камерата 
открива хомогенната зона от цветни пиксели и следовател-
но не възникнаха свързани с това затруднения.

Когато началното положение е твърде далече от цел-
та, не е обосновано веднага да започне търсене на ФП, 
защото то ще бъде по-неточно, отколкото от близко раз-
стояние и освен това ако роботът застане във ФП много 
далече от отвора, по време на финалното си придвижване 
има по-силни предпоставки правилната му траектория да 
се наруши – например поради неравности по пътя и не-
еднакви (въпреки заданието) скорости на левия и десния 
двигател. Тези смущения имат по-слабо влияние, когато 
финалното придвижване започва близо до целта.

В зависимост от разстоянието до целта и до ФП, как-
то и от ъгъла, който шасито сключва с оста на ФП по 
време на диагоналното движение, са възможни ситуации, 
при които роботизираната платформа едновременно се 
приближава към целта и се отдалечава от ФП. Когато уве-
личаването на видимата ширина вследствие на приближа-
ването към целта е по-голямо или равно на намаляването 
ѝ вследствие на отдалечаването от ФП, измерената ширина 
няма да намалява и роботът ще продължи да се движи в 
неправилна посока. За компенсиране на тези ситуации в 
алгоритъма е въведена стъпката за движение директно към 
целта, която служи и за промяна на ъгъла, сключен между 
шасито и оста на ФП.

На фиг. 10 е показана траекторията (в жълто), по 
която платформата се придвижва към целта си. С червено 
е означено връщането след подминаване на отчетената ФП.

Фиг. 10. Траектория на движението

При програмното реализиране на алгоритъма са от-
четени ограниченията, свързани с размера на зрителното 
поле на камерата Pixy2 – 316 х 208 пиксела. В случаи-
те, когато роботизираната система завива, ако това става 

прекалено бързо или движението на сервоплатформата е 
прекалено бавно, камерата ще загуби следения обект. За 
намаляване на тези ситуации е съобразена скоростта на 
завиване, както и бързодействието на сервоуправлението, 
реализирано софтуерно като ПД звено.

Използването на самостоятелен светлинен източник, 
благодарение на който от отвора се излъчва светлина с 
постоянен интензитет, позволява на системата да работи 
в широки граници на изменение на околното осветление. 
Затруднения възникват основно при наличие на друг свет-
линен източник (например силна дневна светлина от про-
зорец), разположен зад обекта, както и на гладки повърх-
ности, в които достатъчно силно се отразява светлината 
от обекта и следователно такива постановки следва да се 
избягват.

За експериментите е избрано осветяване на отвора 
със зелен цвят, тъй като наличието на този цвят в околните 
обекти на конкретната опитна постановка е най-малко. Така 
системата в голяма степен се предпазва от откриване на 
нежелана цел в началното положение или евентуално след 
изгубване на планираната цел. Също така осветеността на 
отвора се регулира чрез прегради, поставени в кутията, 
за да се постигнат граници и размер на регистрирания от 
камерата обект, които най-точно съответстват на действи-
телния отвор.

Заключение
Разгледани са решения за автономно придвижване 

на мобилна роботизирана платформа по предварително 
начертана линия и за преминаване през отвор във верти-
кална равнина. С помощта на смарт камера за машинно 
зрение Pixy2 се получават параметрите, описващи средата 
– координати на началото и края на участък от линията 
или координати на центъра и ширина на хомогенна зона 
със зададен цвят. Тези параметри се предават към микро-
контролер Arduino, който посредством двигателите на плат-
формата реализира автоматично управление на процесите.

Изграждащите компоненти са нискобюджетни, което 
прави системата икономически ефективна. Самата смарт 
камера е с много малки размери: 43 x 39 x 16 mm и те-
гло около 10 g. Това позволява да бъде окомплектована в 
ограничени пространства, например като вграден елемент 
от компактен мобилен робот. Тъй като не се разчита на 
персонален компютър (в ролята на хост) за обработване 
на изображенията, а този процес е интегриран в самото 
устройство, отпада необходимостта от предаване на да-
нните към допълнителен обработващ модул и оттам – към 
изпълнителния механизъм.

При следене на линия се установяват координатите 
на вектора, служещи за определяне на градиента на лини-
ята, съобразно който динамично се изчисляват теглови ко-
ефициенти за всеки от двата компонента на грешката. Така 
формирана, тя се подава на входа на ПИД регулатор, който 
реализира управляващо въздействие към двигателите. Бла-
годарение на регулирането по ПИД закон изпреварващата 
информация за предстоящата траектория и динамично оп-
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ределяната степен на влияние, което измерваните пара-
метри оказват върху поведението, системата се придвиж-
ва успешно както в слабо променлива среда, така и по 
траектория с близко разположени остри завои. При често 
използваните постановки с точкови фотосензори липсват 
някои от описаните по-горе възможности за получаване на 
данни, което на свой ред ограничава подходите към упра-
влението. Представеното тук решение може да се използва 
като тяхна алтернатива или като основа за надграждане с 
допълнителни сензори и оптимизиране на управляващите 
алгоритми с тяхно участие.

Интерес за бъдещи разработки представлява възмож-
ността да се добави функция за определяне на разликата 
в яркостта между линията и фона, което ще позволи на 
системата да следи светла линия върху тъмен фон. Това 
може да става в началото и дори динамично в хода на 
процеса, тъй като приложният програмен интерфейс на ка-
мерата осигурява лесно превключване между двата режи-
ма посредством член функцията setMode(). За по-голяма 
независимост от околното осветление системата може да 
бъде подпомагана от интегрираните в камерата светодиоди, 
но поради отразяването на светлината им от по-гладки или 
гланцирани повърхности това може да внесе допълнителни 
смущения във възприемането на средата, така че са необ-
ходими допълнителни експерименти и анализи.

Проведените експерименти показват, че системата 
може да се използва успешно за насочване на мобилен 
робот към отвор във вертикална равнина, например в сте-
на или между други обекти. Тя би могла да намери прило-
жение като част от насочването на транспортни роботи в 
среда с пространствени ограничения, автономно паркиране 
на електрически превозни средства и други. Основен при-
нос на разглежданото решение е възможността за получа-
ване на представа за размера на дадена цел без използва-
не на допълнителни сензори за разстояние, а единствено 
чрез геометрични пресмятания. Освен това в конкретната 
разработка целта представлява отвор, а не твърдо тяло и 
това би затруднило работата и/или влошило точността на 
често използваните сензори като например инфрачервени 
и ултразвукови. 

Една от потенциалните възможности за бъдещо раз-
витие на системата е включването на още сензори: напри-
мер разположени на допълнителни ротационни платформи, 
за да се измерва най-близкото разстояние до равнината 
(например стена), което на свой ред да помогне за оп-
тимизиране на траекторията на придвижване. Също така 
в алгоритъма може да се включи информация за положе-
нието (или няколко поредни във времето положения) на 
сервомеханизма, носещ камерата Pixy2, и така да се по-
лучава по-добра представа за ориентацията на мобилната 
платформа.

Литература
1. Христов, В., С. Дурчев. Следене на траектория от мобилен 
робот zumo. Годишник на ТУ – София, 68, 2018, книга 3, 113-120, 
ISSN 1311-0829.
2. CMUcam. https://en.wikipedia.org/wiki/CMUcam.
3. Документация на продуктите Pixy. https://docs.pixycam.com.
4. Венков, П. Анализ и разпознаване на изображения и сцени. 
Технически университет – София, 1996.
5. Richard Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Applications, 3 
September 2010 draft © 2010 Springer.
6. Fisher, R., S. Perkins, A. Walker and E. Wolfart. Connected 
Components Labeling. 2003. https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/
HIPR2/label.htm.
7. ПИД регулиране. – Инженеринг ревю, 2006, № 9 (https://www.
engineering-review.bg/bg/pid-regulirane/2/552/).
8. Изходен код на вградените програми в Pixy (https://github.com/
charmedlabs/pixy2/blob/master/src/device/main_m4/src/line.cpp) 
– при разработване на софтуера.

* Адресите в интернет са посетени на 22.08.2019 г.

За контакти:
Ас. Данаил Славов

Катедра „Автоматизация 
на електрозадвижванията”

Технически университет – София 
e-mail: d.slavov@tu-sofia.bg



2 2019 17

автоматика

Система за управление на пивоварна 
при технология каск ейл или истински 
ейл (Cask Ale or Real Ale)

К. Арабаджиев

Cask Ale Brewery Control System
K. Arabadzhiev

Key Words: Cask Ale Brewery; control; automation; Siemens control 
system. 

Abstract. This article is about an automated Cask Ale Brewery Control 
System. Technical solution of controlling whole plant using Siemens 
S7-400, The standards and good automation practices of Briggs of 
Burton are applied. The document also defines how the control sys-
tem will be structured to meet the User Requirements.

Увод
Отлежала в бъчва бирa се нарича каск ейл, наиме-

нование в Обединеното кралство. Тя е нефилтрирана и не-
пастьоризирана бира, сварена от традиционни съставки, 
получена чрез ферментация и отлежала в контейнер или 
бъчва, откъдето се разлива без допълнително налягане на 
азот или въглероден диоксид [2]. Това наименование за-
почва да се използва и за друг вид ейл. Затова през 1971 
г. четирима ентусиасти провеждат кампанията CAMRA, като 
му дават наименование истински ейл [1].

Една от разликите между истинския ейл и останалите 
ейлове е в това, че при истинския ейл дрождите все още 
са живи и се намират в съда (буре или контейнер), от кой-
то се налива ейлът, поради което процесът на ферментация 
продължава да протича в бурето или бутилката и позволява 
на бирата да запази своята свежест. Обикновено дрождите 
падат на дъното на ферментора и не попадат в чашите на 
потребителите. 

Другата разлика е в това, че истинският ейл трябва 
да се разлива без помощта на добавен въглероден дио-
ксид. Ейловете от буре, които запазват своята свежест 
за сметка на въздух, обменни механизми и добавяне на 
въглероден двуокис за увеличаване на срока на годност, не 
се считат за истински ейлове.

Меленето на суровината е неразделна част както в 
процесите на пивоварство, така и при дестилацията за ос-
вобождаване на ферментируеми захари от зърната. Докато 
основният принцип на стриване в пивоварството и алко-
холната промишленост (дестилерия) е подобен, функцио-
нирането и изискванията на малца преди ферментацията 
са различни [3].

Малцът е основната суровина в пивоварството. Сами-
ят малц представлява покълнала при изкуствени условия и 

впоследствие изсушена зърнена суровина – ечемик, пше-
ница и други, като световното производство е съсредото-
чено главно върху ечемичния малц.

Водата несъмнено е най-важната суровина в произ-
водствени процес, тя е едновременно суровина и производ-
ствен ресурс. Съотношението на употребеното количество 
вода спрямо готовия продукт варира от три до внушителните 
тридесет пъти [6-52]. Ефикасното използване на този ресурс 
е важна част този производствен процес. Един от показате-
лите за ефикасност е количеството изхвърлена вода. 

Съществуват редица методи за подобряване на ефикас-
ността на третирането на водата. Един от начините е намаля-
нето на разходите на вода по време на промиване и обратно 
промиване. Методът е така наречения метод на разполовява-
нето (Bisection algorithm). Той е подходящ за използване на 
места, където не са обособени сензори за мътност поради 
високата цена. Без измервателна апаратура и без интели-
гентно прогнозиране системите работят с твърди фиксирани 
времена, което увеличава разхода както на водата, така и на 
консумативите на системите за третиране на вода.

При използване на интелигентно прогнозиране кон-
тролерът записва и помни последните стойности на вре-
мената – за колко време е бил промит даден филтър и с 
какво КПД е работил. При достигане на възможно най-ви-
сокото КПД или най-дълъг период, или най-голямо количе-
ство пречистена вода, ПЛК установява оптималните вре-
мена за промиване. Друг плюс при използването на този 
метод, е че се следи изхабеността на активното вещество 
или нивото на абсорбация или задържане при някои фил-
три и прогнозиране на смяната им.

Английската фирма Briggs, един от световните лидери 
в проектирането, оборудването и въвеждането в експлоата-
ция на пивоварни и дестилерии, отдава голямо значение на 
качеството на водата при производството на истински ейл.

Ако съответната пивоварната произвежда пиво, ха-
рактерно за региона, то водата не се нуждае от допълни-
телно третиране с обратна осмоза или ултрафилтрация. 
Необходимостта от третиране възниква, ако например ан-
глийска пивоварна произвежда белгийска или холандска 
бира, при които характеристиките на водата са различни. 
В такъв случай първо се произвежда характерната вода 
за региона, в който се произвежда ейлът и едва тогава се 
преминава към производството му. Това става, след като 
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първо се прочисти водата по някои от известните методи 
и след това се добавят необходимите съставки, за да бъде 
водата със същите показатели като тази, характерна за 
региона, в който се произвежда определеният вид бира.

Значително количество вода влиза в директна упо-
треба при смесването й с малца в процеса на получаване-
то на пивна мъст (Mashing).

Майшуването е процесът, при който с помощта на 
определените ензими нишестето и протеините от зърне-
ната култура се преобразуват във ферментируеми захари. 
В зависимост от рецептата, вида и характеристиките на 
желания продукт се определя видът и количеството на не-
обходимите захар и ензими. След това съдът се загрява до 
определена температура за определено време, подходящо 
за активиране на съответния ензим. Чрез тази активация се 
контролира конвертирането на определен вид захар.

Готовият малц (каша) се прехвърля на пречистващия 
съд или Малц филтър, който служи за разделяне на бире-
ните джибри от пивната мъст. В Lauter Tun производството 
на пивната мъст изисква отработените зърна да се изси-
пят върху фалшивата дънна плоча, която служи за филтър. 
Минимизирането на поемането на кислород по време на 
пълнене, смесване и изхвърляне от процеса на разтваряне 
и миене предотвратява развитието на вкиснат вкус.

Фиг. 1. MashTun традиционна дестилерия [3]

В процеса на майшуване [7] смляното зърно (грис) 
се смесва с вода в съда за преобразуване на пивната мъст 
(MCV), а ензимите в малца хидролизират нишестето и про-
теина в зърната. След това събраната каша се изпомпва в 
Lauter Tun или Mash Filter, за да се отдели пивната мъст от 
твърдата маса или зърната. При дестилериите Mash Tun се 
използва в производството на скоч малцово уиски, комби-
нирайки процесите в Mash Tun и Lautеr Tun в един съд [3].

Фиг. 2. MashTun съвременна дестилерия [3]

Цел на разработката
Целта е проектиране на система за управление на 

пивоварна – отдел MashTun, използвайки децентрализи-
раната система за управление на Brewmaxx и имплемен-
тиране на вече доказаните добри практики на Briggs of 
Burton PLC. 

В статията се разглеждат части от реална систе-
ма за производство на бира вид каск ейл (Leicestershire 
England).

Децентрализираната система управлява следните ос-
новни звена:

• Пивоварна
• Обработка на мая
• Ферментация
• Изцеждане на бирата
• Бутилиране 
• Сервизни функции
Пивоварната част е тази, която има задачата да кон-

тролира всички действия за разработване и предоставяне 
на суровина за бирата. След последователните етапи на 
приготвянето на маята течността се изпомпва в един от 
12-те ферментора, от там започва студеният процес.

Статията разглежда основно Mash Vessel процеса.
Децентрализирана система за управление e от висок 

клас. Тя управлява както своите собствени локални и от-
далечени устройства, така и самостоятелните подсистеми, 
които са част от производствения процес, но са предоста-
вени от трети лица. Една от самостоятелните подсистеми е 
системата за предоставяне на вода за производство, които 
са описани в статии [4,5]. Друг пример би бил центрофу-
гата за отделянето на маята или система за бутилиране на 
готовата продукция.

Преглед на системата за управление
Системата се управлява посредством два Siemens 

S7416-3 PN/DP контролера и Brewmaxx DCS откъм компю-
търната част. 

Фиг. 3. Контролер Siemens S7-416

Достъпът до отдалечените устройства става посред-
ством ET200mp. Комуникацията контролер – ET200 се 
осъществява чрез Profinet. Управляемите клапи използват 
ASI interface. Доставчиците на подсистеми имат собстве-
но управление и мрежа и обменят сигнали с централната 
система. Това се осъществява посредством S7 протокола 
чрез Profinet. 
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Фиг. 4. Siemens ET200MP.

SCADA/DCS (Supervisory Control and Data Acquisition/ 
Decentralized control system) 

Системата за управление и събиране на данни/де-
централизирана система за управление, на Brewmaxx се 
състои от сървър и работни станции с по два дисплея и тъч 
панел като клиент на системата.

Фиг. 5. Принципна схема на работа на Brewmaxx

Разработената системата за управление на Briggs 
дава възможност да се предоставят на клиентите системи 
за управление, които са здрави, надеждни, лесно разби-
раеми и използващи най-подходящата технология. Реше-
нието е възможно най-опростено, като в същото време е 
осигурена необходимата функционалност и ефективност на 
внедряването.

Фиг. 6. ISA S88 моделът, използван от Brewmaxx

Модулната система на стандарта е приложена в на-
стоящия софтуер. Рецептите съдържат процедури. Процеду-
рите съдържат (Sequence) редица последователни действия, 
а те – операции и отделни фази на управлението. 

Фиг. 7. Модел на управление на процедурите

Методика за решение
СМ контрол модулът е най-малката единица на да-

дената система, управляващ входно-изходните устройства, 
сензори, управляеми клапи, on/off и аналогови двигатели. 
Всеки отделен вид се счита за обект и се съхранява в 
определената за него матрица. Всички тези модули се уп-
равляват посредством ОСМ матрици (Object Control Matrix), 
които се параметризират от Configuration manager.

Фиг. 8. OCM Activity list

ПЛК кодът е конфигуриран така, че управлението на 
всичките контролни модули да става посредством активи-
ране на определена част на матрицата. Ако се активира 
номер 01:

NOP 0
AN "StepEnd"
A "SeqRun"
= "OCM_Act01", 

то V101 ще се активира, без да проверява за състоянието 
след активацията. Р1 ще се активира в същия момент и по 
същия начин няма да проверява за състоянието, а INI01 и 
INI02 ще бъдат следени дали са затворени в този момент. 
Всяка промяна в състоянието, несъответстваща на очаква-
нията, ще генерира съобщение на оператора.

Също така се вижда, че колоната Idle проверява 
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състоянията на елементите, когато не са използвани. Не-
очакваната промяна ще генерира предупреждение, без да 
предизвика цялостно спиране на процеса.

Структура на сорс код на фаза:

Фиг. 9. Структура на сорс кода

Както се вижда на фиг. 9, структурата съдържа 15 
networks. Описанието на всeки един network подсказва 
какво е съдържанието. Програмният код се вмъква в обо-
собеното за това действие конкретно място. Като се има 
предвид, че процедурата съдържа множество последова-
телни действия и всяко действие съдържа от три до десетки 
стъпки, броят на стъпките е от порядъка на стотици. При 
това положение е необходимо да се спазва строго опре-
делен ред на програмиране, за да се улесни паралелното 
програмиране от няколко инженери едновременно.

Всяко парче код трябва да бъде на определеното за 
него място според предназначението на действието, което 
извършва.

Фазата (phase) е функция, която се активира при 
определена стъпка. Последователност от фази образува 
Sequence. Фазата е мястото, където се активират опреде-
лени действия от матрицата за управление на устройствата 
(ОСМ Object Control Matrix).

За поддържане на цялостност фазите имат една и 
съща структура, което позволява определени действия да 
се извършват в строго определени места. 

Конфигурацията Brewwmaxx със Siemens S7-400 ра-
боти изключително със STL. 

Програмно решение
За стартирането на определена партида е необходимо 

първо да се създадат процедури. Процедурата е единица, 
която управлява определени групирани последователни 

действия (sequence) и съдържа всички групи на партидата. 
В този случай от приемането на сухото вещество до фер-
ментора се съдържат следните групи: 

Пивоварна 
• Dry Goods
• Mash Water Mixing
• Mash Vessel
• Lauter Tun
• Wort Kettle/WHP
• Trub Storage
• WK Addition
• Wort Cooling
• Wort Aeration
Работа с мая
• Yeast Pitching/Добавяне на мая
• Yeast Propagation/Размножаване
• Yeast Collection Vessel/Събиране
• Yeast Surplus Vessel/Съд за остатък
• Yeast transfer to Pitching
• Yeast Cropping 
• Yeast to Yeast Press/Преса за мая
Когато се създава процедурата, се добавят необхо-

димите групи.

Фиг. 10. Процедура Mash Vessel
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Изпълнението на процедурата се извършва по след-
ния начин:

Фиг. 11. Стартиране на партидата Mash Vessel

Изводи
Целта на задачата – да се проектира система за упра-

вление на пивоварната, използвайки денатурализираната 
система за управление Brewmaxx с доказаните през годи-
ните практики на компанията Briggs of Burton PLC, е изпъл-
нена. Останалата част на системата е имплементирана по 
аналогичен начин.
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Мултиагентна сензорна мрежа
Б. Тосков, А. Тоскова

Multi-agent Sensor Network
B. Toskov, A. Toskova

Key Words: JADEX intelligent agents; BDI architecture; MQTT commu-
nication; Internet of Things; WiFi sensor network. 

Abstract. This publication presents an experimental model of the 
architecture of an intelligent guard system developed on the concept 
of IoT. The Guard System is part of the cyber-physical space of the 
Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University. This 
model is built with JADEX intelligent agents and hardware sensors 
working on WiFi sensor network.

Увод
Когато говорим за интернет на нещата (IoT), не може 

да не отчетем факта, че стремително нараства броят на 
свързаните крайни (end-node) устройства (фиг. 1). Една 
голяма част от тях (сензори и актуатори) са със силно 
ограничени ресурси и не са предвидени да реализират 
сериозни изчисления. Освен това като периферни компо-
ненти в архитектурата на IoT [15] е препоръчително да са 
безжични, което означава, че за да пестят енергия, през 
повечето време „спят“. Възможностите на тези компонен-
ти се свеждат до преобразуване на сигнали и обмен на 
данни с други устройства или с устройства от по-високо 
ниво (edge устройства) в слоестата структура на IoT. Edge 
устройствата са крайни комуникационни възли, които раз-
пределят и насочват данните към съответния клиент (mist/
edge computing). 

Основна идея на глобализацията на интернет е ин-
телигентното взаимодействие на физическия свят в реал-
но време. IoT решенията осигуряват свързаност на умни 
(smart) устройства, но интелигентно поведение реално се 
реализира на най-високото ниво – на мощните сървъри в 
облачната структура. Обработката на големите обеми данни 
и сложните изчислителни процеси се делегират на тези 
сървъри (cloud computing). 

Фиг. 1. Слоеста архитектура на IoT система

Съвременен вариант за намаляване на натовареност-
та на сървърите в облака е изместване на изчисленията 
към междинно звено в посока по-близо към данните (към 
ръба). За целта мрежовата инфраструктура е разширена с 
локални сървъри, които анализират част от данните и реа-
лизират т. нар. fog computing [5,10]. Услугата е стандарти-
зирана от консорциума Industrial Internet Consortium с учас-
тници Cisco Systems, Intel, Microsoft, Princeton University, 
Dell и ARM Holdings [14].

Облачните технологии предлагат множество удобства, 
но имат един съществен недостатък – залагат на гаранти-
рана постоянна връзка между устройствата. За съжаление 
съществуват критични моменти, при които част от възлите 
остават в изолация и работата им се нарушава. Тази раз-
работка предлага вариант за минимизиране на критичните 
ситуации, като измества имплементирането на интелигент-
ност на edge ниво.

Edge устройствата (gateway, router, coordinator, base 
station, etc.) са с лимитирани ресурси. За щастие обаче на 
пазара се появяват все по-малки и все по-мощни устрой-
ства, които могат да разширят edge устройствата и да пое-
мат ролята на междинен хардуер. Такива са например SOC 
(System on Chip) устройствата. Върху тях може да се изгра-
ди интелигентно поведение чрез система от интелигентни 
софтуерни агенти [29]. Софтуерните агенти могат да бъдат 
свързани с крайните устройства и да вземат решения, като 
обменят информация помежду си. Те могат да комуникират и 
с по-умните от тях агенти, разположени на по-високи нива 
– локални (fog) и централизирани (cloud) сървъри. Изграж-
дането на многослойна мултиагентна система (multi-agent 
system, MAS) може да реши два проблема. Единият е взема-
не на коректни решения при временна загуба на свързаност. 
Вторият е възможността за локално съхранение на чувстви-
телна информация и постигане нахпо-висока сигурност. 

Към Факултета по математика и информатика при 
Пловдивския университет се разработва персонализирано 
и адаптивно „Виртуално физическо пространство“ (ВФП) за 
доставка на комплексни и интелигентни сценарии. Успеш-
ната работа на ВФП е възможна благодарение на интегра-
цията на интелигентни компоненти, които следят събитията, 
анализират ги и вземат адекватни за ситуацията решения. 
Интелигентните агенти във ВФП са няколко вида и са спе-
циализирани за различни дейности. Тези, които осъщест-
вяват връзка между виртуалния и реалния свят, са т. нар. 
гардове. Те са отговорни за безопасното и ефективно из-
пълнение на сценариите в пространството [11]. Гардовете 
могат също да бъдат част от процеса на идентификация и 
персонализация, както и да отговарят за достъпа до опре-
делени ресурси.
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Тази публикация представя реализацията на мулти-
агентна система, наречена гардова система, оперираща 
върху edge слоя и взаимодействаща си със сензорна мре-
жа във физическия свят. Тя комбинира концепцията за ин-
тернет на нещата [1] (интеграция между киберфизическите 
компоненти) и възможностите на интелигентните софтуерни 
агенти, като предоставя високо ниво на абстракция за ре-
шаване на разнообразни задачи. Разработената система е 
част от архитектурата на ВФП [8, 2].

Протоколи за комуникация
За пренос на данни между устройства съществува 

многообразие от комуникационни протоколи, възможни в 
различни физически среди. Според концепцията на кибер-
физическите среди междумашинното взаимодействие от 
типа M2M (machine-to-machine) [13] използва съществу-
ващата интернет инфраструктура като преносна среда. На 
тази база за разработката е избран TCP/IP [16] протоколът, 
който осигурява отдалечена комуникация и предоставя въз-
можност за повсеместна свързаност чрез интернет.

За осъществяване на комуникация между агентна-
та система и сензорната мрежа е необходим протоколен 
адаптер. Има два широко разпространени комуникационни 
протокола в IoT решенията – Message Queuing Telemetry 
Transport (MQTT) [6] (фиг. 2) и Constrained Application 
Protocol (CoAP) (фиг. 3), реализиран върху Representational 
state transfer REST [17] модела за M2M комуникация. И 
двата протокола са леки и могат да се използват при ус-
тройства с ограничени ресурси. За провеждане на експе-
рименти е избран MQTT като по-гъвкав и стандартизиран 
протокол. 

Фиг. 2. MQTT комуникация

Фиг. 3. CoAP комуникация

Съществени особености на MQTT протокола са:
• Предоставя асинхронна комуникация.
• Обменят се компактни съобщения.
• Работи в условия на нестабилна комуникационна 

връзка.
• Поддържа няколко нива за качество на обслуж-

ването (QoS).
• Лесно се интегрират нови устройства.
• Бързо се реализират клиенти на много програмни 

езици.
MQTT протоколът е базиран на концепцията publish-

subscribe [18]. Комуникационният модел, който се под-
държа от протокола, е централизиран, като управляваща 
роля има брокерът. Съществуват множество брокери, ра-
ботещи с MQTT: Moquette [21], Mosquitto [3], Xively [22], 
RabbitMQ [23], Apache ActiveMQ [24], HiveMQ [25], Aedes 
[26], JoramMQ [27] и други. Основните типове съобщения 
по време на обмяна на данни, които поддържа MQTT, са:

• Connect – за осъществяване на връзка с брокера.
• Disconnect – за прекъсване на връзката с бро-

кера.
• Publish – публикуване на данни в зададена тема 

(topic) на брокера.
• Subscribe – абонамент за определена тема.
• Unsubscribe – прекратяване на абонамента за оп-

ределена тема.
Някои от известните MQTT клиенти са: M2Mqtt [19], 

MQTTnet [20], Eclipse Paho [4].

SoC модули
В конкретния случай edge устройствата са изпълнени 

с ESP 32 [9]. ESP 32 е SoC система, която предоставя WiFi 
и Bluetooth радиомодул и най-популярните интерфейси за 
връзка с периферията като (фиг. 4):

• Universal asynchronous receiver-transmitter (UART), 
интерфейс за асинхронен обмен на информация.

• Serial Peripheral Interface (SPI), интерфейс за син-
хронна серийна комуникация.

• Secure Digital Input Output (SDIO), хост контролер 
за работа с карти SD.

• Inter-Integrated Circuit (I2C), последователна аси-
метрична шина за връзка в електронните при-
бори.

• Inter-IC Sound (I2S), шина за връзка с аудио ус-
тройства.

• Controller Area Network (CAN bus), промишлен ин-
терфейс за връзка с датчици и изпълнителни ус-
тройства.

• Pulse width modulation (PWM), изходи с широчин-
но-импулсна модулация.

• Ethernet MAC интерфейс с директен достъп до па-
метта.

• Infrared Transmission Protocol (IR), инфрачервено 
дистанционно управление.

• Digital-to-analog converter (DAC), 2х8 бита, цифро-
во-аналогов преобразовател. 
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• Successive Approximation Register Analog-to-Digital 
Converter (SAR ADC), 12-битов аналогово-цифров 
преобразовател

Чрез тези интерфейси и входно-изходните пинове се 
осъществява връзката с датчици, релета, дисплеи, скенери 
за пръстови отпечатъци и други периферни устройства. 

Фиг. 4. Функционална диаграма на ESP32

Интелигентна сензорна мрежа
Сензорна мрежа. С помощта на сензори и актуатори 

върху ESP32, рутер и Orange Pi Zero е изградена безжична 
сензорна мрежа (фиг. 5). Върху Orange Pi Zero е реализи-
рана JADEX мултиагентна система.

Фиг. 5. Компоненти на сензорната мрежа

В сравнение със стандартния модел за изграждане на 
интернет на нещата в предложената реализация се решава 
проблемът с непостоянната свързаност чрез изместване на 
интелигентността към edge слоя. При направената импле-

ментация част от софтуерните агенти се намират в самия 
шлюз и комуникират помежду си, като достъпват своите 
сензори директно през локалната безжична мрежа, както е 
показано на фиг. 6. Необходимостта от постоянна облачна 
свързаност в този вариант отпада, а агентите могат да 
продължат да следват поставените им цели.

Фиг. 6. Разработена архитектура на мрежата

Софтуерът върху ESP32 устройствата е разработен с 
помощта на ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework). 
Функционалността е разделена и във всяко устройство е 
имплементиран минимално необходимият софтуер за упра-
вление на периферията и MQTT клиента за комуникация 
в сензорната мрежа. Наборът от комуникационни правила 
– теми и форматирани съобщения, които да бъдат преда-
вани към брокера за конкретните сензори и актуатори, са 
разработени на C++. 

Сензорната мрежа е базирана на стандарта IEEE 
802.11 WiFi за удобство, но преминаването към друг вид 
свързаност, като LoRaWAN, ZigBee, Z-Wave и т.н., е лесно 
и не променя начина на комуникация, а само адаптерната 
част към комуникационния шлюз. 

Реализиран е брокер Eclipse Mosquitto [3], който ра-
боти върху Orange Pi Zero (фиг. 7) – едноплатков компю-
тър с четириядрен процесор AllWinner H2, и инсталирана 
Armbian операционна система.

Фиг. 7. Едноплатков компютър Orange Pi Zero

Обикновено изпълнимият файл на Mosquitto е от по-
рядъка на 120 kB, който заема около 3 MB RAM при 1000 
свързани клиенти. Mosquitto предлага сигурна връзка върху 
TLS 1.2. За предоставяне на тази сигурност е генериран 
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Self-Signed сертификат, чрез OpenSSL [28], след което са 
създадени публични и частни ключове за брокера и клиен-
тите. Това предоставя криптирана връзка за комуникация в 
сензорната мрежа. 

JADEX интелигентни агенти. Гардовете са реализи-
рани на Java с помощта на JADEX платформа [7] и обра-
ботват информация от свързаните безжични сензори, като 
обменят данни през WiFi мрежа. JADEX предлага свързаност 
между платформи, работещи на различни хардуерни ус-
тройства и в различни мрежи. Агентите могат да оперират 
върху тях, без да е необходима допълнителна настройка на 
мрежите. Единствено условие е да има интернет връзка. 

Някои от гардовете са имплементирани като BDI 
(belief-desire-intention) агенти [12]. BDI архитектурата поз-
волява високо ниво на абстракция чрез използване на 
модел на човешката мисловна дейност за представяне на 
ограничена рационалност, където:

• Beliefs са вярванията на агента (модел на окол-
ната среда). 

• Desires са желания, които могат да се превърнат 
в намерения.

• Intensions са намерения за постигане на конкрет-
ни цели.

Постъпващата информация от сензорната мрежа 
може да се разглежда като вяра на агентите за околната 
среда. Моделът на околната среда и желанията на агентите 
ги водят до вземане на решение и избор на подходящ план 
за достигане на предварително поставена цел. Базираното 
на цели поведение е ключова концепция в агентноориенти-
раната парадигма.

Гардовете живеят върху Orange Pi Zero модули, рабо-
тещи отдалечено. За свързващо звено между модулите е 
избран Jadex Relay Server. Релейният сървър позволява на 
платформите от различни защитени мрежи да се откриват 
и да се свързват помежду си.

За осъществяване на връзката между софтуерните 
агенти и техните сензори е използван Eclipse Paho клиент 
(фиг. 8). 

Фиг. 8. Комуникация между сензори и агенти

За различните свързани устройства са реализирани и 
отговарят няколко вида агенти:

PahoAgent – агент, който обработва MQTT съобщения 
и предоставя комуникационен сървис за връзка на всеки 
един от останалите агенти със сензора, който обслужва. 
PahoAgent е създаден главно за комуникация със сензорите 

в мрежата чрез Eclipse Paho MQTT клиент. Другите агенти 
се абонират за съобщения посредством предоставения им 
сървис. Всеки агент използва набор от теми, за които се 
абонира. Тези теми съответстват на предаваните параметри 
от конкретните сензори. Съществува възможност и за пре-
кратяване на абонамента за дадени съобщения. При преда-
ване на информация от сензор през PahoAgent тя се доста-
вя само на агента, абониран за събитията от този сензор. 

ButtonAgent – агент, който се създава динамично при 
натискане на бутон. Бутонът работи на батерии в режим 
deep sleep и е предвиден за аварийни ситуации (например 
паникбутон). При активиране агентът реагира по предвари-
телно зададен сценарий.

TimeProviderAgent – агент, който предоставя инфор-
мация за точно време, получавана от NTP (Network Time 
Protocol) сървъри.

DisplayBDIAgent – BDI агент, отговорен за предава-
не на важна информация към потребителите през TFT дис-
плей, който е част от сензорната мрежа. DisplayBDIAgent 
получава информация от много агенти и изпълнява раз-
лични планове в зависимост от приоритетите на получе-
ните съобщения. DisplayBDIAgent е абониран за събития 
от TimeProviderAgent, откъдето получава актуална информа-
ция за точно време и изпълнява план за визуализация на 
информацията върху дисплея. Информацията се получава 
посредством PahoAgent. Промяна в плана настъпва при съ-
бития с по-висок приоритет. Например при задействане 
на паникбутона на дисплея се изобразява съобщение за 
събитието.

FingerBDIAgent – BDI агент, биометричен удостове-
рител, разпознаващ потребителя чрез неговия пръстов 
отпечатък, сканиран с устройство от сензорната мре-
жа. В експерименталния модел са направени три броя 
FingerBDIAgent, които при необходимост споделят базите 
си с биометрични данни. 

RelayBDIAgent – BDI агент, обработващ информация 
от много източници и управляващ състоянието на реле-
та, които се явяват актуатори в сензорната мрежа. Релета 
могат да управляват физическия достъп до помещения и 
да подават сигнал към външна система за сигнализация. 
RelayBDIAgent работи в сътрудничество с FingerBDIAgent и 
DisplayBDIAgent, когато определен потребител трябва да 
бъде допуснат в дадено помещение.

Интересна възможност е, че така създадените соф-
туерни агенти могат да се стартират върху различни плат-
форми и да комуникират със своите сензори, дори да се 
намират в различни мрежи. Също така е възможно чрез 
създаване на допълнителни агенти да се предостави свър-
заност със сензори, комуникиращи чрез други протоколи.

Разработен е комуникационен сценарий, с който да 
се тестват различните варианти на дефиниране на планове 
(@Plan) – като вътрешни и външни класове, както и като 
методи. Използвани са различни форми на вярата на аген-
та (@Belief) като полета и като Getter/Setter методи. Тества-
ни са и различни варианти за задаване на цели (@Goal).

Създаденият модел предоставя възможност за лесна 
промяна на сценария в цялата система, като се постига ви-
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соко ниво на абстракция, без да се налага прекомпилиране 
на кода и зареждането му в сензорните устройства.

Заключение
Реализирана е интелигентна гардова система, взаи-

модействаща с физическия свят, базирана върху концеп-
цията за IoT и MAS. Гардовата система е част от киберфи-
зическото виртуално пространство ВФП на Пловдивския 
университет. Системата е изградена с безжични сензори и 
интелигентни агенти върху JADEX платформа, комуникира-
щи през WiFi мрежа с помощта на MQTT протокол.

Системата е базирана на независимо работещи мо-
дули и представлява основа за създаване на интелигент-
ни IoT приложения. С нея може да се реализира успешно 
умен дом. Не съществуват ограничения да се изграждат и 
по-сложни системи като умни сгради, интелигентни паркинг 
решения или интелигентно земеделие. 
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Обзор и анализ на методи и модели  
за структуриране, съхраняване  
и обработка на данни в интернет
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Structuring, Storage and Processing in the Internet
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Abstract. This paper aims to review and analyze known models and 
methods for data structuring, storing and processing in the Internet. 
A SWOT analysis has been made to look at the strengths and weak-
nesses of known models.

Увод
В последно време облачните технологии (ОТ) беле-

жат връх в своето развитие, дистрибуция и използване. ОТ 
представляват изчислителни ресурси (хардуер и софтуер), 
предоставени като услуги посредством мрежова свърза-
ност, което е типично и за интернет [1]. Достъпността и 
масовото използване напоследък на тези услуги променят 
изцяло начина, по който отделните компютри и разпреде-
лени системи съхраняват, обработват и споделят данните. 
Освен облачни изчисления и услуги друг важен елемент 
на ОТ са складовете за данни (СД), които позволяват на 
потребителите да съхраняват в облака своите данни и да 
имат по всяко време достъп до тях посредством софтуер, 
предоставен от облака, като по този начин не е необхо-
димо закупуването на скъп хардуер и софтуер за управле-
нието им. Възможността за съхранение на информация в 
облака и постоянният достъп до нея поставят началото 
на поредица от събития, които водят до разработването 
и бързото разрастване на уеб базирани информационни 
системи (ИС), имащи за цел да предоставят на потреби-
телите възможности за търсене на информация, за струк-
турирането й по тяхно желание, както и обновяване на 
данните в тези системи от отдалечени работни станции [2]. 
Изграждането и поддържането на такива уеб базирани ИС е 
трудоемък процес, свързан с проектирането и прилагането 
на сложни модели и методи на операции по структурира-
не, съхраняване и обработка на данни, като задачата се 
усложнява допълнително поради факта, че елементите на 
една такава ИС често се налага да бъдат разположени на 
големи разстояния едни от други. Цел на статията е да се 
направи обзор и анализ на известни методи и модели за 
структуриране, съхраняване и обработка на данни.

I. Методи и модели за структуриране, 
съхраняване и обработка на данните

Консолидирането на данните и анализирането им 
за получаване на някаква информация е процес, чието 
начало е поставено много назад във времето, но едва 
в началото на 90-те години на 20-и век този процес се 
определя като склад от данни [3]. Операционните и тран-
закционните системи могат да обработват ограничени ко-
личества от данни за ограничен период от време, тъй 
като са проектирани само за собствена функционалност. 
Това налага дългосрочно съхранение на данните, за да 
може впоследствие те да бъдат използвани за извършва-
не на анализи или получаване на информация, подпома-
гащи вземането на управленски решения [4]. За да могат 
данните да бъдат използвани за добиване на знания, е 
необходимо първо те да бъдат съхранени в определена 
структурна схема и едва след това да бъдат обработвани, 
което е свързано с проектирането и прилагането на раз-
лични методи и модели по структуриране, съхраняване и 
обработка на данни [4].

Основни методи за структуриране, съхраняване и 
обработка на данни

Най-често използваните методи за структуриране, 
съхраняване и обработка на данни са:

• Метод на моделиране на корпоративни данни 
чрез нормализация (Normalized Data Factory 
Modeling). Този метод е въведен от Бил Инмон въз 
основа на концепцията за нормализиране на да-
нните [5]. За да се премахне излишъкът от данни 
в модела на хранилището, данните се представят 
в трета нормална форма (3NF), като след това, 
ако е необходимо при извличането и обработката 
им, те биват обединявани.

• Размерно моделиране (Dimensional Modeling). 
Този метод е въведен от Ралф Кимбъл [5]. При 
размерното моделиране транзакционните и ре-
ферентните данни са изолирани във факттаблици 
(fact tables) и таблици с размерности (dimension 
tables). Фактите представляват различни мерки, 
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а размерностите са различни описателни данни 
като клиент, продукт и т.н.

• Хибридно моделиране (Hybrid Modeling). Мето-
дът е комбинация от дименсионални архитектури 
и архитектури в 3NF, което обхваща оперативно 
хранилище за данни (ODS), съдържащо нормали-
зирани данни и дименсионални информационни 
матрици (ИМ) (data marts). ИМ обезпечават нуж-
дите на ведомства и организации. Съществуват 
ИМ за продажбите, за финансите и т.н. [5].

• Трезорно моделиране на данни (Data Vault 
Modeling). Методът се основава на групиране 
на входящите данни под формата на хъб, връз-
ка или сателит въз основа на склонността им да 
се променят във времето [6]. Например хъбовете 
съдържат бизнес ключове заедно с други клю-
чови полета, които обикновено не се променят. 
Сателитът съдържа времеви и описателни еле-
менти, а връзките съдържат информация с вза-
имовръзките между хъбовете и сателитите. Този 
модел обикновено се използва за съхранение на 
данни. Той не е оптимизиран за изпълнение на 
заявки, както и за работа с добре познатите ин-
струменти за заявки като Cognos, SAP Business 
Objects, Pentaho [7]. Това е така, тъй като тези 
компютърни инструменти, използвани от крайните 
потребители работят с размерния модел на данни 
и това, налага преобразуването им. За тази цел 
хъбовете и свързаните с тях сателити трябва да 
се представят като измерения, а връзките и свър-
заните с тях сателити трябва да се представят 
като факттаблици в размерния модел [7]. По този 
начин трезорното моделиране може да бъде пред-
ставено като размерено моделиране. За по-голя-
ма ефективност обаче размерното моделиране 
обикновено се прилага в релационни таблици. В 
тази връзка трябва да се обърне внимание, че е 
сравнително лесно да се преместват данни, пред-
ставени в 3NF към размерен модел, но обратното 
не е толкова лесно, тъй като де-нормализираният 
характер на факттаблиците с данни на размерния 
модел е коренно различен от трезорния модел, 
който е в 3NF.

Разгледаните дотук методи за моделиране на данни се 
отнасят за хранилища, съхраняващи множество данни във 
вид на релации. След въвеждането на нерелационните бази 
от данни (Not only Structured Query Language, NoSQL) [8] се 
появява друга алтернатива, наречена езеро с данни (Data 
Lake), където се съхраняват различни по вид нерелационни 
данни (Big Data или NoSQL бази от данни) [8].

• Езеро с данни (Data Lake). Езерото с данни е 
метод за съхранение в СД на огромно количество 
сурови данни в естествен формат, като се осигу-
рява достъп до тях при поискване [9]. Терминът 
понякога се свързва със съхранение на обекти 
посредством Apache Hadoop софтуерни програми 
с отворен код, улесняващи използването на мре-

жа от множество компютри за решаване на про-
блеми, включващи големи данни и изчисления. 
Работещите в областта на данните все по-често 
използват термина езеро с данни, за да опишат 
всеки голям масив от данни с неопределена схема 
и изисквания към данните. Потребителите опреде-
лят тези параметри при изготвяне на заявките за 
обработка на данните. Поради неструктурирания 
характер на съхраняваните данни проектирането 
и поддържането на такъв СД е сложен и трудо-
емък процес. Ако езерото с данни е лошо про-
ектирано, неправилно документирано или лошо 
поддържано, то може да се превърне в т. нар. 
блато с данни [10]. Тези недостатъци компро-
метират възможността за извличане на данни и 
потребителите не могат ефективно да анализират 
и използват данните. Въпреки че съществуват, да-
нните от блатото не могат да бъдат извлечени без 
контекстуални метаданни.

Основни модели за съхраняване и обработка  
на данни в интернет

Наличието на огромно количество данни, генерирани 
от човешка дейност или заобикалящата ни среда, води до 
необходимостта от структурирането и съхранението им в 
СД, представляващи масивни запаси от данни във време-
ви редове [6]. Структурирането и съхранението на данните 
впоследствие улеснява тяхната обработка и развитието на 
СД. Съществуват редица възможности за избор както по 
отношение на софтуерните инструменти за обработка на 
данните, така и по отношение на подходите за развитие 
на СД. За проектирането и изграждането на един добре 
функциониращ СД е необходимо да се приложи правилният 
модел за съхранение на данни. Известни са два основни 
модела: модел на Инмон и модел на Кимбъл:

• Модел на Бил Инмон. В основата на този подход 
се прилага моделиране на данните чрез нормали-
зация (Normalized Data Factory Modeling). Тук в СД 
се съхраняват атомарните стойности на данните. 
Впоследствие данните се използват за създаване 
на информационни матрици (ИМ) за конкретни 
цели. Бил Инмон предлага подход за изграждане 
top-down (отгоре-надолу) [11,12], при който тра-
диционните инструменти за релационни бази от 
данни (БД) се адаптират за нуждите и развитието 
на корпоративен СД, където всички налични дан-
ни от системите за транзакции се консолидират 
в тематично ориентирана, интегрирана, времевари-
антна и неизменчива съвкупност от данни. От този 
СД се изграждат индивидуални ведомствени ИМ, 
които подпомагат активно вземането на решения 
в дадена организация [12]. На фиг. 1 е представен 
модел на облачна БД, при който за изграждането 
на СД е използван моделът на Бил Инмон. СД се 
зарежда с данни от системите за онлайн обработка 
на транзакции (OLTP). СД е в 3NF. ИМ се осигуряват 
извън СД, като могат да се създават и нови, когато 
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е необходимо. Те са в 3NF и от тях се изграждат 
кубове с данни, използвани за онлайн аналитич-
ната обработка (OLAP). Моделът на Инмон има 
следните особености и характеристики:

 9 Представлява корпоративен модел на данни 
(CIF), който предполага изграждане на корпо-
ративен СД.
 9 Ориентиран е за корпоративни нужди.
 9 Поради факта, че са необходими познания в 
сферата на системите за управление на БД 
и езика за структурирани запитвания SQL, се 
разработва и развива от специалисти разра-

ботчици. Потребителите имат пасивно участие.
 9 Използват се централизирани нормализирани 
таблици, съхраняващи атомарните стойности 
на данните.
 9 Използват се зависими ИМ, които представля-
ват отделни физически подмножества от данни 
и могат да бъдат използвани за различни цели.
 9 Интеграцията на данните се извършва чрез CIF. 
Организацията е на три нива: СД, ИМ, инфор-
мационни кубове (ИК) (data warehouse, data 
mart, cube) и дублиране на данни.

Фиг. 1. Модел на облачна база от данни, базиран на модел на Бил Инмон

• Модел на Ралф Кимбъл. При този подход се 
прилага размерно моделиране. Това е концепция, 
разработена от Кимбъл за многомерен модел на 
данните, който може да бъде представен в рела-
ционна БД. СД представлява съвкупност от ИМ, 
съдържащи размерни и факттаблици, представе-
ни в схема звезда (star schema) или снежинка 
(snowflake schema) и зависещи от изисквания-
та на конкретен проект. Ралф Кимбъл предлага 
подхода bottom-up (отдолу-нагоре) [11,12], при 
който се използва размерно моделиране. Той се 
изразява в структурирането и съхраняването на 
данните в релационна БД посредством два типа 
таблици: таблици на размерностите и таблици на 
фактите. Тези два типа таблици са в основата на 
физическото реализиране на многомерен модел 
на данните като схема звезда или схема снежин-
ка [13]. Този подход за моделиране на данни е 
уникален за даден СД. Вместо да се изгради една 
корпоративна БД Кимбъл предлага да се създаде 
БД или ИМ, които да служат за аналитични нужди 
на отделите и едва след това за интегриране-
то на тези ИМ използва друга своя иновация, 
наречена информационна шина (data bus) [12]. 

На фиг. 2 е представен модел на облачна БД, 
при който при изграждането на СД е използ-
ван моделът на Ралф Кимбъл. СД е изграден от 
ИМ. ИМ се зареждат с данни от OLTP системи, 
които обикновено са релационни БД в 3NF. СД 
е централен за модела и представлява де-нор-
мализирана схема от тип звезда. От този СД се 
изграждат OLAP кубовете.

Моделът на Кимбъл има следните особености:
 9 Представлява логическо хранилище за данни 
(BUS), структурирано по тематични области.
 9 Ориентиран е за отделни бизнес процеси, потре-
бителите имат активно участие.
 9 Използват се децентрализирани ИМ.
 9 Използват се независими размерномоделирани 
ИМ, оптимизирани за изготвяне на отчети и ана-
лизи.
 9 Интеграцията на данните е посредством подходя-
щи размерности, което осигурява съгласуваност 
между източниците на данни.
 9 Организацията е на две нива: ИМ, ИК, по-малко 
процеси по извличане, трансформация и зарежда-
не (ETL) и няма дублиране на данни.
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II. SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) анализ  
на моделите на Инмон и Кимбъл

Двата модела имат обща допирна точка, която се из-
разява в това, че СД се явява централен СД и OLAP кубове-
те са изградени от денормализирани схеми от тип звезда.

Силни страни (Strengths) на модела на Инмон
• СД е централен и от него се изграждат ИМ, с 

които потребителите работят. По този начин се 
запазва интегритетът на данните.

• Избягват се аномалиите при актуализиране на да-
нните поради съкращаване на излишъка от данни. 
Това прави ETL процесите лесни и по-малко по-
датливи на отказ.

• Бизнес процесите могат да бъдат разбрани лес-
но, тъй като моделът представя детайлно бизнес 
субектите.

• При промяна на бизнес изискванията или източ-
ниците на данни е лесно да се актуализира СД, 
тъй като едно нещо е само на едно място. Това 
прави модела гъвкав.

Силни страни (Strengths) на модела на Кимбъл
• Бързо изграждане и стартиране в първата фаза 

на проекта.
• Схемата от тип звезда може лесно да бъде раз-

брана от бизнес потребителите и е лесна за из-
ползване при изготвяне на отчети. Освен това 

повечето инструменти за бизнес анализи работят 
сравнително добре с нея.

• Средата за съхранение на данните заема малко 
място, което прави управлението на системата 
доста по-лесно.

• Моделът на схема звезда е много сполучлив, тъй 
като системата за управление на бази от данни 
извършва т. нар. звездно присъединяване (star 
join), при което се създава декартов продукт, из-
ползвайки всички стойности на размерите, а фак-
ттаблицата се поставя накрая на селектираните 
редове. Известно е, че това е много ефективна 
операция за работа с БД.

• Необходим е малък екип от разработчици и про-
ектанти, за да се поддържа ефективността на 
СД.

Слаби страни (Weaknesses) на модела на Инмон
• При нарастване броя на таблиците моделът и ре-

ализацията могат да станат сложни.
• Необходими са експерти в моделирането на данни 

и бизнес процеси.
• Изграждането и първоначалната настройка отне-

мат много време.
• ИМ са изградени и се зареждат с данни от СД.
• Необходим е доста голям екип от специалисти, за 

да бъде управляван и поддържан.

Слаби страни (Weaknesses) на модела на Кимбъл
• Данните се съхраняват в ИМ, поради което те не 

са напълно интегрирани.

Фиг. 2. Модел на облачна база от данни, базиран на модела на Ралф Кимбъл
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• Наличие на излишни данни.
• Добавянето на колони в таблицата с факти може 

да доведе до намаляване на производителността, 
тъй като размерът на факттаблицата става по-го-
лям. Това прави трудно изменянето на размерния 
модел, тъй като се променят и бизнес изисква-
нията.

• Моделът е ориентиран към бизнес процесите, а не 
към предприятието като цяло.

• Висока сложност при интегрирането на наследени 
данни в СД.

Възможности (Opportunities) на модела на Инмон
• Ориентиран е за корпоративни нужди.
• Организацията е на три нива: СД, ИМ, ИК и дуб-

лиране на данни.
• Може да се използва за изготвяне на разнообраз-

ни отчети за нуждите на предприятието.

Възможности (Opportunities) на модела на Кимбъл
• Ориентиран е за отделни бизнес процеси, потре-

бителите имат активно участие.
• Организация на две нива: ИМ, ИК, по-малко про-

цеси по извличане, ETL и няма дублиране на дан-
ни.

• Работи добре при проследяване на ключовите по-
казатели за ефективност, тъй като ИМ са насочени 
към отчитане, съобразено с бизнес процесите.

• Висока ефективност при използване на инстру-
менти за бизнес анализ, при който се налага 
сондиране сред множество схеми тип звезда за 
генериране на отчети. Това може да бъде успешно 
осъществено с помощта на съответстващи раз-
мерности.

Заплахи при използване (Threats) на модела на 
Инмон

• С нарастване на броя на таблиците се затруднява 
работата при изготвянето на селекции.

• Трудности при намирането на експерти в модели-
рането на данни и бизнес процеси.

• Необходима е по-продължителна работа на ETL 
процеси, което ще доведе до необходимостта от 
използването на повече ресурси.

Заплахи при използване (Threats) на модела на 
Кимбъл

• Нарушава се същността на единен източник на 
информация.

• Поява на аномалии при актуализиране на данните 
с течение на времето.

• Трудности при реализиране на някои отчети на 
предприятието.

В резултат на SWOT анализа може да се направи из-
вод, че поради подхода отдолу-нагоре моделът на Кимбъл 
е по-мащабируем и осигурява възможност да се започне 

с малки проекти, които впоследствие да се разраснат. При 
този подход възвръщаемостта на инвестициите е по-бърза. 
От друга страна, моделът на Инмон е по-структуриран и ле-
сен за поддържане, но отнема повече време за изграждане. 
Значителното предимство на модела на Инмон е, че СД е в 
3NF, което улеснява значително изграждането и използва-
нето на модели за извличане на данни.

Заключение
Направен е обзор на известни методи и модели за 

структуриране, съхраняване и обработка на данни. Извър-
шен е SWOT анализ, при който са разгледани силните и 
слабите страни на популярни модели за структуриране, 
съхраняване и обработка на данни. От направения SWOT 
анализ става ясно, че всеки модел има своите силни и сла-
би страни. В тази връзка при проектирането на информа-
ционни системи е необходимо да се избере подходящ ме-
тод за моделиране. Понякога е необходимо да се направят 
известни компромиси, като се използва хибриден подход, 
за да се редуцира въздействието на слабите страни. Тези 
компромиси могат да бъдат наложени както по финансови, 
така и по технически причини. Докато финансовите при-
чини могат да имат за цел редуциране на разходите, то 
техническите причини могат да бъдат от различно естество: 
осигуряване на лесна и бърза разработка, бързо внедря-
ване, мащабиране, лесна поддръжка и управление, а също 
така и бързодействие при изпълнение на запитванията от 
клиентите.
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Имплементиране на криптовалута  
при наемане на автомобил  
чрез блокчейн протокол
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Implementing Cryptocurrency in Car Renting via Blockchain 
Protocol
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Abstract. Car renting is spreading, while cars are increasingly smart 
and connected allowing autonomous behavior like self-driving, 
self-parking, etc. The process of renting, however, is usually cum-
bersome, involves transfer of sensitive data, is not entirely digital, is 
heavily regulated and involves different parties directly or indirectly. 
Therefore, the security, validity and traceability of the data involved is 
of vital importance. In this paper the authors discuss the blockchain 
opportunity to innovate the car renting business and present a model 
where the process is digitalized, simplified and data authenticity and 
security are guaranteed by using blockchain protocols, smart con-
tracts and cryptocurrency.

Увод
Известен проблем в осъществяването на транзакции 

в дигиталните канали е липсата на гаранция за сигурността 
и автентичността на данните, необходими за изпълняването 
на конкретни цели [2]. В повечето случаи интеракцията е 
между различни потребители (в това число и умни устрой-
ства), които не са имали отношения преди, при големи ге-
ографски разстояния, езикови и културни бариери, както и 
други фактори, влияещи в дадена транзакция. Като резултат 
трудно може да се установи достоверността и репутацията 
на всяка от участващите страни предварително. Ситуация-
та се затруднява допълнително, когато част от транзакци-
ите включват скъпи активи, особено такива, подлежащи 
на сериозна регулация, каквито са автомобилите. В този 
контекст осъществяването на сделки по дигитален път чрез 
конвенционални технологии и подходи може да се случи 
само при голямо доверие между страните. Към момента 
доверието се реализира основно от огромното количество 
лични данни, които се събират за страните (най-вече за 
шофьора, наемащ автомобил). Процесът изисква заделя-
нето на ресурс за валидиране на данните, жизненият му 
цикъл се удължава и утежнява, страните обменят непро-
порционално количество лични данни, участниците нямат 
контрол върху собствените си данни веднъж предоставени, 
подсигуряват се множество защити за трансфер на тези 
данни чрез интернет и други. 

Целта на тази публикация е да представи модел за 
наемане на автомобил чрез използване на блокчейн прото-
коли, техните криптовалути и имплементиращите ги смарт 
контракти.

Методика и съществуващо състояние 
на технологията

Методологията на изследването се основава на ли-
тературно търсене, преглед, анализ и синтез на научната 
и приложната информация и на дългогодишния опит на 
авторите в научните изследвания и моделирането. Моде-
лирането позволява да се реши изследователската задача 
за анализ и оценка на конкретно решение, като се оцени 
приложимостта на блокчейн (технологията blockchain) за 
наемане на автомобил чрез използване на протоколи и 
смарт контракти.

Технологията с блокови вериги позволява процесът 
за наемане на автомобил да се оптимизира и автоматизи-
ра значително, като премахва посочените недостатъци и в 
същото време гарантира за сигурността и автентичността 
на данните [1, 6]. Тя е технология за децентрализирано 
обработване на данни в публични или частни мрежи. Със-
тои се от групирането на данните в абстрактни структури, 
наречени блокове. Всеки блок е криптографски свързан 
със следващия блок. Това по същество създава свързана 
структура от блокове, която е практически невъзможно да 
бъде подправена или подменена, нарочно или в резултат 
на инцидент, или друго неволно действие. Веднъж след като 
всеки блок бъде запълнен и записан в разпределената база 
с достатъчно количество данни, става невъзможно съдър-
жанието му да бъде променено, оттеглено и транзакцията 
да бъде отменена. Единственият начин структурата да се 
променя е, като се добавят нови блокове от транзакции 
към вече съществуващите. По този начин се гарантира ав-
тентичността и сигурността на данните [6]. Примерна ве-
рига от криптографски свързани блокове е представена на 
фиг. 1.

Смарт контрактите (smart contract), които са осно-
вен елемент на блоковите вериги, представляват програ-
мируем компютърен код, който се изпълнява в децентра-
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лизирана блокчейн среда. Те са компютърен еквивалент 
на нотариално заверените договори между участващите в 
процеса лица или бизнеси и обикновено се реализират 
с отворен код. Поради невъзможността информацията да 
бъде променяна в блокчейн, веднъж след като даден смарт 
контракт бъде разположен в децентрализираната среда, той 
не може да бъде променян, оттеглен или прекратен. Той 
може единствено да бъде изпълнен, след като предвари-
телно уточнени обстоятелства или условия, програмирани 
в кода, бъдат удовлетворени. Смарт контрактът дава сигур-
ност на различните страни, които са участници в блокчейн 
мрежата, че няма изменение или подправяне в договора, 
след като смарт контрактът е активиран.

Фиг. 1. Криптографски свързани блокове в историята 
на блокчейн веригата

Съществуват модели, описващи варианти на блокчейн 
системи в контекста на споделено пътуване (car sharing) 
в рамките на умен град (smart city) [2,3]. Създадени са и 
платформи като HireGo – Shared Mobility Platform, които 
позволяват всеки шофьор да отдава под наем собствения 
си автомобил или да наема от друг [7]. Тази платформа 
прехвърля вече съществуващ централизиран модел и го 
децентрализира чрез блокчейн. За целта използва HGO 
– собствен ERC20 токън (token) върху етериум (Ethereum 
blockchain). Има създадени токъни специално за целите на 
отдаване под наем на активи, какъвто е Bitsrent BTR, който 
също върви в етериум среда и внася елемент на децентра-
лизация [8]. Предложено е и използването на блокчейн при 
защитата на смарт автомобили от често използвани ата-
ки, както и други специфични проблеми като отнемане на 
контрол над транспортното средство (remote highjacking), 
следене на местоположение, сигурно отдалечено обновя-
ване на бордовия софтуер и други [4]. Също така има 
възможност физически активи като автомобилите да бъ-
дат представени като токъни в блокчейн, които да бъдат 
търгувани [5]. Така автомобил ще може да бъде отключен 
само от частния ключ към акаунта на потребителя, който 
е собственик на токъна, съответстващ на това превозно 
средство. 

Тази статия се фокусира конкретно върху протокол 
на наемане на автомобил в децентрализирана среда чрез 
използването на смарт контракт и не разглежда цялостната 
инфраструктура, необходима за подобни услуги. Тази аб-

стракция позволява описаната система да бъде приложена 
лесно и в конвенционални системи без нужда от промяна в 
текущата инфраструктура на компании, отдаващи коли под 
наем. По този начин блокчейн базираните системи ще мо-
гат да бъдат възприети по-лесно за използване от бизнеса, 
както и за разработване на пилотни проекти в областта. 

Авторите описват концепция и модел за практичното 
приложение на технологията от блокови вериги при на-
емане на автомобил. Моделът позволява процесът да се 
изследва, улесни и ускори, като се извършва изцяло елек-
тронно, а в същото време се гарантира сигурността и ав-
тентичността на данните, необходими за осъществяването 
на транзакциите.

Архитектура на системата
Концепцията за наемане на автомобил чрез блокчейн 

протокол може да се реализира чрез информационна сис-
тема с предложената архитектура. Основните елементи на 
архитектурата включват три основни блока:

• Уебсайт или мобилно приложение.
• Сървърна част, свързанa чрез интернет, включи-

телно и защитни стени.
• Блокчейн мрежа с блокчейн възли.
Основните елементи и техните взаимовръзки са пред-

ставени визуално на фиг. 2.

Фиг. 2. Архитектура на системата за наемане на автомобил чрез 
блокчейн протокол

Архитектура на системата позволява лесно интегри-
ране към вече съществуваща база данни с потребители 
на компании за отдаване на автомобили под наем, която 
работи с конвенционални технологии. Функциите на еле-
ментите са следните: 

• Потребителската част от системата предоставя 
потребителски интерфейс (UI – user interface) 
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чрез използване на стандартни уеб технологии 
или приложение за мобилна операционна сис-
тема (основно Android и iOS). През този модул 
крайните потребители ще могат да заявят авто-
мобил и да го отключат, както и да платят за 
услугата след това.

• Сървърната част е интранет мрежа и функциони-
ра като посредник между заявките от потребител-
ското приложение и блокчейн мрежата от бизнес 
участниците. Съдържа стандартна релационна база 
данни, състояща се от профили на потребителите, 
които биват реферирани при заявка и изпращани 
за транзакция към смарт контракта заедно с ос-
таналите данни.

• Децентрализираната блокчейн мрежа реализира 
разпределената главна книга (Decentralized Ledger 
Technology – DLT) и съдържа историята на всич-
ки транзакции. Тя се състои от възли (nodes) и 
смарт контракт, който управлява автоматизирано 
целия процес. Тъй като тази част от системата не 
е централизирана, историята на данните се съх-
ранява като идентично копие едновременно във 
възлите при всеки участник в мрежата. В зави-
симост от вида на блокчейн архитектурата – пуб-
лична или частна – e възможно всеки участник да 
има собствен възел, но с различна роля. Напри-
мер потребителите, наемащи транспорт, да имат 
историята на транзакциите, но да не участват в 
консенсусните алгоритми за валидация. От типа 
мрежа също зависи дали да се имплементират 
допълнителни условия за анонимност на данни-
те, всеки потребител да вижда само собствената 
си история от използване на услугата, а не тази 
информация да е публична (макар и анонимна) в 
рамките на цялата мрежа. 

Процес на наемане чрез блокчейн 
протокол

Протоколът, по който се изпълнява предоставянето 
на услугата за наемане на автомобил в децентрализирана 
среда се състои от следните групи от действия: 

• Заявяване на автомобил.
• Валидация в блокчейн.
• Използване на автомобил.
• Сетълмънт в блокчейн.
Всяка от тези групи се разделя на конкретни стъпки, 

които могат да бъдат представени алгоритмично на процес-
ната диаграма на фиг. 3.

В така разработения процес се приема, че потреби-
телят вече е регистриран (тоест преминал е валидиране 
на информация, свързана с разрешително за шофиране) и 
смарт контрактът вече е качен в блокчейн мрежата. Това е 
така, тъй като тези събития се случват точно веднъж в на-
чалото на жизнения цикъл при използването на системата 
от страна на даден потребител.

Фиг. 3. Процесна диаграма на системата

Смарт контракт. Ролята на смарт контракта е да 
управлява бизнес процеса в децентрализирана компютър-
на среда. В конкретния случай се следи за изпълнението 
на условията и валидирането на транзакции. Алгоритми-
те в смарт контракта са юридически договорени и приети 
предварително от участниците в процеса. Условията при 
изпълнение на транзакцията са свързани със статуса на 
заплащане на услугата: в началото – да не се допусне нова 
транзакция, в случай че потребителят не е платил за пре-
дходната; в края – да се обновят полетата след получаване 
на информация за платена услуга. Валидирането е свърза-
но със стартирането на транзакции в блокчейн мрежата, 
свързани с обявяването на ново използване на услугата 
от страна на потребител, както и приключване на услугата. 
Тези действия са представени на фиг. 3.

Така описаният смарт контракт следва да притежава 
в себе си следните полета:

 9 Клиентска референция от базата данни.
 9 Номер на автомобил.
 9 Статус на заплащане.
 9 Метаданни или референция към тях във външна 
база, които биха могли да съдържат докладвана от 
автомобила информация (примерно за катастрофа 
или други важни събития). Това поле е препоръ-
чително, но не е задължително, тъй като подобни 
данни, ако са в голям размер, би било по-уместно 
да не са в блокчейн мрежата.

Предимства на представената система пред кон-
венционалните технологии. С интегрирането на блокчейн 
към процеса на наемане на автомобил се постигат няколко 
ключови подобрения:

 9 На първо място се гарантира автентичността и 
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проследимостта на информацията при наемане на 
автомобил. Поради описаното свойство на блок-
чейн технологията да съхранява всички транзак-
ции по начин, недопускащ коригиране, променяне 
или подменяне на данните, се създава достовер-
ност и ясна проследимост на информацията в це-
лия ѝ жизнен цикъл.
 9 На второ място поради децентрализираната при-
рода на блокчейн, няма един-единствен възел, 
който да съдържа и да съхранява, а оттам и да 
контролира цялата информация. Тоест поради лип-
сата на елемент на централизация (в традицион-
ния случай това е системата на доставчика на 
услуги за наемане на автомобили, съхраняваща в 
себе си всички данни на всички клиенти) потре-
бителите имат контрол над собствената си инфор-
мация и по този начин допълнително се засилва 
сигурността на данните и драстично се редуцира 
рискът от манипулация.
 9 Следващо силно предимство на така описаната 
система е изключителната прозрачност на всич-
ки транзакции, която произтича от използването 
на блокчейн технологията. В зависимост от типа 
на мрежата (публична или частна) може да се 
създадат различни нива на видимост, както и да 
бъдат включени като участници други заинтересо-
вани страни, които имат ако не директен, то кос-
вен интерес към процеса на наемане. Такива биха 
били застрахователи, банки, регулатори, агенции 
и други. На тях може да бъде предоставен под-
ходящ достъп на видимост в реално време, като 
едновременно с това се гарантира достоверност 
на данните. Така в случай на диспут всички данни 
са ясно и бързо проследими от всички участници.

Заплащане с криптовалута
Заплащането с криптовалута е една от най-логичните 

посоки, в които може да бъде развита така предложена-
та система. Въвеждането на блокчейн плащане чрез вече 
съществуващи или собствени за мрежата виртуални пари 
(криптовалута, токъни) би било важна стъпка към прехвър-
ляне на целия процес изцяло в блокчейн среда. Използва-
нето на виртуални пари в рамките на системата би дало 
изключителна проследимост, както и гъвкавост на процеса 
по наемане на автомобил, като същевременно с това би 
го улеснил.

Криптовалутите представляват дигитален медиум за 
осъществяване на финансов трансфер чрез използването 
на криптографски функции. Всяка такава финансова опе-
рация представлява нормална транзакция, отбелязвана в 
съответния блок на веригата, пазеща се в блокчейн исто-
рията.

Криптовалутите работят на криптографски принцип 
и по-конкретно на публично-частните ключове (Public key 
cryptography). Всеки участник има собствен виртуален 
криптопортфейл (crypto wallet), чрез който управлява из-

ходящите и входящите транзакции. За целта този портфейл 
е обвързан с два ключа: публичен и частен. Публичният 
служи като адрес, на който портфейлът може да получа-
ва криптовалута, а частният служи за оторизирането при 
изпращане на криптовалута от портфейла. От тук следва, 
че публичният ключ се знае от всички, докато частният 
се пази в тайна и е достояние само на собственика на 
портфейла.

Първият пример за криптовалута, работеща върху 
блокчейн протокол, беше предложена през 2008 г. от Са-
тоши Накамото, чиято идентичност (или група от хора) не 
е потвърдена [9]. Тази валута се нарича биткойн (Bitcoin) 
и към момента е най-разпространената криптовалута в це-
лия свят и по данни на популярния сайт за следене на 
криптовалути coinmarketcap.com е с пазарна капитализа-
ция от над 132 милиарда щатски долара и с общ оборот 
на транзакциите за денонощие от над 31 милиарда щатски 
долара [10]. Тези данни показват ясно, че потребителите 
оценяват предимствата на подобен тип дигитални пари и 
се възползват от тях активно. Пак по данни на същия сайт 
към текущия момент съществуват над 5300 криптовалути с 
обща пазарна капитализация от над 208 милиарда щатски 
долара и общ оборот за 24 часа от над 118 милиарда щат-
ски долара. Тези криптовалути привличат вниманието както 
на потребители, така и на големи инвеститори. Нараства 
броят и на онлайн магазините, които приемат виртуални 
пари като форма на заплащане [11]. 

Според представените данни по-горе е видно, че 
криптовалутите са използвани активно и тяхното разпрос-
транение се ускорява. Много са факторите, които обос-
новават този ръст на популярност и основните предим-
ства на този тип дигитални пари, които ги правят особено 
подходящ избор за интегриране в предложения модел за 
наемане на автомобил чрез блокчейн протокол, са: 

 9 Основна характеристика на криптовалутите е про-
следимостта и автентичността на всички тран-
закции. Тъй като всеки трансфер се извършва и 
се записва в историята от блокове на блокчейн 
веригата поради невъзможността за манипулиране 
на данните, описана по-горе, всички финансови 
операции остават като непроменим архив, което 
гарантира автентичността и позволява да се про-
следи как се изменя балансът на даден акаунт във 
времето, без да има съмнения относно точността 
на данните.
 9 Друго предимство на криптовалутите са по-ниски-
те (ако има) такси за осъществяване на прево-
ди. Изследвания показват, че за трансфер на пари 
с конвенционален метод като кредитна карта так-
сата може да е в пъти по-голяма отколкото чрез 
използването на биткойн протокола [12]. Това 
е логично следствие от свойството на блокчейн 
протоколите да елиминират посредници, в кон-
кретния случай – банките. Естественият резултат 
е цената на транзакциите да спадне, тъй като няма 
заплащане за тези посредници, като в много слу-
чаи за осъществяването на превод чрез банковата 
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система може да има няколко банки посредници, 
всяка от които взема такса.
 9 Скорост на транзакциите. Известно е, че една 
банкова транзакция може да бъде изпълнена 
след часове, а в някои случаи едва след няколко 
дни. Според сайта за статистически изследвания 
statista.com, средното време за валидиране на 
транзакция в биткойн протокола за март 2020 г. 
е малко над 9 минути [13]. Разликата е очевидна 
и значима.
 9 Анонимност на личните данни. В публичните 
блокчейн протоколи транзакциите се осъществя-
ват между виртуални портфейли, като официалната 
им идентификация е адрес на портфейла. На сис-
темата не е нужна верификация на идентичността 
на потребителя, който стои зад този портфейл, за 
да работи коректно и сигурно. Като следствие от 
това, дори и финансовите данни за транзакции 
на някой онлайн магазин да бъдат атакувани и 
разпространени, то ще бъде виден само адресът 
на различните портфейли, но не и лични данни 
на техните собственици. Сходен пример може да 
се даде с традиционните банкови данни. Ако бъде 
атакуван сървърът на даден онлайн търговец (или 
друга организация в този смисъл), приемащ пла-
щания чрез стандартна информация от банкова 
кредитна карта, то източените данни като номера 
на картата и името на картодържателя (изписано 
на картата), както и нейната валидност са дос-
татъчни, за да бъде злоупотребено с акаунта на 
този потребител. В сравнение, с един виртуален 
портфейл на криптовалута може да бъде злоу-
потребено, само ако се разбере кой е неговият 
частен ключ.
 9 Друга полза е, че виртуалният портфейл принад-
лежи само на своя собственик и друг участник 
няма контрол върху него. Това е директно след-
ствие от децентрализираната природа на блокчейн 
протоколите, върху които се изпълняват криптова-
лутите. Тъй като нито един участник няма контрол 
върху мрежата, то не може и един-единствен ак-
тьор в този процес да влияе върху данните. Това е 
в директен контраст със стандартните системи за 
разплащане като например банки или онлайн сай-
тове за разплащания. Ако в някакъв момент тези 
институции решат да блокират конкретен акаунт 
(без значение от причината), те са способни да го 
направят дори без знанието или позволението на 
потребителите им, тъй като цялата информация се 
съдържа на техните сървъри, върху които те имат 
пълен контрол.

Описаните предимства на криптовалутите допълват 
добре предложения модел за наемане на автомобил чрез 
блокчейн протокол. Интегрирането на криптотокън с цел 
разплащане може да се адаптира по няколко начина спо-
ред нуждите на доставчика на автомобилната услуга. В така 
предложената архитектура най-лесно би било използването 

на съществуваща криптовалута, която е основна (native) за 
конкретната блокчейн платформа. Пример за това би било 
платформата Ethereum, върху която може да се изпълня-
ват смарт контракти и която има собствен криптотокън, 
наречен Ether. Ethereum e популярна, тъй като е първата 
и най-разпространена блокчейн платформа с развита ин-
фраструктура и програмно осигуряване за управление на 
собствената си криптовалута чрез смарт контракти, което 
го прави удобно за използване и интегриране в приложе-
ния. Разбира се, съществуват и други алтернативи.

При използване на криптовалута, на стъпката със за-
плащането за услугата, обозначена формално на фиг. 3  
като „Изпраща се информация към смарт контракта за за-
плащането“, следваща условното разклонение в процеса 
„Потребителят заплаща?“. Няма да се иска информация 
за заплащане от източници извън блокчейн мрежата, а 
действието ще се изпълни директно в блокчейн платфор-
мата под управлението на смарт контракта, който се грижи 
и за останалата част от процеса по наемане на автомо-
бил. За целта единствено е необходима функционалност 
в този смарт контракт, която да обработи транзакцията 
на заплащане, след което да се пристъпи към стъпката 
„Смарт контрактът обновява параметрите и пуска транзак-
ция“. Примерен подпроцес, осъществяващ тези дейности, е 
показан на фиг. 4.

От гледна точка на бизнес процеса използването на 
криптовалута постига следните предимства:

 9 Редуцира се рискът от конфликт в данните до 
минимум. Ако бъде използван външен метод за 
заплащане (примерно онлайн или банково пла-
щане), а смарт контрактът само се информира 
от сървъра за осъществяването на тази транзак-
ция, то теоретично съществува сценарий, в който 
по някаква причина (хакнат или спрял сървър на 
доставчика на автомобилната услуга, или грешка 
в кода му; грешка в процесите или в изпълнението 
на самата система за разплащане, която комуни-
кира със сървъра на доставчика и други) може да 
бъде извършено плащане от потребителя, но това 
уведомление да не достигне до смарт контракта. 
Това би породило конфликт и би нарушило инте-
гритета на услугата. Ако плащането се извършва 
с криптовалута в самия блокчейн протокол, се 
елиминира нуждата от външен метод за заплаща-
не и се спестява описаната комуникация между 
системите, което понижава и риска.
 9 Прозрачността на историята на заплащане и ней-
ната непроменяемост (immutability) гарантират 
ясни финансови взаимоотношения между страни-
те, фасилитират повече доверие и редуцират ве-
роятността от измама или конфликт до минимум.

Липсата на контрол върху финансовата информация 
и историята на заплащане от само една от страните без 
знанието на другата балансира взаимоотношенията между 
участниците в процеса, намалява асиметрията в обмена на 
лични данни. Ако преди доставчика на услугата за наемане 
на автомобил е приемал плащания с кредитна карта (съот-



2 201938

информатика

ветно има данните от картите на своите потребители), то с 
въвеждането на криптовалута тази информация е излишна.

Фиг. 4. Подпроцес за извършване на заплащане с криптовалута

Елиминира се нуждата от посредник при приемането 
на плащания от страна на доставчика на автомобилната 
услуга, което би довело до редуциране в разходите за из-
ползването на онлайн финансов процесор (банка или друга 
онлайн платформа за разплащания) и улесняване на целия 
процес.

Като директно следствие от бързината на осъществя-
ване на криптотранзакции заплащането би ставало бързо 
и директно между участниците, без да се съобразяват с 
множеството процеси по сетълмънт в нормалните банкови 
транзакции и свързаните с тях забавяния по различни при-
чини, както би се случило с използването на конвенциона-
лен метод на плащане.

Така предложеният подход с имплементиране на 
криптовалута осигурава гъвкавост на участниците в проце-
са, свобода на избор от множество блокчейн платформи, 
поддържащи собствена криптовалута, улеснява процеса на 
плащане, намалява разходите за изпращане и приемане 
на пари, като елиминира посредници, редуцира нуждата от 
допълнителни лични данни, които потребителят трябва да 
споделя, намалява риска от злоупотреба с вече споделени-
те данни, помага за създаване на доверие между страните 
и свежда вероятността за конфликт до минимум.

Описаната архитектурата, както и процесите на рабо-
та и заплащане позволяват адаптивност и свобода на до-
развиване в много посоки. Чрез нея по-лесно могат да се 
изграждат и интегрират нови функционалности в процесите 
на работа на фирмите, предлагащи наемане на автомобил 

отдалечено, а като следствие и по-бързото и по-широкото 
разпространение на блокчейн технологията и криптовалу-
тите.

Посоки за бъдещо развитие. В така предложения 
дизайн на системата с блокови вериги, смарт контракт и 
криптотокъни са заложени принципи на прозрачност, ав-
тентичност и сигурност. Имплементирането на заплащане с 
криптовалута улеснява процеса за всички участници и вла-
га в предложения дизайн всички предимства, които дават 
криптотокъните при финансов трансфер. Трябва също така 
да се отчита, че блокчейн е нова технология, има множе-
ство предизвикателства, които следва да се проучат по-де-
тайлно, за да бъде подобрен и оптимизиран този модел.

Една от най-логичните насоки за изследване е про-
учването и анализирането на регулаторни и законодател-
ни тенденции при употребата и работата на блокчейн и 
криптовалутите. Блокчейн и криптотокъните са авангардна 
технология, променяща конвенционални подходи и пара-
дигми, а като следствие липсва правно-регулаторна рамка, 
адресираща тяхната употреба. Въпреки че има прогресив-
ни юрисдикции като Лихтенщайн, Малта и Сингапур, които 
имат последователна политика спрямо токън икономиката, 
повечето юрисдикции, включително Европейския съюз, ня-
мат ясна посока за регулиране на технологията [14]. Тази 
неяснота би могла да обезкуражи инвестициите от страна 
на доставчиците на автомобили под наем.

На второ място следва да се разгледа по-внимателно 
обемът данни, които системата и смарт контрактът могат да 
поемат и обработят за определено количество време. Тако-
ва проучване би установило наличие на слаби точки (bottle 
necks), които забавят системата и транзакциите в нея.

Също така е необходимо да се анализира влиянието 
на типа мрежа (публична или частна) върху участниците, 
както и цялостното изпълнение и продуктивност на систе-
мата. Тук би се идентифицирала необходимост за модифи-
циране спрямо специфични бизнес, регулаторни и строго 
технологични нужди.

Анонимизирането на данните е също важен аспект, 
който би следвало да се разгледа. Например да се проучи 
дали съхраняването на самата информация в смарт кон-
тракта се приема за допустимо или е по-добре да се съх-
ранява неин хеш (hash) код, а самите данни да се намират 
във външна база или в допълнителен блокчейн.

Възможностите за надграждане на блокчейн мрежата 
са друга посока за бъдещо проучване. Бизнес нуждите са 
динамични, а технологията е нова и обещаваща, следова-
телно и възможните варианти за доразвиване са много. 
Подобно изследване ще установи осъществимостта и жиз-
неспособността на различни функционалности и влиянието 
им върху (но не само) бизнес процесите и рентабилността 
на услугата, леснотата за използване от страна на потре-
бителите и други.

Заключение
Заедно с нарастването на броя на умните устройства 

като телефони, часовници, гривни и други се засилва и 



2 2019 39

информатика

дигитализирането на процесите за скъпи активи, каквито са 
автомобилите. Новите поколения автомобили стават свър-
зани, интелигентни, а до голяма степен и автономни. Това, 
комбинирано с иновативни технологии като блокчейн, съз-
дава изцяло нови бизнес модели и парадигми на управле-
ние и използване на скъпи превозни средства. Един подо-
бен нов модел на поделено използване на автомобили чрез 
блокчейн технология е наемането и заплащането им чрез 
криптовалута в децентрализирана среда. Предложеният мо-
дел има потенциал да позволи високо ниво на доверие на 
информацията, автентичност и сигурност на данните, ясно 
и прозрачно изпълнение на целия процес, като значително 
се редуцира рискът от манипулиране на транзакциите и се 
гарантира тяхната проследимост. Въвеждането на крипто-
разплащания в този блокчейн модел отстранява финансо-
вите посредници, намалява разходите за осъществяване на 
плащане за услугата, създава симетрия в обмена на данни, 
редуцира риска от злоупотреба с финансовите данни на 
потребителите, ускорява скоростта на трансферите, както 
и минимизира възможността за грешка в комуникацията 
между сървъра на доставчика и блокчейн платформата.
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постижения и приложения

Академична система за публикации
Д. Христов, Г. Георгиев, А. Стоянова-Дойчева

Academic Pubication System
D. Hristov, G. Georgiev, A. Stoyanova-Doycheva
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Abstract. This article describes and analyzes the problems and tasks 
associated with the storage and processing of data in the Virtual 
Physical Space (ViPS), a scientific project of the University of Plovdiv 
Paisii Hilendarski. Existing storage platforms, in particular DSpace – 
an institutional repository application, and the possibilities of their 
application are being explored, not only as a publication tool, but 
also in a way that allows the integration of a digital library in ViPS 
and its interaction with the other components of the virtual space. A 
functional intelligent Web-based academic publication system is pre-
sented, created by implementing DSpace REST API, a programmatic 
interface to DSpace communities, collections, items, and bitstreams 
and by using the BDI (belief-desire-intention) software model for its 
agent part.

Мотивация за разработката
В катедра „Компютърни системи” на Факултета по ма-

тематика и информатика в Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ се разработва референтна архитектура, слу-
жеща като шаблон за изграждане на киберфизически со-
циални пространства. Проектът е озаглавен Virtual Physical 
Space (ViPS) [1], а фиг. 1 представя неговата структура.

Фиг. 1. Архитектура на ViPS

Всеобхватното използване на интернет и постепен-
ната му трансформация в интернет на нещата (Internet of 
Things, IoT), както и глобализирането на киберпростран-
ството са предпоставка за бързото развитие на киберфи-
зическите пространства (CPS). Тези пространства са инже-
нерни системи, изградени и зависещи от взаимодействието 
на изчислителни и физически компоненти. В този смисъл 
физически означава хардуерните елементи на системата, 
заемащи физическо пространство, докато кибер се отнася 
за нематериалните, мислещи и комуникационни съставни 

части на системата. CPS дават възможност заобикалящият 
ни реален свят да се слее с виртуалния чрез интегриране 
на изчислителни и физически процеси. 

За много приложни области има смисъл и отчитането 
на присъствието в CPS на човешкото и социалното изме-
рение. Това се дължи главно на огромното въздействие на 
киберпространството върху начина, по който взаимодейст-
ват и общуват хората помежду си. Достигнат е етап, при 
който социалната и човешката динамика стават неразделна 
част от CPS, така че на този фон включването на понятието 
социално е логично – възниква понятието киберфизически 
социални пространства (CPSS [2]).

Проектът ViPS цели изграждането на референтна ар-
хитектура, която може да бъде адаптирана за различни 
CPSS приложения. ViPS архитектурата отразява и пред-
ставя в цифровия свят по същество идентичен модел на 
реалния физически свят, в който процеси, потребители и 
познания за интересуващата ни област, както и взаимо-
действието между тях се реализират в динамичен, пер-
сонализиран и контекстносъобразен начин. Средата е из-
градена от няколко нива, като на най-горното ниво стоят 
персоналните асистенти и няколко на брой публични уеб 
приложения. Персоналните асистенти са входните точки 
на пространството, изпълнявайки две основни функции. 
Първо, действат като персонализирани посредници между 
потребителите и пространството. Второ, взаимодействат с 
другите асистенти, осигурявайки изпълнението и контрола 
на поддържаните в пространството сценарии. Персонални-
те асистенти обикновено се разполагат върху мобилните 
устройства на потребителите. Основният фокус на пове-
чето подобни системи от тип CPSS пада върху потребите-
ля. Задачата на персоналния асистент е да подпомага, да 
оперира от негово име към по-долните нива на системата, 
за да може интелигентността на отделните компоненти да 
достигне в най-приемлива форма до крайния потребител.

Междинното ниво е най-сложно откъм комплексност 
на компонентите и комуникация между тях. Съставни части 
на това ниво са оперативните агенти, микроуслуги, OntoNet, 
аналитичното пространство (ENet, TNet, AmbiNet) и цифро-
ви библиотеки. Оперативните асистенти са специализирани 
интелигентни агенти, разположени обикновено върху сър-
върните възли на пространството. Подпомагат изпълнение-
то на сценариите, като доставят подходящи интерфейси 
към наличните електронни услуги и хранилища на данни, 
правят експертни оценки и осигуряват адаптацията в прос-
транството.

Връзката между виртуалния и физическия свят се из-
вършва посредством най-долното ниво, в което оперират 
така наречените гардове. Гардовете са специални асистен-
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ти, отговорни за безопасно и ефективно изпълнение на 
сценариите в пространството. Обикновено това са инте-
лигентни контролери и сензори, реагиращи и отчитащи 
различни физически величини в околната среда (като на-
пример дим, температура, влажност). Гардовете оперират 
като интерфейс между физическия и виртуалния свят на 
пространството. Гардовете могат също да бъдат част от 
процеса на идентификация и персонализация, изпълняващи 
различни разпознаващи потребителите на пространството 
функции.

Моделирането на реални обекти спрямо тази архи-
тектура взема под внимание фактори като събития, време, 
пространство и местоположение. Във ViPS e изключително 
важно да можем да описваме еднозначно обстоятелствата 
в момента на настъпване на конкретното събитие, а данни-
те които описват тази информация, да бъдат представени в 
преносим, дискретен и компактен формат. Освен предста-
вяне на събития трябва да се предлагат също механизми 
за работа с тях. Събитийният модел на ViPS, използван 
за представяне, управление и интерпретация на събития, 
подпомага както реализирането на събитийноориентирано 
поведение на компоненти на пространството, така също и 
синхронизирането на техните действия. 

Разработената система за публикации, представена в 
тази статия, е част от реализацията на междинното ниво 
на референтната архитектура. Тя представлява решение за 
изграждане на подпространството на цифровите библиоте-
ки във ViPS. Служи за цифрова библиотека на референт-
ното пространство, реализираща в допълнение различни 
интелигентни услуги, като се използва за съхраняване на 
знание, учебно съдържание, публикации и документи.

Цифрови библиотеки
Цифровата библиотека [3] представлява добре орга-

низирана и структурирана софтуерна система, която слу-
жи за събиране и дългосрочно съхранение на електронни 
обекти под формата на специализирани тематични ко-
лекции, съсредоточени върху дадена област на знанието. 
Елементите на колекцията могат да бъдат в най-различен 
електронен формат: текст, аудио, изображения, видео, като 
често цифровата библиотека добавя стойност и позволя-
ва подобряване на качеството на оригинала – премахват 
се физически недостатъци като петна и обезцветяване, 
фонови шумове, подобрява се четимостта и други. Освен 
поддържането на цифровата колекция електронната библи-
отека също така по правило предоставя на своите потре-
бители специфична функционалност за преглед и достъп до 
ресурсите, улеснен от алгоритми за търсене по различни 
критерии. Идеологията, стояща зад цифровите библиоте-
ки, на практика заменя Александрийския модел на идеална 
библиотека, която е огромна, расте вечно и налага нов 
съвременен стандарт за боравене със знанието.

Цифровите библиотеки могат да се различават зна-
чително по размер и обхват и да бъдат поддържани от 
отделни лица или организации. Предимствата на цифровите 
библиотеки се изразяват в лесното търсене и бързо дос-

тъпване на материали в дадена научна област. Те нямат ра-
ботно време, налични са постоянно онлайн във всяка точка 
на света и позволяват едновременен достъп на множество 
потребители до един и същи ресурс. Намирането на инфор-
мация е лесно при подходящо изграден интерфейс – потре-
бителят може да използва всяка фраза за търсене в цялата 
колекция и получава мигновено резултати. Имат потенциа-
ла да съхраняват много повече информация в сравнение с 
една традиционна библиотека, изискват много малко физи-
ческо пространство, малък персонал за обслужване, което 
ги прави изключително рентабилни. 

При изграждането на една цифрова библиотека тряб-
ва да се вземат предвид множество фактори: удостоверя-
ване на самоличността на потребителя, присвояване на 
роли на ползвателите за определяне на типа достъп до 
колекциите, отчитане на авторско право, начин на струк-
туриране и организация на информацията, изграждане на 
подходящо и уместно оформление на графичния потреби-
телски интерфейс, оперативна съвместимост между систе-
мите и софтуера, възможност за обмен на данни с други 
библиотеки, която зависи от стандарта на използваните 
метаданни и други.

Целта на тази статия е да представи общата архитек-
тура на функционална, уеб базирана академична система 
за публикации, създадена от нас в катедра „Компютърни 
системи”, Факултет по математика и информатика на Пло-
вдивски университет „Паисий Хилендарски“. Цифровата 
библиотека администрира факултети и катедри, позволява 
създаването на потребителски колекции в тях и обработ-
ката на публикации, осигурявайки по този начин по-голя-
ма видимост и достъпност на научните материали и дава 
възможност за генериране на справки. Приложението е 
допълнено с интелигентни функционалности и е една от 
стъпките за създаване на интелигентно хетерогенно храни-
лище за данни в рамките на по-големи научни проекти в 
университета. 

Основни технологии в цифровите 
библиотеки

Основните и най-разпространените решения в сфе-
рата на цифровите хранилища са няколко на брой: EPrints, 
Digital Commons – Bepress, Fedora Commons – DuraSpace, 
DSpace – DuraSpace [4].

EPrints [5] e първата професионална софтуерна 
платформа за изграждане на висококачествени цифрови 
хранилища, съвместими с Open Archive Initiative (OAI) [6]. 
Създадена през 2000 г., тя се е наложила през годините 
и е призната като един от най-лесните и бързи начини 
за създаване на хранилища с научна литература, научни 
данни, теми, доклади и мултимедия. EPrints е безплатна и 
предоставя отворен код, който може да бъде използван 
за надграждане с функционалности. Системата се ползва 
както през интерфейс с командна линия (command line 
interface, CLI), така и през уеб браузър. Освен като институ-
ционално хранилище може да се ползва и като система за 



2 201942

постижения и приложения

управление на документи. Има гъвкав модел на метаданни 
и работен процес, който поддържа разнообразните бизнес 
нужди, както и предлага взаимодействие с други уеб и ин-
ституционални системи. Работи под различни операционни 
системи и поддържа сравнително широк набор от езици 
на потребителския интерфейс, между които и български. 
От гледна точка на софтуерния разработчик това е една 
качествена програмна система с много добри отзиви, с 
гъвкава архитектура, която прави възможно разширяването 
на наличните функции на хранилището.

Digital Commons [7] е популярна, базирана в об-
лачни сървъри платформа за институционални хранилища, 
лицензирана от Berkeley Electronic Press (Bepress). Стар-
тира официално през 2004 г. и се ползва от множество 
институции, в това число академични. Разполагането на 
външен сървър отнема голяма част от техническата работа, 
както и необходимостта от поддържане на екип от програ-
мисти в сравнение с поддържането на собствена цифрова 
библиотека, но това си идва на своята цена под формата 
на лицензни абонаменти според нуждите на клиента. Ос-
вен като институционално хранилище може да се ползва 
и като средство за рецензирано публикуване на списания, 
управление на конференции и мултимедия, има функции за 
потребителско известяване, споделяне в социалните мре-
жи, генерират се различни читателски статистики и отчети 
за достъп до материалите. Публикуваните материали се оп-
тимизират за индексиране от интернет търсачките. Digital 
Commons поддържа Qualified Dublin Core, Meta Encoding 
and Transmission Standard (METS) [8], Machine-Readable 
Cataloging (MARC) [9], като има възможност да се доба-
вят допълнителни метаданни. Потребителският интерфейс 
е чист и удобен за потребителя, но не е толкова гъвкав, 
колкото Fedora или EPrints. За потребителите е лесно да 
депозират и управляват файлове, да получават известия по 
имейл, включително месечни имейл съобщения за актив-
ност/изтегляне на материали.

Fedora Commons [10] е модулна архитектура за упра-
вление на цифрови активи, която може да се прилага за 
създаване както на институционални хранилища, така и на 
цифрови архиви и библиотеки. Тя е с отворен код и пър-
воначално е разработена от изследователи в Университета 
Корнел и Библиотеката на Университета във Вирджиния 
през 2003 г. Това е рамка без вградена функционалност 
за управление, индексиране, откриване и доставка на еле-
менти. Вместо това тя е предназначена да позволи висока 
степен на гъвкавост, което дава възможност на разработ-
чиците да реализират практически всяка функция, както и 
да интегрират софтуера на трети страни в рамката. Това 
ниво на гъвкавост идва с цената на леснота на изпъл-
нение. Пример за реализация на архитектурата на Fedora 
Commons e Islandora [11], програмна система за упра-
вление и разпространение на цифрово съдържание. Раз-
работена от University of Prince Edward Island през 2009 г., 
Islandora е реализирала най-добрите практики на базиран 
на Fedora софтуер, който използва Drupal [12] като кли-
ентска част. Предлагаща отворен код, основното предим-
ство на Islandora е, че премахва много от трудностите при 

създаването на Fedora хранилища, например нуждата от 
цял екип програмисти за получаването на краен продукт. 
Islandora предлага широк набор от конфигурируеми моду-
ли, инструменти, които улесняват изпълнението на широк 
спектър от действия. Основните метаданни са Dublin Core 
XML, въпреки че е възможен всеки формат, включително 
персонализирани метаданни. Друго решение, основаващо 
се на Fedora, е Samvera [13] (известно преди като Hydra), 
цифрова библиотека с отворен код. Вместо да използва 
PHP базиран интерфейс като Drupal, Samvera използва 
Ruby on Rails. 

DSpace [14] е цифрова система за управление на 
електронно съдържание. Тя е с отворен код, създадена от 
разработчиците от MIT и HP Labs през 2002 г. Най-често се 
използва като институционално хранилище [15], но също 
така може да се реализира като система за управление на 
съдържанието (content management system, CMS) или сис-
тема за управление на документи (document management 
system, DMS). DSpace предлага и специфична функция като 
цифрова архивна система, фокусирана върху дългосрочно-
то съхранение, достъп и запазване на цифровото съдър-
жание, което я прави чудесен избор и при създаването 
на цифрова библиотека с академична насоченост. Това е 
изпитано през годините решение за хранилища, ползва се 
от множество институции, има версии за различни опера-
ционни системи и предлага потребителски интерфейс на 
над 22 езика. DSpace поддържа по подразбиране метадан-
ни с Qualified Dublin Core и може да експортира в 11 други 
формати: OAI_DC, METS, MODS, OAI-ORE, RDF, MARC и XOAI. 
Освен това е възможно да се създаде схема за персона-
лизирани метаданни с помощта на XML. Потребителският 
интерфейс е функционален, но донякъде остарял и не от-
говаря на съвременните изисквания за дизайн, отчитащ 
наличието на широк набор от различни устройства с раз-
лични размери. DSpace се разпространява с две клиентски 
имплементации – JSP UI, XML UI. DSpace се е доказала като 
солидна платформа за хранилища от стартирането й през 
2002 г. и остава обещаващ и достоен избор сред своите 
конкуренти предвид нарастващата нужда от средства, под-
помагащи обработката и съхранението на данни от различ-
ни изследвания.

Концепция и принос
За целта на проекта „Академична система за публи-

кации“, в частност неговия подмодул цифрова библиотека, 
се спряхме на DSpace като средство, на което ще се бази-
ра съхранението на публикации. Бидейки една от най-ста-
билните и широко разпространени системи в своята кате-
гория, DSpace предлага най-голям набор от инструменти 
за постигането на целите на проекта. Ползва стандартно 
семантично описание на публикации – Dublin Core стан-
дарт за метаданни [16], разработен, за да се използва 
при описанието на уеб базирани документи. Dublin Core е 
широко разпространен и се използва от много общности 
и проекти за каталогизиране на данни, което би улеснило 
евентуално взаимодействие на системата за публикации с 
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тези приложения и обмена на данни с тях. Една ключова 
характеристика обаче имаше най-голяма тежест при нашия 
избор. DSpace предлага RESTful API [17], което ни поз-
волява програмно да надградим вече наличните вградени 
функционалности и да ги приспособим за използване в 
този проект. 

Основният ни принос с този проект е не само ре-
ализирането на една виртуална библиотека, която да се 
ползва в рамките на научно заведение, но и вграждането в 
нея на интелигентни персонални агенти, подпомагащи или 
дори заместващи действията, предприети от потребителя 
на системата, комбинирането на институционално храни-
лище за електронни данни с мислещи компоненти, даващи 
огромни възможности за надграждане с нови функционал-
ности. Дадена е възможност, от една страна, системата да 
се използва като обикновено приложение с уеб базиран 
потребителски интерфейс, но интегрираните в нея интели-
гентни компоненти позволяват лесната интеграция в по-го-

леми софтуерни проекти, нуждаещи се от модул, в който 
да съхраняват цифровите си ресурси. По тази причина сме 
имплементирали академичната система за публикации в 
два основни модула. Първият представлява уеб базирано 
приложение, даващо възможност на потребителя да упра-
влява своите публикации. Вторият модул сме реализирали 
като интелигентно агентноориетирано приложение, което 
решава проблеми, свързани със съхраняването на научни 
публикации, извършва интелигентно търсене на публикации 
и е база за създаване на интерфейс за програмен достъп 
до системата.

Реализация на системата  
за публикации

Архитектура. Общата диаграма на системата за ака-
демични публикации е представена на фиг. 2.

Фиг. 2. Архитектура на системата за публикации

 В тази архитектура Dspace Core, Postgre SQL базата 
данни, XML UI, както и REST API са част от основния пакет 
от проекти, включени в DSpace. 

Същинската реализацията на проекта за академични 
публикации започва от Rest API Client/MVC App. За напис-

ването на това приложение използвахме рамката за създа-
ване на уеб приложения Grails, а самата програма включва 
разработването на методи, които реализират заявки към 
крайните точки на REST API на DSpace. По този начин про-
грамирахме функции за създаване, извличане, промяна и 
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изтриване на общности, колекции и елементи в хранили-
щето. Като входни и изходни точки реализирахме контро-
лери, които предоставят данните в JSON формат и служат 
на целите на уеб базираното клиентско приложение. След 
като клиентът консумира данните от контролерите посред-
ством асинхронни заявки, информацията се трансформи-
ра в локални модели, които се подават за по-нататъшна 
обработка. За създаване на потребителския интерфейс е 
използвана JavaScript рамката Reactjs. Данните се излагат 
в отделни изгледи, а общият модел на такъв тип приложе-
ния се нарича приложения от една страница (single-page 
application). За управлението на състоянието на клиентско-
то приложение се използва React-Redux. 

Създавайки такъв междинен слой между RESTful API 
и крайния клиент, осигуряваме и най-подходящото място, 
където интелигентната функционалност на архитектурата 
може да бъде реализирана. Както е описано по-горе, това 
дава възможност за наследяване и разширяване на вече 
съществуващата функционалност на DSpace.

Описание на потребителския интерфейс. Акаде-
мичната система за публикации е изградена на базата на 
имплементирането на DSpace REST API. Програмирани са 
методи за удостоверяване на самоличността, както и за об-
работване (създаване, промяна, изтриване) на съставните 
елементи на цифровата библиотека – общности, колекции, 
публикации, метаданни и потоци от битове. Удостоверява-
нето се осъществява чрез LDAP протокол посредством кон-
фигуриране на DSpace инсталацията според настройките на 
университетския сървър.

 Въз основа на реализираната функционалност на 
методите е изградена йерархия от факултети и катедри, 
в които се намират потребителските колекции. Когато по-
требител се удостовери за първи път, има възможност да 
посочи в кой факултет и катедра ще се намира неговата 
колекция. Веднъж направил своя избор, потребителят се 
сдобива и с опция на интерфейса „Мои публикации” (фиг. 
3) за бърз достъп до собствените научни материали.

Факултетът в системата за публикации се представя 
със своето описание и катедрите, които включва. Катедрата 
в системата за публикации се представя също със своето 
описание и потребителските колекции, които включва.

Потребителската колекция включва информация за 
своя притежател и неговите публикации.

Фиг. 3. Мои публикации

Могат да се създават различни типове публикации 
(фиг. 4): презентация, монография, студия, учебник, учебно 

помагало и други, а към всяка публикация може да се при-
качат файлове в различен формат.

Фиг. 4. Създаване на нова публикация

За описване на електронните ресурси се използва 
разширената схема на стандарта Dublin Core, Qualified 
Dublin Core. Освен имплементацията на стандартната схе-
ма в системата за публикации са добавени специфични 
за катедра „Компютърни системи” метаданни, обособени 
в отделна схема custom: custom.impact.factor, custom.
impact.rank, custom.indexed.webofscience, custom.indexed.
scopus, custom.publish.location, custom.report.held, custom.
institution.intern.

Системата дава възможност за генериране на обоб-
щена справка в табличен вид за направените публикации 
през последните пет години. Използва се стандартен фор-
мат, описващ броя и типа на публикациите, техните ин-
дексирания и други характеристики.

Агентноориентирано приложение  
към системата за публикации

В системата за публикации един автор може да въ-
веде свой научен труд, написан в съавторство. Нужно е 
решение за автоматичното отразяване на публикацията в 
колекцията на съавторите, както и за извършване на инте-
лигентно търсене в множеството публикации. За целта ре-
шихме да програмираме агентноориентирано приложение 
към системата за публикации. То представлява приложение, 
написано на програмния език Java, което използва Jadex 
framework [18] като средство, подпомагащо разработчици-
те на софтуер при създаване на интелигентни агенти, бази-
рани на софтуерния модел belief-desire-intention (BDI) [19]. 
Използва стандартни синхронни HTTP заявки за комуника-
ция с академичната система за публикации и извличането 
на данни от нея, както и Jadex extension.ws за създаването 
на помощни агенти, които допълват функционалността. Има 
възможност за използването и на асинхронна комуникация 
през AMQP [20]. 

BDI софтуерен модел. BDI е класическа архитектура 
за интелигентни агенти. Тази архитектура използва модел 
на човешката дейност за представяне на ограничена ра-
ционалност, базирайки се на следните понятия:

• Вяра (belief) – представлява възприятието на аг-
ента за околната среда, информацията, с която 
агентът разполага относно настоящото състояние 
на околната му среда. Този модел на заобика-
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лящата действителност е субективен и подлежи 
на неопределености и грешки поради възможно 
отклонение в сензорите на агента.

• Желания (desire) – общи желания или задачи на 
агента, които още не са трансформирани в кон-
кретни намерения. Целите, които се възлагат на 
агента.

• Намерения (intention) – намеренията на агента са 
еквивалентни на съществуващите му ангажименти, 
включително и към самия себе си. За постигане 
на конкретни цели в момента се изпълняват пла-
нове.

Фиг. 5 представя концептуалната структура на един 
BDI агент.

Фиг. 5. Концептуална структура на BDI агент [21]

Архитектура на агентноориенираното приложение. 
Общата диаграма на архитектурата на агентноориентирано-
то приложение към академичната система за публикации е 
представена на фиг. 6.

Фиг. 6. Архитектура на агентноориентирано приложение 

Модулът се състои от три основни класа, разработени 
от нас.

DSpaceInProviderAgent играе ролята на софтуерен 
сензор. Той е в режим на изчакване и следи за настъпване-
то на събитие, което да задвижи логиката за отразяване на 
съавторство – създаване на нова публикация или промяна 
на съществуваща. Чрез този агент реализираме интерфейс 
към академичната система за публикации, с който захран-
ваме с данни BDI агента при настъпването на промяна в 
масива от данни на цифровата библиотека.

DSpacePersonalAgentBDI сме програмирали като ин-
телигентен агент, който има за цел да реши проблема със 
съавторството в системата за публикации посредством 
дефинирани за целта планове за действие. При негово-
то имплементиране е използвана BDI архитектура, която в 
конкретния случай е структурирана по следния начин.

• Като знания (съответства на Beliefs от BDI схе-
мата) на агента сме дефинирали колекция-
та от публикации в системата. При настъпва-
не на събитието създаване на нова публикация 
или промяна на съществуваща такава сензорът 
DSpaceInProviderAgent реагира и публикацията за 
съавторство се добавя в колекцията с вярвания 
на DSpacePersonalAgentBDI. Промяната на знани-
ята задвижва BDI цикъла на интелигентния агент. 

• Автоматично се създава нова цел с висок приори-
тет (съответства на Desires от BDI схемата). 

• След като целта е създадена, се изпълняват про-
грамираните от нас планове за нейното постига-
не (съответства на Intentions от BDI схемата). В 
тялото на плана се подава новата публикация и 
там чрез алгоритъм определяме кои са нейните 
автори и съавтори. Стойността на полето автор 
на публикацията се разделя по зададен раздели-
тел, за да получим съавторите. За всеки намерен 
съавтор извършваме търсене на публикацията в 
неговата колекция (по идентификатор). Ако даде-
ната публикация не съществува в колекцията на 
някой от съавторите, изпълняваният план я добавя 
в съответната колеция. Оттук нататък съавторът 
разполага с новата публикация. 

DspaceОutProviderAgent е реализиран от нас като 
клас, който ще предоставя услуги за други клиенти. Той 
служи като уеб сървър, кореспондиращ със свойствата на 
оперативния агент и предоставя точки за програмен достъп 
до публикациите, съхранени в цифровата библиотека. Така 
данните от системата за публикации ще бъдат достъпни 
програмно за други приложения или персонални асистенти 
във ViPS. Чрез този агент може да се върне резултат от 
интелигентно търсене в системата, да се извлече за четене 
дадена публикация, да се изпрати потвърждение за отразе-
но съавторство и много други.

Заключение
Разработена е и се използва първа версия на систе-

мата за академични публикации, включваща интелигентни 
компоненти за решаване на проблема за съавторството. 
Подготвя се разполагане на приложението на облачен сър-
вър, което ще даде още по-голяма видимост и ще привлече 
повече потребители. Системата има за цел да осигури ле-
сен за използване потребителски интерфейс, позволявайки 
да се генерират различни отчети и справки. Този нов соф-
туер ще улесни значително отчитането на научната работа 
в катедра "Компютърни системи". Освен това приложението 
може да се използва и за съхранение на други цифрови 
ресурси, а не само публикации. Поради тази причина той 
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може да се използва като хранилище за други компоненти 
във виртуалното пространство като например туристиче-
ския гид [22]. 
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Доц. Веселин Акиванов на 80 години
Веселин Акиванов 

е роден на 7 юни 1940 г.  
в Драганово, Горнооря-
ховска община. Получава 
средно професионално 
образование в Техниче-
ско училище „Д-р Васи-
лиади“ – Габрово. През 
1961 г. постъпва във 
Висшия машинно-елек-
тротехнически институт –  
София. След втори курс 
продължава обучението 

си в Московския енергетичен институт, където се дипломи-
ра като инженер по автоматизация на промишлени уредби 
през 1967 г. 

Започва работа в Научноизследователския и про-
ектантски институт по автоматизация (НИПИА) в секция 
„Автоматизация на електрозадвижването“. Участва в разра-
ботването и внедряването на автоматизирани електрозад-
вижвания в заводи в Русе, Разград, Бяла. След три години 
се преквалифицира като инженер-системен проектант и 
участва в проектирането на автоматизирани системи за 
управление (АСУ) в „Нефтохим“ Бургас и Захарни заво-
ди – Русе. През 1971 г. участва в доставката и пускането 
в експлоатация на електронноизчислителната машина за 
инженерни изчисления „Мир-1“, по-късно и в пускането в 
експлоатация на МЕИМ PDP-8, с която се създават възмож-
ности за автоматизация на промишлени обекти и системи с 
приложение на изчислителна техника. 

Съвместно със специалисти от Института по ки-
бернетика при Украинската академия на науките доц. 
Веселин Акиванов разработва комплекс за автоматиза-
ция на лабораторните изпитания, внедрен в Института по 
хидравлика и пневматика – Казанлък, и в други институ-
ти. Под негово ръководство се разработват разширения 
към програмните езици Basic и Fortran, които съвместно 
със специализиран хардуер, разработка на наши и нем-
ски институти, стават база за внедряване на системи 
за управление в промишлени предприятия – Завода за 
дизелови двигатели – Варна, и в редица учебно-изследо-
вателски комплекси.

По-късно доц. Акиванов участва в създаването и 
внедряването на системи за автоматизация на проектира-
нето (САПР) с използване на специализирана периферия 
към произвежданите в този период от нашата промишле-
ност изчислителни машини СМ-4, ИЗОТ-1014. Ръководи и 
внедрява и редица други проекти в различни области на 
промишлеността.

След 1990 г. работи по проект, финансиран от пра-
вителството на Германия, за преструктурирането на ЦНИКА 
в модерен технологичен център. Като резултат на проекта 
създава в ЦНИКА една от първите интернет мрежи.

След 2000 г. доц. Акиванов напуска ЦНИКА и до пен-
сионирането през 2003 г. работи в немска фирма по про-
ект за управление на транспорта за държавната админи-
страция на Германия. 

Продължава да работи по проекти за управление на 
промишлени обекти с каскада PLC и персонален компютър.

Доц. Веселин Акиванов е специализирал в Digital 
Equipment Co – Reading UK, Technische Universität – München 
Deutschland. Има над 40 публикации в областта на систе-
мите за автоматизация и управление с приложение на из-
числителна техника.

Той е дългогодишен член на САИ „Джон Атанасов“. 
Понастоящем като негов изпълнителен директор организи-
ра и ръководи оперативната дейност на Съюза. 

Ръководството и членовете на САИ, редколегията и 
редакцията на сп. "Автоматика и информатика" честитят на 
доц. Веселин Акиванов неговия 80-годишен юбилей с поже-
лание за здраве, късмет и творческо дълголетие.

Списание „Автоматика и информатика“
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