
3 2018 47

новости, информация, общество

19-а конференция „Technology, Culture 
and International Stability“ (TECIS’19)  
на Международната федерация  
по автоматично управление IFAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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