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Уважаеми читатели,

Нееднократно с тревога сме отбелязвали задълбочаващия се 
проблем с постъпването на авторски материали за списанието. През 
последните месеци този проблем става още по-остър поради създа-
лата се ситуация на законова основа и подзаконови разпоредби на 
Министерството на образованието и науката, в които библиометрич-
ните показатели (цитируемост в Scopus и Web of Science, h-индекс, 
импакт фактор) стават основни при атестация и кадрово развитие 
на голяма част от нашите автори. От друга страна, е твърдо консен-
сусното мнение на нашата гилдия, че списание на български език в 
областта на автоматиката и информатиката трябва да се издава на 
всяка цена. Това е още по-актуално сега, когато ЕС планира уско-
рена дигитализация на всички страни на стопанския и обществения 
живот. Благодарение на многогодишната отзивчивост на нашите ос-
новни спонсори от фирмите Ханиуел, САТ, Сименс, Ритал, както и на 
традиционните рекламодатели можем да се надяваме, че и за близ-
ките години финансовият проблем с издаването на сп. „Автоматика 
и информатика“ ще може да бъде решен. Различна е ситуацията с 
незаинтересоваността от публикуване на статии в нашето списание. 
Този задълбочаващ се проблем може да се реши само с ефикасни 
организационни действия. Преди  всичко съвместно с ръководството 
на САИ и Издателския съвет следва да се обсъди и приеме нов модел 
на списанието, съответстващ на създалата се обстановка.

Може би бихме могли да дискутираме следната структура на 
съдържанието: 50% от статиите да са с тематика от типа на досе-
гашната, 25% да бъдат поръчани обзори и 25% да представляват 
материали, ориентирани към обучението. Тези или други пропорции 
и възможно раздели, определящи издателската политика на списа-
нието, ще следва да се реализират с усилията на членовете на ре-
дакционната колегия, чиито структура и функции вероятно ще следва 
да се променят. Основните насоки са ясни: приемане на тематика за 
поръчани обзори; организиране и съдействие за насочване на докла-
ди към двете основни конференции, които са източник на публикации 
за списанието; разработване на концептуален и работен модел за 
образователната тематика; формиране на авторска група от колеги, 
готови да положат усилия за подготовка на учебни материали с под-
ходящо съдържание.

Наред с финансирането и осигуряването на материали за спи-
санието трети основен компонент трябва да стане разширяването на 
читателската аудитория извън традиционните членове на САИ и на-
маляващия брой на външните абонаменти. Основните усилия следва 
да насочим към техническите университети и фирмите с предмет на 
дейност автоматика и информационни технологии. Тук ще са нужни 
нови идеи и нов маркетингов подход.

Само успешното решение на тези три проблема може да спаси 
списанието и да осигури по-нататъшното му издаване след половин-
вековна забележителна история. Необходими са сериозни усилия на 
всички активни членове на САИ, на редколегията, на издателския съ-
вет. Тъй като въпросите са дискусионни, всички мнения за разгледа-
ните по-горе проблеми ще бъдат приети с благодарност. Очакваме ги.

Акад. Минчо Хаджийски
Главен редактор 
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автоматика

Превръща ли се автоматиката в рутинна 
инженерна дисциплина

М. Хаджийски

Does Automation Become a Routine Engineering Discipline
M. Hadjiski

Key Words: Artificial intelligence; automation; control theory; knowl-
edge.

Abstract. During the second half of the twentieth century Automation 
was doubtlessly one of the most dominant scientific and engineer-
ing directions. In control theory a number of original concepts with 
a fundamental importance received a quick and deep development 
– dynamic systems, feedback, stability, modeling, identification, op-
timization, robustness, controllability and observability. These new 
concepts rendered a strong interdisciplinary paradigmal impact on a 
variety of scientific areas of advanced activities – computer science, 
decision making as well as on classic sciences like neuroscience, 
psychology, medicine, economics, education and many others. On 
the other hand contemporary Automation absorbs in a natural way 
lots of relevant achievements in other scientific directions like the 
fuzzy logic, the approximation theory, the neural nets, the network 
approach, learning, elements of the artificial intelligence, etc. But 
during the last fifteen years there was an obvious decrease of the 
verbal attendance of the Automation problematics in societal debates 
about the emerging challenges in a globalizing world. In the present 
paper it is argued that Automation continues to be a solid reactive 
and proactive factor in the formation of the societal strategy and in 
the running advanced technological and scientific policy because: 
(i) Automation speeds up its internal advanced development solving 
new emerging problems, (ii) Automation possesses relevant tools to 
predict corresponding scientific challenges and to overcome them, 
(iii) Automation will be together with Artificial Intelligence the most 
powerful action in the social digitalization in the near future.

1. Увод
През втората половина на двадесети век автомати-

ката принадлежеше към научните области, които оказват 
най-силно влияние върху общественото развитие както 
чрез високотехнологичните сектори в икономиката, така и 
с утвърждаването на редица нови фундаментални концеп-
ти като динамична система, устойчивост, обратна връзка, 
система за управление, неопределеност, управляемост, ро-
бастност, адаптация [5]. Тези концепти оказаха силно въз-
действие върху много научни и инженерни области, някои 
изглеждащи далеч от автоматиката – изчислителната техни-
ка и информатиката, комуникациите, теорията на системите, 
организационните системи, транспорта, медицината, психо-
логията, невронауките, обучението [4,5,10]. Същевременно 
в автоматиката бързо навлизаха нови идеи и парадигми 
от други научни области – размитата логика, машинното 
обучение, невронните мрежи, разпознаването на образи, 
обработката на големи потоци от данни, представянето и 

използването на знание, идеите от невронауките и науки-
те за мозъка [1,3,6]. Този двустранен процес на взаимно 
влияние, обогатяване и разкриване на нови изследовател-
ски и инженерни направления отреждаше на автоматиката 
заслужена и достойна представителност между научните и 
инженерните области с най-голям иновативен потенциал.

През последните 15 години обаче се появиха някои 
признаци, които като че ли показват определена промяна 
на тенденциите. Ето някои от тях:

• Започвайки от шестата рамкова програма (РП) на 
Европейския съюз за научни и научно-приложни 
изследвания, термините автоматика и авто-
матизация не се използват като самостоятелни 
структуроопределящи направления.

• Съгласно някои експертни оценки от 2018 г. сега 
в целия свят са внедрени от порядъка на 5 млн. 
пропорционално-интегрални и диференциални 
(ПИД) регулатори. В определени среди се счита, 
че реалният бизнес се ориентира именно към този 
тип управление на процесите със съответна спе-
цифичност в измерванията, управленията и струк-
турите.

• В едно от последните статистически изследва-
ния на Японското дружество по автоматизация 
на производството се потвърждава утвърдилото 
се вече съотношение на типа на системите на 
индустриалната автоматика: (i) базова (ПИД) ав-
томатика; (ii) усъвършенствана ПИД автоматика 
(каскадно управление, компенсация на смущени-
ята, превключващо управление); (iii) съвременни 
методи за управление – в отношение 100:10:1. 
Това потвърждава доминиращото влияние на ин-
вестиционния подход с минимален риск.

• В стратегическите насоки за развитие на изкуст-
вения интелект (ИИ) и роботиката, свързани с 
индустрията и социалния живот, на автоматиката 
се отрежда задължително, но фрагментарно при-
съствие [1,5,7].

• Справката с водещите университети по света, 
които имат силни инженерни факултети, показва, 
че само по изключение автоматиката се предлага 
като цялостно сертифицирано самостоятелно на-
правление.

От друга страна, се наблюдава значителен брой при-
знаци, показващи, че автоматиката продължава да бъде 
един от основните носители на иновационните трендове в 
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инженерните науки и индустрията. Ето някои от тях:
• Ежедневно се публикуват сведения за успеш-

ни приложения на автоматиката в изключително 
сложни и малко изучени системи – космическите 
технологии (управлението на спътниковите те-
лескопи, марсоходите и луноходите, автономните 
логистични системи), роботиката (управлението 
на траекториите, социалното поведение, коорди-
нацията на системите от роботи), индустриалните 
внедрявания (нефтените платформи, управлението 
на големите индустриални комплекси), енергийни-
те системи, управлението на интелигентните до-
мове.

• Автоматиката навлиза с изключително бързи тем-
пове в медицината за управление на сложните 
процеси в увредения мозък (епилепсия, паркин-
сон) и на други органи (бъбреците, панкреаса).

• Всяка година международната федерация по ав-
томатично управление (IFAC) организира по 40-
45 международни специализирани конференции, 
симпозиуми и семинари по най-актуалните про-
блеми на автоматиката. Интересът към световния 
конгрес на IFAC, който се провежда на всеки три 
години, е нарастващ, като обичайното ниво на 
представяне е 2500–2700 доклада с два пъти 
повече участници. Изключително високо ниво се 
поддържа на международните конференции ACC 
(Американска конференция по управление) и CDC 
(Конференция по вземане на решения и управле-
ние) и на регионалните конференции по автомати-
ка (европейска, азиатска, южноамериканска).

• Анализът на публикациите от редица водещи науч-
но-технически направления като изкуствения ин-
телект, роботиката, науките за мозъка, когнитив-
ната психология показва, че базови концепти на 
автоматиката продължават да бъдат привличани 
като подходи в тях след съответна модификация и 
адаптация [1,4,5,8,9,10]. Такива концепти са неоп-
ределеността, робастността, устойчивостта, пове-
дението на елементи с чисто закъснение.

Тези противоречиви сигнали поставят въпроса пре-
връща ли се автоматиката в рутинна инженерна дисципли-
на. Тази статия представлява опит да се даде аргументиран 
отговор на този въпрос, който е съществен за колегията от 
специалисти по автоматика от САИ и читателите на списа-
ние „Автоматика и информатика”.

2. Рутинност, иновативност, 
въздействие

Всяка инженерна област може да се оценява от раз-
глежданата гледна точка по следните оси:

• Рутинна и иновативна съставяща.
• Краткосрочна и дългосрочна финансова перспек-

тива.
• Обхват и дълбочина на въздействието върху други 

научни и инженерни области.
Понятията рутинна и иновативна съставяща могат 

да се отнесат:
а) към цялостната научно-инженерна област „Авто-

матика”;
б) към отделни структурни единици, участващи в про-

учването, проектирането и внедряването на съвременни 
системи за автоматизация (фирми, инженерингови орга-
низации).

Рутинната съставяща съдържа формиралото се през 
годините общоприето ядро от принципни схеми, управлява-
щи алгоритми, стандарти на международните организации. 
Рутинната съставяща се развива непрекъснато в резултат 
на обогатяването є с елементи от иновативната съставяща 
в процеса на остра конкурентна борба, следвайки хода на 
общото технологично развитие.

Рутинната съставяща съдържа комерсиално доказали 
се методи и средства за решаване на голям брой сходни 
инвестиционни задачи с малки разходи за донастройка към 
конкретния проект. Фирмите и инженеринговите организа-
ции имат разработени цялостни платформи за проучване, 
идейно и работно проектиране, симулация, реализация и 
донастройка на изгражданата система. Публикациите за 
разработки с преобладаваща рутинна съставяща са пре-
димно за анализ на специфични частни случаи (case study) 
или обобщения за класове рутинни проекти. Рутинната 
съставяща включва значително ноу-хау. Тя е сигурна ин-
вестиционна основа, но е неконкуретна в случаи на реша-
ване на сложни пионерни проекти, където е необходимо 
привличане на голям обем нови резултати от научни и 
научно-приложни изследвания.

Рутинната съставяща е с малък инвестиционен риск и 
поради това е в основата на преобладаващата част от теку-
щите проекти за автоматизация, в които обаче се вграждат 
и редица елементи от иновативната съставяща. Високото 
ниво на рутинната съставяща гарантира стабилни бизнес 
позиции на фирмата.

Иновативната съставяща се развива в резултат на 
усилията на учени от академичните среди, специалисти 
от отделите за изследване и развитие в индустрията, на 
мениджъри на фирми, занимаващи се с комплексна авто-
матизация в различни области на реалния сектор. Инова-
тивната съставяща е насочена към цялостно решаване на 
новопоявяващи се сложни задачи. Тя интегрира минал опит 
и съществуващо ноу-хау с нови теоретични и приложни 
изследвания, като е насочена към пазарна реализация.

Иновативната съставяща предопределя бъдещата биз-
нес позиция на фирмата. Тя е свързана със значителни 
разходи на ресурси – пари, висококвалифициран персонал, 
време. Иновативната съставяща е от особен интерес за 
фирми, опериращи с голям обем рисков капитал.

Високото технологично ниво на рутинната съставяща 
е предпоставка за печеливши бизнес позиции в кратко-
срочен план, но по същество тя е консервативна и има 
следните недостатъци в дългосрочна перспектива:

• Тя е неприлекателна за рисковия капитал, който 
се насочва винаги към иновативни съставящи.
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• Оказва слабо влияние върху новопоявяващи се 
научни и инженерни области.

• Небалансираният подход с прекомерен акцент 
върху рутинната съставяща намалява вероятност-
та за успешен бизнес в дългосрочен план.

Обхватът и дълбочината на въздействие на автомати-
ката върху други научни и инженерни области се определя 
преди всичко от:

• Богатството на фундаменталните теоретични осно-
ви на автоматиката, достигнати в нейното истори-
ческо развитие.

• Оригиналните идеи в иновативната съставяща на 
автоматиката, които съответстват на духа на ос-
новните насоки на съвременното научно и техно-
логично развитие.

• Степента на абсорбиране и интегриране на нови 
идеи от други научни и инженерни области, което 
обогатява и ускорява развитието на иновативната 
съставяща на автоматиката.

3. Исторически поглед
1. Автоматиката винаги е била между движещите 

технологии в индустриалните революции и в обществе-
ното развитие:

• 18-и век – внедрени са 60 000 регулатора на 
Джеймс Уат на парни машини. 

• 19-и век – масово се използват регулатори на 
парни и водни турбини. 

• 20-и век – 1920–1950 г. – внедряване в енер-
гетиката, химическата индустрия, металургията, 
електротехниката.
1950–1970 г. – приложения в космическите техно-
логии, първи децентрализирани системи за упра-
вление (ДСУ).
1970–1990 г. – развитие на стратегии за цялостна 
автоматизация.

• 21 век – Индустрия 4.0.

2. Бързо собствено развитие на автоматиката
а) Теория на автоматичното управление
• 1868 г. – Максуел, диференциални уравнения;
• 1920–1935 г. – електронен усилвател, Найквист;
• 1940 г. – Норберт Винер, честотни методи за син-

тез, случайни процеси;
• 1960 г. – Калман, пространство на състоянията;
• 1960–1980 г. – динамично програмиране (Бел-

ман), принцип на максимума (Понтрягин), размита 
логика (Заде);

• 1980–2000 г. – H∞ синтез, робастност, моделно 
предсказващо управление нелинейно управление, 
адаптивно управление, системи с променлива 
структура, невронни мрежи;

• 2000–2020 г. – интелигентно управление, системи 
с обучение, автономни и самоорганизиращи се 
системи.

б) Реализация на системи за управление
• 1922 г. – ПИД регулатор; 
• 1959 г. – първа ДСУ (DCS Texaco’s Port Arthur 

Refinery);
• 1960–1970 г. – PLC, SCADA;
• 1970–2000 г. – DCS, MES, ERP;
• 1977 г. – 70 000 индустриални роботи;
• 2017 г. – 1.8 млн. индустриални роботи.

Автоматиката се развива много по-бързо, по-дълбоко 
и по-многостранно от редица други научни и инженерни 
области през същия период.

4. Основни концепти на автоматиката, 
с които тя оказва влияние върху други 
научни области

1. Обратна връзка
а. Отворени и затворени динамични системи.
б. Нелинейни системи, линеаризация по обратна 
връзка.
с. Рекурентни невронни мрежи.

2. Устойчивост
• Максуел.
• Ляпунов.
• Найквист.

3. Управляемост, наблюдаемост, достижимост.
4. Синтез на оптимални динамични системи.
5. Идентификация и оценка на параметри. 
6. Неопределеност и робастност.
7. Математични модели
• Модели на базата на обикновени и частни дифе-

ренциални уравнения.
• Дискретни модели – AR, MA, ARMA, ARIMA.
• Размити модели.
• Невронни модели.

8. Адаптивно управление
• MRAC.
• MIT-Rule.

9. Системи за управление с обучение.

5. Как основните концепти  
на автоматиката се използват  
в други научни и инженерни области

1. Всички основни концепти на автоматиката са оказ-
вали и оказват съществено влияние върху изследванията 
в значителен брой научни области, които се занимават 
с процеси, тяхното моделиране, обработката на сигнали:

а. Изкуствен интелект.
б. Системен анализ, теория на системите.
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в. Химико-технологични и металургични процеси, апа-
рати и системи.

г. Енергийни системи.
д. Роботика.
е. Организационни системи и структури.
ж. Медицина (невронауки, науки за мозъка).
з. Когнитивни науки, психология.

2. Приложения в областта на изкуствения интелект
2.1. Невронни мрежи
• Оптимизация (обратно разпространение в много-

слойни невронни мрежи – НМ).
• Устойчивост (рекурентни НМ).
• Самонастройка (НМ на Кохонен).
2.2. Машинно обучение
• Идеята за обучение.
• Устойчивост на процеса на обучение.
• Итеративна оптимизация на параметри и струк-

тура.
2.3. Поощряващо обучение (Reinforcement Learning)
• Обучение с обратна връзка.
• Оптимизация на процеса на обучение и адаптация 

на степента на поощрението.
• Робастност на обучаващия процес.
• Безмоделно обучение.
2.4. Изграждане на автономни агенти и системи
2.5. Интегриране на отработени в автоматиката функ-

ционални блокове за:
– идентификация;
– оптимизация;
– филтрация;
– оценяване на параметри;
– търсене на екстремум в екстремални системи.
2.6. Използване на вградени (embedded) системи.

3. Приложения в други области 
3.1. Управление на големи системи (комуникационни, 

организационни, социални)
• Управление на мрежи.
• Управление в мрежи.
• Управление на информационни процеси
3.2. Управление на процеси и устройства в медици-

ната
• Изкуствен панкреас.
• Управление с импланти на заболявания на мозъка 

(епилепсия, болест на Паркинсон).
• Системи за намаляване на болката.
3.3. Приложения в роботиката
• Устойчивост.
• Трекинг (оптимална траектория).
• Оценка на състоянието.
3.4. Приложение в системи за обучение на хора
• Моделиране на индивидуалните особености на 

обучаемия.
• Оптимизация и адаптация на педагогически кон-

цепции, на управляващи въздействия, на методи 
за оценяване на хода на учебния процес.

6. Вътрешно развитие на автоматиката 
с използване на резултати от други 
научни области

1. Математика
а. Диференциални уравнения.
б. Теория на вероятностите и математична статистика.
в. Линейна алгебра.
г. Математическа логика.
д. Дискретна математика.

2. Изкуствен интелект (ИИ) 
е. Управление на основата на поток от данни. 
ж. Безмоделно управление и оптимизация.
з. Комбиниране на моделни и безмоделни методи 
(моделно предсказващо управление).
и. Адаптивно динамично програмиране на основата на 
поощряващо обучение.
к. Вземане на решение в сложни САУ.
л. Адаптивно робастно управление с използване на 
поток от данни.
м. Хибридни САУ с включване на функционални бло-
кове от областта на ИИ (например метод на преце-
дентите – CBR).
н. Интелигентно управление
• На основата на правила.
• С използване на невронни мрежи.
• С прилагане на размита логика.
о. Оптимизация в сложни системи
• Използване на генетични алгоритми (GAs).
• Прилагане на методи, основаващи се на поведе-

нието на рояци (ACO).

3. Други науки
п. Информатика – езици за програмиране: R, Python, 
Java, C++. 
р. Теория на системите.
с. Теория на решенията.
т. Изследване на операциите.
у. Бионауки, науки за мозъка, биоинформатика.

7. Защо автоматиката не се превръща 
в рутинна инженерна дисциплина

1. Автоматиката влияе силно върху общественото 
развитие. McKinsey World Institute привежда обобщените 
данни, показани в табл. 1.

Табл. 1

Фирми с ръст > 20% са автоматизирани 61%
Фирми с ръст ≈ 0 или на минус са автоматизирани 35%

2. Понастоящем ИИ има доминиращо влияние в ре-
дица области:

2.1. Обработка на сигнали (Image Processing, Big 
Data).
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2.2. Разпознаване на образи (Pattern Recognition).
2.3. Процеси на естествен език (NLP).
2.4. Съветващи и диалогови системи (Recommendation 
Systems – Watson, Siri, Alexa).
2.5. Интелигентна роботика.
2.6. Безпилотни автомобили.

В повечето случаи обаче ИИ може да навлезе в ре-
алната практика само чрез интегриране в съществуващите 
структури (реализирани или новоизграждащи се), където 
автоматиката е основно ядро, например в индустриалната 
автоматика (SCADA, DCS, MES, ERP).

3. Внедряването както на ИИ, така също и на авто-
матиката, е единен процес на разработка, вземане на ре-
шение, проектиране и експлоатация, към който основните 
играчи в инвестиционния процес имат различна преценка 
за важност (табл. 2).

Табл. 2

Разработчици Внедрители Инвеститори
Изкуствен 
интелект

5 2 1

Автоматика 5 3 3

При внедряване инвеститорите имат посочения кон-
сервативен подход поради:

а. Висока собствена оценка на риска от провал.
б. Липса на достатъчно убедителни чужди примери за 
успешни внедрявания.
в. Надценяване на неуспеха на други фирми.
г. Възможност за бъдещо инкрементално въвеждане 
на новости.
д. Недостатъчна информираност и експертиза във 
фирмата.
4. Съвременната автоматика има две основни части 
– традиционна и иновативна, всяка от които продъл-
жава да се развива интензивно.
а) Традиционната част се развива в следните ос-
новни направления:
е. Нови теоретични методи.
ж. Автоматизация при поява на нови индустриални 
технологии. 
з. Необходимост от нови решения с прилагане на 
нови сензори, изчислителни средства, организация 
на производството (MES, ERP).
и. Развитие на диагностиката, киберсигурността, еко-
съобразностт
б) Развитие на нови направления на автоматиката
к. Интегриране на елементи от системите за ИИ.
л. Нови области на приложение (био-, енергетика, 
космос, отбрана).
Според McKinsey 80% от анкетираните от тях фирми 

имат намерение да внедряват системи с ИИ, но в голяма 
част от тези системи има нерешени проблеми, които могат 
да се решат само чрез използване на методите на авто-
матиката.

Заключение
Автоматиката не се ограничава в ролята на тради-

ционна инженерна дисциплина, защото:
1. Автоматиката има добър баланс между развитието 

на традиционната и развойната є част, което гарантира си-
гурен пазар и липса на колебания във финансирането, как-
то това се случи с ИИ три пъти за последния половин век.

2. Автоматиката има инвестиционни предимства пора-
ди консервативността на инвеститорите.

3. Автоматиката има значително собствено поле за 
развитие – както в областта на традиционната є част, така 
също и в нейната част за иновации.

4. Естествен път за развитие на автоматиката е ком-
бинирането є с разработките и внедряването на ИИ поради 
взаимната обвързаност на двете области в теоретичен и 
бизнес план.
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Синтез на лиенейно-квадратичен 
регулатор за управление на вибрационен 
захранващ модул

Г. Михалев, Х. Стойчева

Synthesis of a Linear Quadratic Controller for Vibratory Bowl 
Feeder

G. Mihalev, H. Stoycheva

Key Words: Vibratory bowl feeder; LQR controller; robust analysis.

Abstract. In this paper, a synthesis of the LQR control unit for a 
vibratory feeding and orientation module is presented. The device rep-
resenting the control object is considered as a two-mass resonating 
system. In the presence of parametric uncertainty, a linear model of 
the system in state space is produced. A robust closed-loop analysis 
has been accomplished, showing the robust quality and robust sta-
bility of the system provided by the LQR controller.

Увод
Процесът на захранване на роботизираните линии с 

правилно ориентирани детайли е един от най-често среща-
ните технологични процеси в производството. Възможни 
са много реализации на този процес, като без съмнение 
обезпечаването му посредством вибрационни захранващи 
и ориентиращи устройства (вибробункери) е предпочитан 
вариант поради редица конструктивни и функционални пре-
димства на тези устройства [1]. 

Известно е чрез промяна на някои от параметрите на 
вибробункера като амплитуда, честота, количество детайли 
и други може да се влияе на поведението на детайлите 
в ориентиращата чаша, а оттам и на изходната произво-
дителност и надеждност на устройството. Характерът на 
работа на устройството налага системата да търпи раз-
лични по тип параметрични смущения, както и интензивни 
задаващи и смущаващи въздействия.

Предвид важността на този технологичен процес и 
особеността на използваните устройства задоволяването 
на изискването за изходната производителност на ви-
бробункера налага търсене на такова управляващо устрой-
ство, което да отчита взаимодействието между входа и 
изхода на системата, да подобрява нейната робастност и 
да използва сложни управляващи алгоритми, базирани на 
модели в пространство на състоянието. 

Основен акцент при търсеното управляващо устрой-
ство е постигането на робастностна устойчивост. Възможни 
и реализирани са типичните представители за това изис-
кване управляващи устройства, получени посредством H∞ 
и µ синтез [2,3]. Предмет на текущото изследване обаче са 

регулаторите, реализиращи оптимално управление, и ана-
лизът на техните робастни свойства. 

При наличие на параметрични неопределености е 
логично използването на моделно предсказващ регулатор 
(реализиращ оптимално управление при наличие на огра-
ничения) или линейно-квадратичен регулатор (реализиращ 
оптимално управление в отсъствие на ограничения). 

Основната разлика между моделно предсказващите 
контролери (MPC) и линейно-квадратичния регулатор (LQR) 
е, че LQR дава едно оптимално решение за целия време-
ви диапазон, докато при MPC критерият за оптималност е 
обвързан с бъдещото поведение на системата, предсказ-
вано посредством т. нар. предсказващ модел и времеви 
диапазон, образуващи заедно предсказващия хоризонт 
(прозорец). Предвид това стабилността на MPC се осно-
вава на хипотезата, че предсказващият модел е еднакъв с 
модела на системата (обекта), като в практиката това се 
случва рядко. Предсказващите модели се характеризират 
с грешка по отношение на системния модел и за да има 
висока точност, е необходима голяма изчислителна мощ. 
Поради тази причина MPC трябва да притежава опреде-
лени робастни свойства, каквито LQR има при ограничени 
мащаби на параметричната неопределеност. В [4] Scokaert 
анализира робастната устойчивост на MPC с краен хори-
зонт на дискретна система при ограничения и адитивна 
неопределеност, която намалява. Този анализ е ориентиран 
към робастната стабилност при каскадно свързване на на-
блюдател, при това с динамика, значително по-бърза от 
тази на затворената система, което за текущия обект на 
управление не е необходимо.

Тъй като акцент в текущата статия е робастността, в 
частност на робастната устойчивост, и предвид особено-
стите на MPC системата за управление се базира на LQR 
регулатор с помощта на допълнителен сигнал от изхода. 
Обектът за управление е представен като двумасова треп-
тяща система. Посредством представения модел на обекта 
при наличие на параметрични неопределености е анализи-
рано робастното качество и устойчивост на затворената 
система. Представени са симулационни резултати, които 
показват качеството на системата за целия работен диа-
пазон.
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автоматика

Моделиране на обекта за управление
Вибрационните захранващи устройства (вибробунке-

рите) представляват сами по себе си колебателни (обикно-
вено двумасови) системи, чиито характер на движение на 
работната маса на устройството определя както геометрич-
ните, така и динамичните параметри на системата.

Особеност на по-голямата част от вибрационните 
захранващи устройства е приложението на резонансния 
принцип на действие, при който малки възбуждащи сили 
на вибратора могат да развият значителни усилия на ра-
ботния орган. Устойчивостта на работата на вибробункера 
в желания резонансен режим може да се достигне само 
при правилно оразмеряване на колебателната система. 

Фиг. 1. Обща схема на устройството

Вибробункерът може да бъде представен във вид на 
двумасова трептяща система с две степени на свобода, 
показано на фиг. 1. Масата m2 представлява основата на 
устройството, разположена на пружини, имащи ролята на 
амортисьори с малки коравини c2. Чашата на вибробун-
кера е представена във вида на масата m1, разположена 
на еластично окачване с коравина c1. На всяка от масите 
действат възбудителните сили F на електромагнита, които 
са равни по големина и обратни по посока. В диферен-
циалните уравнения на системата са взети предвид и ко-
ефициентите на демпфериране n1 и n2, въпреки че не са 
определящи за собствената честота на системата, а оттам 
и за работата му в режим на резонанс. 

Диференциалните уравнения на така представената 
система при хармонична възбудителна сила Fsin(ωt) имат 
вида

Предвид вида на желания за синтезиране регулатор 
системата се описва с матрици в пространството на със-
тоянието и има стандартния вид

Получаването на матриците на системата в простран-
ство на състоянието се извършва директно от диферен-
циалните уравнения на системата. Това се прави както от 
съображения за удобство, така и от факта, че съставящи-
те вектора на състоянието са реални физични величини. 

Това представяне ще доведе до по-нататъшни улеснения 
при анализа на получените резултати и тяхното физическо 
тълкуване. 

Ако векторът на състоянието е избран от вида, при 
който допустимите стойности за преместването на горната 
маса (y1) е до 1.5.10

-3 m, а на долната (y2) е 0.5.10
-3 m със 

съответно скорости на преместване на y1 до 4.10
-4 m/s и 

за y2 до 1.3.10
-4 m/s:

Управлението на системата е възбудителната сила на 
електромагнитното задвижване с максимална допустима 
притегателна сила от 300 N

(4) u(t)=F(t).

За изход на системата се приема преместването на 
горната маса.

(5) y(t)=y1 (t).

Системата може да се представи с матриците

Така моделираният обект се характеризира със зна-
чителна неструктурирана параметрична неопределеност на 
пет от шестте си параметъра. Тази неопределеност се дъл-
жи главно на процеса на досипване на детайли, чиято маса 
се приобщава към горната маса на устройството и наличи-
ето на нелинейности и хистерезис в еластичните елементи.

Предвид стойностите на параметрите и режимите на 
работа на вибробункерите на базата на изменението на 
резонансната честота определените параметрични неопре-
делености на параметрите са: 30% на горната маса (m1), 
20% на коефициентите на коравина (c1 и c2) и 10% на 
коефициентите на демпфериране (n1 и n2). 

Табл. 1. Чувствителност на системата по отношение 
на параметричните неопределености

Параметър
Чувствителност 
на системата 

към параметър

Намаляване на маржа 
на стабилност при 25% 

увеличение на стойността 
на параметъра

c1 38% 10%
c2 0% 0%
m1 145% 36%
n1 23% 6%
n2 1% 0%

Като цяло системата e робастно стабилна за модели-
раната параметрична неопределеност. Тя може да толерира 
до 184% от моделираните неопределености. Съществуват 
дестабилизиращи комбинации в 333% от възможните слу-

определя както геометричните, така и динамичните 
параметри на системата.

Особеност на по-голямата част от вибрационните 
захранващи устройства е приложението на резонансния 
принцип на действие, при който малки възбуждащи сили 
на вибратора могат да развият значителни усилия на 
работния орган. Устойчивостта на работата на 
вибробункера в желания резонансен режим може да се 
достигне само при правилно оразмеряване  на 
колебателната система. 

Фиг. 1. Обща схема на устройството

Вибробункерът може да бъде представен във вид на 
двумасова трептяща система с две степени на свобода, 
показано на фиг. 1. Масата m2 представлява основата на 
устройството, разположена на пружини, имащи ролята на 
амортисьори с малки коравини c2. Чашата на 
вибробункера е представена във вида на масата m1, 
разположена на еластично окачване с коравина c1. На 
всяка от масите действат възбудителните сили F на 
електромагнита, които са равни по големина и обратни по 
посока. В диференциалните уравнения на системата са 
взети предвид и коефициентите на демпфериране n1 и n2, 
въпреки че не са определящи за собствената честота на 
системата, а оттам и за работата му в режим на резонанс. 

Диференциалните уравнения на така представената 
система при хармонична възбудителна сила Fsin(ωt) имат 
вида

    (1)� 𝑚𝑚𝑚𝑚1�̈�𝑦𝑦𝑦1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)              
𝑚𝑚𝑚𝑚2�̈�𝑦𝑦𝑦2 − 𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑦𝑦𝑦𝑦2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛2�̇�𝑦𝑦𝑦2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) = −𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)    

       Предвид вида на желания за синтезиране регулатор
системата се описва с матрици в пространството на 
състоянието и има стандартния вид

�̇�𝑥𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
               (2)                    𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵                              

Получаването на матриците на системата в 
пространство на състоянието се извършва директно от 
диференциалните уравнения на системата. Това се прави 
както от съображения за удобство, така и от факта, че 
съставящите вектора на състоянието са реални физични 
величини. Това представяне ще доведе до по-нататъшни 
улеснения при анализа на получените резултати и тяхното 
физическо тълкуване. 

Ако векторът на състоянието е избран от вида, при 
който допустимите стойности за преместването на горната 
маса (y1) е до 1,5.10-3 m, а на долната (y2) е 0,5.10-3 m със 
съответно скорости на преместване на y1 до 4.10-4 m/s и за 
y2 до 1,3.10-4 m/s:

                       (3) 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) =  

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦1̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)⎦

⎥
⎥
⎤

.                                   

       Управлението на системата е възбудителната сила на 
електромагнитното задвижване с максимална допустима 
притегателна сила от 300 N

(4) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜔𝜔𝜔𝜔).                                    
       За изход на системата се приема преместването на 
горната маса.

(5) 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔).                               
Системата може да се представи с матриците

(6) А =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1−𝑐𝑐𝑐𝑐2
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1−𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝐵𝐵𝐵𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
 1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

 0
− 1

𝑚𝑚𝑚𝑚1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 ,             

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  [1 0 0 0] , 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.

       Така моделираният обект се характеризира със 
значителна неструктурирана параметрична 
неопределеност на пет от шестте си параметъра. Тази 
неопределеност се дължи главно на процеса на досипване 
на детайли, чиято маса се приобщава към горната маса на 
устройството и наличието на нелинейности и хистерезис в 
еластичните елементи.
         Предвид стойностите на параметрите и режимите на 
работа на вибробункерите на базата на изменението на 
резонансната честота определените параметрични 
неопределености на параметрите са: 30% на горната маса 
(m1), 20% на коефициентите на коравина (c1 и c2) и 10 % 
на коефициентите на демпфериране (n1 и n2). 

Табл. 1. Чувствителност на системата по отношение 
на параметричните неопределености

Параметър Чувствителност 
на системата 
към параметър

Намаляване
на маржа
на стабилност
при 25% 
увеличение
на стойността
на параметъра

c1 38% 10%
c2 0% 0%
m1 145% 36%
n1 23% 6%
n2 1% 0%

Като цяло системата e робастно стабилна за 
моделираната параметрична неопределеност. Тя може да 
толерира до 184% от моделираните неопределености. 
Съществуват дестабилизиращи комбинации в 333% от 
възможните случай на параметричните неопределености, 
като те причиняват дестабилизиране при честота 4.56.10-3
rad/s, което е далече от нормалната работна честота на 
устройството. Чувствителността на системата по 
отношение на неопределеностите за всеки параметър е 
дадена в табл. 1.

На фиг. 2 са показани семейството преходни процеси 
на системата при пълен мащаб на параметричните 
неопределености. 

m1

m2

c2

F

F
y1

c1
y2

определя както геометричните, така и динамичните 
параметри на системата.

Особеност на по-голямата част от вибрационните 
захранващи устройства е приложението на резонансния 
принцип на действие, при който малки възбуждащи сили 
на вибратора могат да развият значителни усилия на 
работния орган. Устойчивостта на работата на 
вибробункера в желания резонансен режим може да се 
достигне само при правилно оразмеряване  на 
колебателната система. 

Фиг. 1. Обща схема на устройството

Вибробункерът може да бъде представен във вид на 
двумасова трептяща система с две степени на свобода, 
показано на фиг. 1. Масата m2 представлява основата на 
устройството, разположена на пружини, имащи ролята на 
амортисьори с малки коравини c2. Чашата на 
вибробункера е представена във вида на масата m1, 
разположена на еластично окачване с коравина c1. На 
всяка от масите действат възбудителните сили F на 
електромагнита, които са равни по големина и обратни по 
посока. В диференциалните уравнения на системата са 
взети предвид и коефициентите на демпфериране n1 и n2, 
въпреки че не са определящи за собствената честота на 
системата, а оттам и за работата му в режим на резонанс. 

Диференциалните уравнения на така представената 
система при хармонична възбудителна сила Fsin(ωt) имат 
вида

    (1)� 𝑚𝑚𝑚𝑚1�̈�𝑦𝑦𝑦1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)              
𝑚𝑚𝑚𝑚2�̈�𝑦𝑦𝑦2 − 𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑦𝑦𝑦𝑦2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛2�̇�𝑦𝑦𝑦2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) = −𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)    

       Предвид вида на желания за синтезиране регулатор
системата се описва с матрици в пространството на 
състоянието и има стандартния вид

�̇�𝑥𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
               (2)                    𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵                              

Получаването на матриците на системата в 
пространство на състоянието се извършва директно от 
диференциалните уравнения на системата. Това се прави 
както от съображения за удобство, така и от факта, че 
съставящите вектора на състоянието са реални физични 
величини. Това представяне ще доведе до по-нататъшни 
улеснения при анализа на получените резултати и тяхното 
физическо тълкуване. 

Ако векторът на състоянието е избран от вида, при 
който допустимите стойности за преместването на горната 
маса (y1) е до 1,5.10-3 m, а на долната (y2) е 0,5.10-3 m със 
съответно скорости на преместване на y1 до 4.10-4 m/s и за 
y2 до 1,3.10-4 m/s:

                       (3) 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) =  

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦1̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)⎦

⎥
⎥
⎤

.                                   

       Управлението на системата е възбудителната сила на 
електромагнитното задвижване с максимална допустима 
притегателна сила от 300 N

(4) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜔𝜔𝜔𝜔).                                    
       За изход на системата се приема преместването на 
горната маса.

(5) 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔).                               
Системата може да се представи с матриците

(6) А =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1−𝑐𝑐𝑐𝑐2
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1−𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝐵𝐵𝐵𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
 1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

 0
− 1

𝑚𝑚𝑚𝑚1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 ,             

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  [1 0 0 0] , 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.

       Така моделираният обект се характеризира със 
значителна неструктурирана параметрична 
неопределеност на пет от шестте си параметъра. Тази 
неопределеност се дължи главно на процеса на досипване 
на детайли, чиято маса се приобщава към горната маса на 
устройството и наличието на нелинейности и хистерезис в 
еластичните елементи.
         Предвид стойностите на параметрите и режимите на 
работа на вибробункерите на базата на изменението на 
резонансната честота определените параметрични 
неопределености на параметрите са: 30% на горната маса 
(m1), 20% на коефициентите на коравина (c1 и c2) и 10 % 
на коефициентите на демпфериране (n1 и n2). 

Табл. 1. Чувствителност на системата по отношение 
на параметричните неопределености

Параметър Чувствителност 
на системата 
към параметър

Намаляване
на маржа
на стабилност
при 25% 
увеличение
на стойността
на параметъра

c1 38% 10%
c2 0% 0%
m1 145% 36%
n1 23% 6%
n2 1% 0%

Като цяло системата e робастно стабилна за 
моделираната параметрична неопределеност. Тя може да 
толерира до 184% от моделираните неопределености. 
Съществуват дестабилизиращи комбинации в 333% от 
възможните случай на параметричните неопределености, 
като те причиняват дестабилизиране при честота 4.56.10-3
rad/s, което е далече от нормалната работна честота на 
устройството. Чувствителността на системата по 
отношение на неопределеностите за всеки параметър е 
дадена в табл. 1.

На фиг. 2 са показани семейството преходни процеси 
на системата при пълен мащаб на параметричните 
неопределености. 

m1

m2

c2

F

F
y1

c1
y2

определя както геометричните, така и динамичните 
параметри на системата.

Особеност на по-голямата част от вибрационните 
захранващи устройства е приложението на резонансния 
принцип на действие, при който малки възбуждащи сили 
на вибратора могат да развият значителни усилия на 
работния орган. Устойчивостта на работата на 
вибробункера в желания резонансен режим може да се 
достигне само при правилно оразмеряване  на 
колебателната система. 

Фиг. 1. Обща схема на устройството

Вибробункерът може да бъде представен във вид на 
двумасова трептяща система с две степени на свобода, 
показано на фиг. 1. Масата m2 представлява основата на 
устройството, разположена на пружини, имащи ролята на 
амортисьори с малки коравини c2. Чашата на 
вибробункера е представена във вида на масата m1, 
разположена на еластично окачване с коравина c1. На 
всяка от масите действат възбудителните сили F на 
електромагнита, които са равни по големина и обратни по 
посока. В диференциалните уравнения на системата са 
взети предвид и коефициентите на демпфериране n1 и n2, 
въпреки че не са определящи за собствената честота на 
системата, а оттам и за работата му в режим на резонанс. 

Диференциалните уравнения на така представената 
система при хармонична възбудителна сила Fsin(ωt) имат 
вида

    (1)� 𝑚𝑚𝑚𝑚1�̈�𝑦𝑦𝑦1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)              
𝑚𝑚𝑚𝑚2�̈�𝑦𝑦𝑦2 − 𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑦𝑦𝑦𝑦2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛2�̇�𝑦𝑦𝑦2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) = −𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)    

       Предвид вида на желания за синтезиране регулатор
системата се описва с матрици в пространството на 
състоянието и има стандартния вид

�̇�𝑥𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
               (2)                    𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵                              

Получаването на матриците на системата в 
пространство на състоянието се извършва директно от 
диференциалните уравнения на системата. Това се прави 
както от съображения за удобство, така и от факта, че 
съставящите вектора на състоянието са реални физични 
величини. Това представяне ще доведе до по-нататъшни 
улеснения при анализа на получените резултати и тяхното 
физическо тълкуване. 

Ако векторът на състоянието е избран от вида, при 
който допустимите стойности за преместването на горната 
маса (y1) е до 1,5.10-3 m, а на долната (y2) е 0,5.10-3 m със 
съответно скорости на преместване на y1 до 4.10-4 m/s и за 
y2 до 1,3.10-4 m/s:

                       (3) 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) =  

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦1̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)⎦

⎥
⎥
⎤

.                                   

       Управлението на системата е възбудителната сила на 
електромагнитното задвижване с максимална допустима 
притегателна сила от 300 N

(4) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜔𝜔𝜔𝜔).                                    
       За изход на системата се приема преместването на 
горната маса.

(5) 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔).                               
Системата може да се представи с матриците

(6) А =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1−𝑐𝑐𝑐𝑐2
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1−𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝐵𝐵𝐵𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
 1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

 0
− 1

𝑚𝑚𝑚𝑚1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 ,             

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  [1 0 0 0] , 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.

       Така моделираният обект се характеризира със 
значителна неструктурирана параметрична 
неопределеност на пет от шестте си параметъра. Тази 
неопределеност се дължи главно на процеса на досипване 
на детайли, чиято маса се приобщава към горната маса на 
устройството и наличието на нелинейности и хистерезис в 
еластичните елементи.
         Предвид стойностите на параметрите и режимите на 
работа на вибробункерите на базата на изменението на 
резонансната честота определените параметрични 
неопределености на параметрите са: 30% на горната маса 
(m1), 20% на коефициентите на коравина (c1 и c2) и 10 % 
на коефициентите на демпфериране (n1 и n2). 

Табл. 1. Чувствителност на системата по отношение 
на параметричните неопределености

Параметър Чувствителност 
на системата 
към параметър

Намаляване
на маржа
на стабилност
при 25% 
увеличение
на стойността
на параметъра

c1 38% 10%
c2 0% 0%
m1 145% 36%
n1 23% 6%
n2 1% 0%

Като цяло системата e робастно стабилна за 
моделираната параметрична неопределеност. Тя може да 
толерира до 184% от моделираните неопределености. 
Съществуват дестабилизиращи комбинации в 333% от 
възможните случай на параметричните неопределености, 
като те причиняват дестабилизиране при честота 4.56.10-3
rad/s, което е далече от нормалната работна честота на 
устройството. Чувствителността на системата по 
отношение на неопределеностите за всеки параметър е 
дадена в табл. 1.

На фиг. 2 са показани семейството преходни процеси 
на системата при пълен мащаб на параметричните 
неопределености. 

m1

m2

c2

F

F
y1

c1
y2

определя както геометричните, така и динамичните 
параметри на системата.

Особеност на по-голямата част от вибрационните 
захранващи устройства е приложението на резонансния 
принцип на действие, при който малки възбуждащи сили 
на вибратора могат да развият значителни усилия на 
работния орган. Устойчивостта на работата на 
вибробункера в желания резонансен режим може да се 
достигне само при правилно оразмеряване  на 
колебателната система. 

Фиг. 1. Обща схема на устройството

Вибробункерът може да бъде представен във вид на 
двумасова трептяща система с две степени на свобода, 
показано на фиг. 1. Масата m2 представлява основата на 
устройството, разположена на пружини, имащи ролята на 
амортисьори с малки коравини c2. Чашата на 
вибробункера е представена във вида на масата m1, 
разположена на еластично окачване с коравина c1. На 
всяка от масите действат възбудителните сили F на 
електромагнита, които са равни по големина и обратни по 
посока. В диференциалните уравнения на системата са 
взети предвид и коефициентите на демпфериране n1 и n2, 
въпреки че не са определящи за собствената честота на 
системата, а оттам и за работата му в режим на резонанс. 

Диференциалните уравнения на така представената 
система при хармонична възбудителна сила Fsin(ωt) имат 
вида

    (1)� 𝑚𝑚𝑚𝑚1�̈�𝑦𝑦𝑦1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)              
𝑚𝑚𝑚𝑚2�̈�𝑦𝑦𝑦2 − 𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑦𝑦𝑦𝑦2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛1(�̇�𝑦𝑦𝑦1 − �̇�𝑦𝑦𝑦2) − 𝑛𝑛𝑛𝑛2�̇�𝑦𝑦𝑦2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1(𝑦𝑦𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2) = −𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛(𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔)    

       Предвид вида на желания за синтезиране регулатор
системата се описва с матрици в пространството на 
състоянието и има стандартния вид

�̇�𝑥𝑥𝑥 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
               (2)                    𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵                              

Получаването на матриците на системата в 
пространство на състоянието се извършва директно от 
диференциалните уравнения на системата. Това се прави 
както от съображения за удобство, така и от факта, че 
съставящите вектора на състоянието са реални физични 
величини. Това представяне ще доведе до по-нататъшни 
улеснения при анализа на получените резултати и тяхното 
физическо тълкуване. 

Ако векторът на състоянието е избран от вида, при 
който допустимите стойности за преместването на горната 
маса (y1) е до 1,5.10-3 m, а на долната (y2) е 0,5.10-3 m със 
съответно скорости на преместване на y1 до 4.10-4 m/s и за 
y2 до 1,3.10-4 m/s:

                       (3) 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) =  

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦1̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2(𝜔𝜔𝜔𝜔)
𝑦𝑦𝑦𝑦2̇(𝜔𝜔𝜔𝜔)⎦

⎥
⎥
⎤

.                                   

       Управлението на системата е възбудителната сила на 
електромагнитното задвижване с максимална допустима 
притегателна сила от 300 N

(4) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜔𝜔𝜔𝜔).                                    
       За изход на системата се приема преместването на 
горната маса.

(5) 𝑦𝑦𝑦𝑦(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝑦𝑦𝑦𝑦1(𝜔𝜔𝜔𝜔).                               
Системата може да се представи с матриците

(6) А =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑐𝑐𝑐𝑐1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

0
−𝑐𝑐𝑐𝑐1−𝑐𝑐𝑐𝑐2
𝑚𝑚𝑚𝑚2

0
𝑛𝑛𝑛𝑛1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

1
−𝑛𝑛𝑛𝑛1−𝑛𝑛𝑛𝑛2
𝑚𝑚𝑚𝑚2 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝐵𝐵𝐵𝐵 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

0
 1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

 0
− 1

𝑚𝑚𝑚𝑚1⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 ,             

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  [1 0 0 0] , 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 0.

       Така моделираният обект се характеризира със 
значителна неструктурирана параметрична 
неопределеност на пет от шестте си параметъра. Тази 
неопределеност се дължи главно на процеса на досипване 
на детайли, чиято маса се приобщава към горната маса на 
устройството и наличието на нелинейности и хистерезис в 
еластичните елементи.
         Предвид стойностите на параметрите и режимите на 
работа на вибробункерите на базата на изменението на 
резонансната честота определените параметрични 
неопределености на параметрите са: 30% на горната маса 
(m1), 20% на коефициентите на коравина (c1 и c2) и 10 % 
на коефициентите на демпфериране (n1 и n2). 

Табл. 1. Чувствителност на системата по отношение 
на параметричните неопределености

Параметър Чувствителност 
на системата 
към параметър

Намаляване
на маржа
на стабилност
при 25% 
увеличение
на стойността
на параметъра

c1 38% 10%
c2 0% 0%
m1 145% 36%
n1 23% 6%
n2 1% 0%

Като цяло системата e робастно стабилна за 
моделираната параметрична неопределеност. Тя може да 
толерира до 184% от моделираните неопределености. 
Съществуват дестабилизиращи комбинации в 333% от 
възможните случай на параметричните неопределености, 
като те причиняват дестабилизиране при честота 4.56.10-3
rad/s, което е далече от нормалната работна честота на 
устройството. Чувствителността на системата по 
отношение на неопределеностите за всеки параметър е 
дадена в табл. 1.

На фиг. 2 са показани семейството преходни процеси 
на системата при пълен мащаб на параметричните 
неопределености. 

m1

m2

c2

F

F
y1

c1
y2
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чай на параметричните неопределености, като те причи-
няват дестабилизиране при честота 4.56.10-3 rad/s, което 
е далече от нормалната работна честота на устройството. 
Чувствителността на системата по отношение на неопреде-
леностите за всеки параметър е дадена в табл. 1. 

На фиг. 2 са показани семейството преходни процеси 
на системата при пълен мащаб на параметричните неоп-
ределености. 

Фиг. 2. Преходни процеси

Синтез на LQR регулатор
Синтезът на линейно-квадратичен регулатор (LQR) е 

случай, които се отнася до система с обратна връзка по 
вектора на състоянието или още се нарича синтез на оп-
тимална система по линейно-квадратичен критерий [5,6,7].

Синтезът е възможен за система, при която векторът 
на състоянието е напълно достъпен или чрез синтез на 
наблюдател от пълен или редуциран ред, даващ оценка на 
вектора на състоянието.

Предвид текущия обект, чиито вектор на състоянието 
е напълно измерим, и това, че е линейна многопраметрич-
на управляема система, описана с уравнението

(7) ẋ(t)=Ax(t)+Bu(t),

проблемът при конвенционалния LQR регулатор е да се 
намери оптимален управляващ входен сигнал u, при който 
критерият за оптималност, записан във вида

(8) J=
0
∫
∞

(xTQx+uTRu)dt,

приема минимална стойност под ограниченията на матри-
ците Q и R, които са реални, симетрични и положително 
определени. 

Физическият смисъл на подинтергралната функция 
представлява енергия, а елементите на матриците Q и R 
съответно определят теглото на енергиите на съставящите 
на вектора на състоянието. 

Минимизацията на критерия (8) води до линейна об-
ратна връзка от вида

(9) u(t)=–Kx(t)

Матрицата на регулатора 

(10) K=R-1BTP,

може да бъде определена след решаване на редуцираното 
матричното Рикатиево уравнение 

(11) ATP+PA-PBR-1PTB+Q=0,

където P e положително определеното решение на уравне-
нието (11). 

В действителност от гледна точка на проектанта про-
блемът в синтеза на LQR се състои в определяне на мат-
риците Q и R. 

Матриците Q и R са основните параметри за опреде-
ляне, които трябва да бъдат избрани при синтеза, за да се 
удовлетворят желаните цели на управлението. Като цяло, 
както се вижда и от уравнение (8), матриците влияят на 
постижимото изпълнение по следните начини [9]:

• Q и R регулират и двете – състоянията x и упра-
вляващият сигнал u съответно да бъдат колкото се 
може по-малки. Големи стойности на R променят 
u, правейки го малък по отношение на x, докато 
големи стойности на Q променят x, правейки го 
малко по отношение на u. Така често се изисква 
компромис между постижимото минимализиране 
на състоянията и желаното минимализиране на 
входния управляващ сигнал.

• Матриците Q и R влияят и на позицията на по-
люсите на затворената система, поради което 
изборът на Q и R засяга косвено постижимото 
времетраене на реакцията (преходния процес) и 
производителността (работата) на резултантната 
система. 

Следователно изборът на Q и R оказва голямо влия-
ние върху успеха на синтеза на LQR регулатора. Още по-
вече с оглед на наличието на много софтуерни средства 
за решаване на необходимото Рикатиево уравнение, чието 
решение участва в намирането на коефициент на матрица-
та на обратната връзка. Така основно конструктивно уси-
лие е настройването на матриците за претегляне на дадена 
система.

Съществуват основно четири начина за избора на 
матриците Q и R:

1) Най-лесният начин е: Q=I, R= ρI, където чрез про-
мяна на ρ се влияе на реакцията на системата. 

2) Избиране на диагонални матрици: в този случай 
матриците Q и R имат вида

Избират се qi така, че да се задава еднакво усилие 
за едно и също влошаване. Например: x1 е разстояние в 
метри, а х3 е ъгъл в радиани, то ако:

Ако грешка от 1 см е добре, q1 = (100)2, така че 
q1x12 = 1 при x1 = 1 см. 

Ако грешка от 1/60 rad е добре, q3 = (60)2, така че 
q3x32=1 при x3 = 1/60 rad.

Аналогично и с ri. С промяна на ρ се коригира съот-
ношението вход/състояние. 

3) Изходно претегляне. Mатриците се избират да бъ-
дат Q=HTH, а R=ρI. 

Фиг. 2. Преходни процеси

Синтез на LQR регулатор Подзаглавие І 
степен

Синтезът на линейно-квадратичен регулатор (LQR) е 
случай, които се отнася до система с обратна връзка по 
вектора на състоянието или още се нарича синтез на 
оптимална система по линейно-квадратичен критерий 
[5,6,7].

Синтезът е възможен за система, при която векторът 
на състоянието е напълно достъпен или чрез синтез на 
наблюдател от пълен или редуциран ред, даващ оценка на 
вектора на състоянието.

Предвид текущия обект, чиито вектор на състоянието 
е напълно измерим, и това, че е линейна 
многопраметрична управляема система, описана с 
уравнението

(7) �̇�𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) ,                    
проблемът при конвенционалния LQR регулатор е да се 
намери оптимален управляващ входен сигнал u, при който 
критерият за оптималност, записан във вида

(8)    𝐽𝐽𝐽𝐽 = ∫ (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵)𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔∞
0 ,                               

приема минимална стойност под ограниченията на 
матриците Q и R, които са реални, симетрични и 
положително определени. 

Физическият смисъл на подинтергралната функция 
представлява енергия, а елементите на матриците Q и R 
съответно определят теглото на енергиите на съставящите 
на вектора на състоянието. 

Минимизацията на критерия (8) води до линейна 
обратна връзка от вида

(9) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = −𝐾𝐾𝐾𝐾𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) .                             
Матрицата на регулатора 

(10) 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑅𝑅𝑅𝑅−1𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃                                 
може да бъде определена след решаване на редуцираното 
матричното Рикатиево уравнение

(11)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅−1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0 ,              

където P e положително определеното решение на 
уравнението (11). 

В действителност от гледна точка на проектанта 
проблемът в синтеза на LQR  се състои в определяне на 
матриците Q и R. 

Матриците Q и R са основните параметри за 
определяне, които трябва да бъдат избрани при синтеза, за 
да се удовлетворят желаните цели на управлението. Като 
цяло, както се вижда и от уравнение (8), матриците влияят 
на постижимото изпълнение по следните начини [9]:

• Q и R регулират и двете – състоянията x и 
управляващият сигнал u съответно да бъдат 
колкото се може по-малки. Големи стойности на 
R променят u, правейки го малък по отношение 
на x, докато големи стойности на Q променят x, 
правейки го малко по отношение на u. Така 

често се изисква компромис между 
постижимото минимализиране на състоянията и 
желаното минимализиране на входния 
управляващ сигнал.

• Матриците Q и R влияят и на позицията на 
полюсите на затворената система, поради което 
изборът на  Q и R засяга косвено постижимото 
времетраене на реакцията (преходния процес) и 
производителността (работата) на резултантната 
система. 

Следователно изборът на Q и R оказва голямо влияние 
върху успеха на синтеза на LQR регулатора. Още повече с 
оглед на наличието на много софтуерни средства за 
решаване на необходимото Рикатиево уравнение, чието 
решение участва в намирането на коефициент на 
матрицата на обратната връзка. Така основно 
конструктивно усилие е настройването на матриците за  
претегляне на дадена система.

Съществуват основно четири начина за избора на 
матриците Q и R:

1) Най-лесният начин е: Q=I, R= ρI, където чрез 
промяна на ρ се влияе на реакцията на системата. 

2) Избиране на  диагонални матрици: в този случай 
матриците Q и R имат вида

𝑄𝑄𝑄𝑄 = �
𝑞𝑞𝑞𝑞1    
  ⋱  
  𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛

� , 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 �
𝑟𝑟𝑟𝑟1    
  ⋱  
  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛

�.

               
              Избират се qi така, че да се задава еднакво усилие 
за едно и също влошаване. Например: x1 е разстояние в 
метри, а х3 е ъгъл в радиани, то ако:
           Ако грешка от 1 см е добре, q1 = (100)2, така че 
q1x12 = 1 при x1 = 1 см. 
           Ако грешка от 1/60 rad е добре, q3 = (60)2, така че 
q3x32=1 при x3 = 1/60 rad.
           Аналогично и с ri. С промяна на ρ се коригира 
съотношението вход/състояние. 

3) Изходно претегляне. Mатриците се избират да 
бъдат Q = HTH, а R=ρI. 

                  H е Хамилтонова матрица на системата и 
според [9] представлява диагонална матрица от 
собствените стойности на отворената система. Промяната 
на ρ има същия ефект като от предходните два начина. 

4) Прилагане на принципа на опита и грешката. 
Това е и най-често срещаният подход при избора 
на матриците Q и R. 

За текущия обект при синтеза на LQR матриците Q и R 
се избират чрез прилагане на комбинация от третия и 
четвъртия от описаните подходи, като така матриците 
имат вида

(12) 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 4. 104 �
90
0
0
0

0
 90
0
0

0
0

0.05
0

0
0
0

0.05

� и 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 2. 10−4 .     

След решаване на (11) с отчитане на избраните 
тегловни матрици и заместване в (10) се получава 
матрицата на регулатора, която е

(13) 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 1. 105[0.1051 1.2192 2.8108 −0.2406].

       За разлика от други методи за управление, системата с 
обратна връзка по състояние не сравнява изхода със 
заданието, а сравнява всички състояния на системата,
умножени по управляващата матрица (10) със заданието.
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H е Хамилтонова матрица на системата и според [9] 
представлява диагонална матрица от собствените стой-
ности на отворената система. Промяната на ρ има същия 
ефект като от предходните два начина. 

4) Прилагане на принципа на опита и грешката. Това 
е и най-често срещаният подход при избора на матриците 
Q и R. 

За текущия обект при синтеза на LQR матриците Q и 
R се избират чрез прилагане на комбинация от третия и 
четвъртия от описаните подходи, като така матриците имат 
вида 

След решаване на (11) с отчитане на избраните те-
гловни матрици и заместване в (10) се получава матрицата 
на регулатора, която е

(13) K=1.105 [0.1051 1.2192 2.8108 -0.2406].

За разлика от други методи за управление, системата с 
обратна връзка по състояние не сравнява изхода със зада-
нието, а сравнява всички състояния на системата, умножени 
по управляващата матрица (10) със заданието. Поради тази 
причина не може да се очаква изходът на системата да е 
равен на заданието в установен режим. За да се постигне 
желания изход, е необходимо да се мащабира заданието, 
така че изходът на системата да е равен на заданието в ус-
тановено състояние. Това може да се постигне чрез въвеж-
дането на входен филтър (мащабиращ фактор), означен с V.

Входният филтър за текущата затворена система е 
V=861860 и се изчислява по формулата

(14) V=[C[BK-A]-1B]-1. 

Трябва да се отбележи, че входният филтър се из-
числява на основата на модела на обекта и остава извън 
контура на обратната връзка. Следователно ако има грешки 
в модела (параметрични неопределености или смущения), 
входният филтър няма да ги коригира, като по този начин 
приносите за робастното качество на системата ще се дъл-
жат само на LQR регулатора.

Робастен анализ на системата
Избира се да се работи с обект, при който параме-

трична неопределеност е налице само на параметъра m1 в 
рамките на 30% съгласно получените резултати от матема-
тическото моделиране, тъй като неопределеностите на дру-
гите параметри не влияят чувствително на стабилността на 
системата, както е видно от табл. 1. От практическа гледна 
точка неопределеността в горната маса на устройството 
действително е осезаема поради факта, че масата на де-
тайлите за ориентиране се приобщава именно към нея.

Извършването на допълнителен анализ на робаст-
ността на системата е наложително, тъй като е известно 
че LQR регулаторът не гарантира робастна устойчивост и 
качество на системата [6,8,11].

На фиг. 3 са показани семейството преходни процеси 
на затворената система на преместванията на двете маси, 
на фиг. 4 – управляващият сигнал, а на фиг. 5 – честотната 
характеристика на структурираното сингулярно число µ на 
затворената система. 

Фиг. 3. Преходни процеси на затворената система

Симулациите на системата във времевата област са 
извършени за случайни стойности на неопределения па-
раметър. От графиките е видно, че системата е робастно 
устойчива и има добър запас по устойчивост. Преходните 
процеси са почти нечувствителни към стойността на не-
определения параметър m1, всичките имат апериодичен 
характер и затихват за около 0.6 секунди.

Фиг. 4. Управляващ сигнал

Фиг. 5. Робастна устойчивост на затворената система

Фиг. 2. Преходни процеси

Синтез на LQR регулатор Подзаглавие І 
степен

Синтезът на линейно-квадратичен регулатор (LQR) е 
случай, които се отнася до система с обратна връзка по 
вектора на състоянието или още се нарича синтез на 
оптимална система по линейно-квадратичен критерий 
[5,6,7].

Синтезът е възможен за система, при която векторът 
на състоянието е напълно достъпен или чрез синтез на 
наблюдател от пълен или редуциран ред, даващ оценка на 
вектора на състоянието.

Предвид текущия обект, чиито вектор на състоянието 
е напълно измерим, и това, че е линейна 
многопраметрична управляема система, описана с 
уравнението

(7) �̇�𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) ,                    
проблемът при конвенционалния LQR регулатор е да се 
намери оптимален управляващ входен сигнал u, при който 
критерият за оптималност, записан във вида

(8)    𝐽𝐽𝐽𝐽 = ∫ (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵)𝑑𝑑𝑑𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔∞
0 ,                               

приема минимална стойност под ограниченията на 
матриците Q и R, които са реални, симетрични и 
положително определени. 

Физическият смисъл на подинтергралната функция 
представлява енергия, а елементите на матриците Q и R 
съответно определят теглото на енергиите на съставящите 
на вектора на състоянието. 

Минимизацията на критерия (8) води до линейна 
обратна връзка от вида

(9) 𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜔𝜔𝜔𝜔) = −𝐾𝐾𝐾𝐾𝑥𝑥𝑥𝑥(𝜔𝜔𝜔𝜔) .                             
Матрицата на регулатора 

(10) 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑅𝑅𝑅𝑅−1𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃                                 
може да бъде определена след решаване на редуцираното 
матричното Рикатиево уравнение

(11)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅−1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0 ,              

където P e положително определеното решение на 
уравнението (11). 

В действителност от гледна точка на проектанта 
проблемът в синтеза на LQR  се състои в определяне на 
матриците Q и R. 

Матриците Q и R са основните параметри за 
определяне, които трябва да бъдат избрани при синтеза, за 
да се удовлетворят желаните цели на управлението. Като 
цяло, както се вижда и от уравнение (8), матриците влияят 
на постижимото изпълнение по следните начини [9]:

• Q и R регулират и двете – състоянията x и 
управляващият сигнал u съответно да бъдат 
колкото се може по-малки. Големи стойности на 
R променят u, правейки го малък по отношение 
на x, докато големи стойности на Q променят x, 
правейки го малко по отношение на u. Така 

често се изисква компромис между 
постижимото минимализиране на състоянията и 
желаното минимализиране на входния 
управляващ сигнал.

• Матриците Q и R влияят и на позицията на 
полюсите на затворената система, поради което 
изборът на  Q и R засяга косвено постижимото 
времетраене на реакцията (преходния процес) и 
производителността (работата) на резултантната 
система. 

Следователно изборът на Q и R оказва голямо влияние 
върху успеха на синтеза на LQR регулатора. Още повече с 
оглед на наличието на много софтуерни средства за 
решаване на необходимото Рикатиево уравнение, чието 
решение участва в намирането на коефициент на 
матрицата на обратната връзка. Така основно 
конструктивно усилие е настройването на матриците за  
претегляне на дадена система.

Съществуват основно четири начина за избора на 
матриците Q и R:

1) Най-лесният начин е: Q=I, R= ρI, където чрез 
промяна на ρ се влияе на реакцията на системата. 

2) Избиране на  диагонални матрици: в този случай 
матриците Q и R имат вида

𝑄𝑄𝑄𝑄 = �
𝑞𝑞𝑞𝑞1    
  ⋱  
  𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛

� , 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 �
𝑟𝑟𝑟𝑟1    
  ⋱  
  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛

�.

               
              Избират се qi така, че да се задава еднакво усилие 
за едно и също влошаване. Например: x1 е разстояние в 
метри, а х3 е ъгъл в радиани, то ако:
           Ако грешка от 1 см е добре, q1 = (100)2, така че 
q1x12 = 1 при x1 = 1 см. 
           Ако грешка от 1/60 rad е добре, q3 = (60)2, така че 
q3x32=1 при x3 = 1/60 rad.
           Аналогично и с ri. С промяна на ρ се коригира 
съотношението вход/състояние. 

3) Изходно претегляне. Mатриците се избират да 
бъдат Q = HTH, а R=ρI. 

                  H е Хамилтонова матрица на системата и 
според [9] представлява диагонална матрица от 
собствените стойности на отворената система. Промяната 
на ρ има същия ефект като от предходните два начина. 

4) Прилагане на принципа на опита и грешката. 
Това е и най-често срещаният подход при избора 
на матриците Q и R. 

За текущия обект при синтеза на LQR матриците Q и R 
се избират чрез прилагане на комбинация от третия и 
четвъртия от описаните подходи, като така матриците 
имат вида

(12) 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 4. 104 �
90
0
0
0

0
 90
0
0

0
0

0.05
0

0
0
0

0.05

� и 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 2. 10−4 .     

След решаване на (11) с отчитане на избраните 
тегловни матрици и заместване в (10) се получава 
матрицата на регулатора, която е

(13) 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 1. 105[0.1051 1.2192 2.8108 −0.2406].

       За разлика от други методи за управление, системата с 
обратна връзка по състояние не сравнява изхода със 
заданието, а сравнява всички състояния на системата,
умножени по управляващата матрица (10) със заданието.
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Фиг. 6. Функции на чувствителност 

Фиг. 7. Допълнителни функции на чувствителност

Фиг. 8. Чувствителност на управляващия сигнал към заданието

На фиг. 6, 7 и 8 са показани основните амплитуд-
но-честотни характеристики на системата за управление 
при случайни стойности на неопределения параметър. От 
фигурите се вижда, че системата притежава робастни ка-
чества и ще отслабва по-добре нискочестотните смущения. 
Задания до около 2 rad/s ще се отработват без грешка. По 
отношение на честотната лента системата е относително 
нечувствителна към неопределеността и времето за регули-
ране е почти еднакво за набора от допустими стойности на 
неопределения параметър. 

Заключение
Синтезиран е линейно-квадратичен регулатор за ви-

брационен захранващ модул, моделиран като двумасова 
трептяща система с параметрична неопределеност, опис-
ващ динамиката на системата в цялата работна област. 
Системата е робастно стабилна, не се откриват други 
причиняващи нестабилност смущаващи неопределености, 
възможността за толериране на моделираните неопреде-
лености е нараснала драстично, a чувствителността към 
промяната на стойностите на параметрите е намаляла с 
около 45%. Извършеният робастен анализ на затворената 
система показва нейните качества и стабилност.
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Оценка на риска от пробив на метал  
в металургична кофа

Е. Михайлов, К. Бошнаков, И. Петрова

Risk Assessment of Liguid Steel Breakout in Metallurgical 
Ladle

E. Mihailov, K. Boshnakov, I. Petrova

Key Words: Risk assessment; liquid steel breakout; metallurgical la-
dle; infrared thermography. 

Abstract. In the present paper is considered the risk assessment for 
liquid steel breakouts from metallurgical ladle. The damages with differ-
ent form are investigated. Mathematical models for geometric dimen-
sions of damages and temperature field on metallurgical ladle are cre-
ated. The temperature field is measured by infrared thermo camera.1. 

Увод
Металургичните кофи са съществена част от оборуд-

ването в стоманодобивните производства. Те са изградени 
от стоманен корпус и огнеупорна изолация от вътрешната 
страна на кофата [8]. Течният метал, който се транспорти-
ра с кофите, е с температура около 16000C. В процес на 
експлоатация, под действие на течния метал, огнеупорната 
изолация на кофата се износва като цяло. В много случаи 
се образуват и локални дефекти, през които е възможно 
течният метал да направи пробив и да изтече в производ-
ственото помещение. 

В резултат на изтичането настъпват повреди в окол-
ните съоръжения, което е свързано със значителни разходи 
за ремонт и загуби за производството поради забавянето 
му. Наред с възникването на проблеми от технологичен и 
икономически характер има и много голям потенциален 
риск от нараняване и смърт на персонала. 

За оценка на състоянието на огнеупорната изолация 
при всеки работен цикъл на кофата се използват различ-
ни подходи, като се започне с традиционната и много су-
бективната визуална оценка от експерти и се стигне до 
съвременни системи за инфрачервена термография [5] и 
системи за лазерно сканиране на вътрешността на мета-
лургична кофа [2]. 

В [5] е разработена станция, състояща се от 4-5 тер-
мографските камери, които измерват автоматично темпе-
ратурното поле на външната повърхност на металургичните 
кофи и на дъното є в процес на транспортиране на метала. 

В [2] e oписана система за лазерно сканиране на 
вътрешността на металургична кофа. Прецизното лазерно 
сканиране дава възможност за откриване на пукнатини и 
празнини в огнеупорната изолация. В допълнение към изме-
рителната сонда са монтирани температурни сензори, с кои-
то се извършва измерване на температурата на огнеупорната 

изолация от вътрешната страна на кофата. Разпределението 
на температурата на повърхността на огнеупорната изолация 
е допълнителна информация за наличие на горещи точки. 

Описаните в [2,5] системи за диагностика на огне-
упорната изолация, от една страна, са с висока прециз-
ност, но от друга, имат висока цена. 

Разработването и прилагането на системи за инспек-
тиране на състоянието на огнеупорната изолация и оценка 
на степента на износване може да доведе до намаляване 
на риска от изтичане на течен метал и всички съпътстващи 
го негативни последствия.

Работата е посветена на разработване на метод за 
оценка на риска от изтичане на течен метал в резултат на 
пробив в огнеупорната изолация и стоманената обвивка на 
металургична кофа и въз основа на оценката – вземане на 
решение за ремонтни дейности. 

2. Износване на топлинната изолация 
на стоманоразливна металургична кофа

2.1. Конструкция и технологичен цикъл  
на металургичната кофа

В статията се разглежда 120-тонна стоманоразливна 
кофа. Стената на кофата е изградена от два топлоизола-
ционни слоя и външен стоманен кожух. Работният слой е 
огнеупорна изолация от високоалуминатна маса с дебели-
на 0.215 m. Топлоизолационният слой е от шамот и е с 
размер 0.065 m. Стоманеният кожух е с дебелина 0.02 m. 

Металургичната кофа работи в периодичен режим и 
в рамките на един цикъл се включват следните операции и 
процеси [7]: сушене (само непосредствено след ремонт), 
подгряване, транспорт от стенда за подгряване до стен-
да за разливане, напълване на кофата с течен метал от 
електродъговата стоманодобивна пещ (ЕДСП), транспорт до 
кофъчно-пещната инсталация (КПИ), извънпещна обработ-
ка на стоманата, транспортиране до машината за непре-
къснато разливане на стомана (МНРС), изливане в МНРС, 
престой и текуща поддръжка. Следващият цикъл започва с 
подгряване на кофата. Продължителността на един цикъл е 
3.73 часа, а продължителността на работа с метал, което 
е определящо за състоянието на огнеупорната изолация в 
рамките на един цикъл, е 2.13 часа. 
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Огнеупорната изолация на кофата в резултат на взаи-
модействието с течния метал е подложена на общо износ-
ване със скорост 1.5 mm/h [6] и на локално износване в 
резултат на проникване на шлака и метал в огнеупорната 
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та, която може да бъде измерена с термографска камера.
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металургична кофа е 48-50 технологични цикъла, при което 
в края на кампанията износването на изолацията е прибли-
зително 150 mm, а остатъчната дебелина е 130 mm.

За оценка на степента на износване е разработен 
подход, при който се търсят параметрите на установените 
колебания на повърхностната температура на кофата при 
следните допускания:

• Граничните условия са нестационарни, периодич-
ни и съответстват на типичен стомано-разливен 
агрегат.

• Разглеждат се случаи за три степени на износване 
на стената – съответно за началото, средата и 
края на междуремонтния пробег. 

По време на работа кофата е запълнена с метал в 
продължение на два часа, като през половината от време-
то престоява на инсталацията за извънпещно обработва-
не (ИО), а другата половина – на машината за непрекъс-
нато разливане на стоманата (МНРС). Точна информация 
за температурата на метала може да бъде получена при 
нейното измерване преди изливане от добивния агрегат, 
непосредствено след качването є на стенда за ИО, след 
хомогенизирането на метала преди разливане на МНРС или 
в началото на разливането на базата на температурата в 
междинната кофа. 

За провеждане на изследването при отчитане на 
условията, при които протичат процесите, са използвани 
резултатите от работата на разработения за целите на по-
добни изследвания тридименсионен математичен модел на 
огнеупорната изолация. 

Температурното разпределение по дебелина на изола-
цията се описва с помощта на закона на Фурие в цилинд-
рични координати z-r-φ:

където λ е коефициент на топлопроводност, W/mK; T – тем-
пература на стената, °С; r – радиус, m; c е специфичен 
топлинен капацитет, kJ/kgK; ρ е плътност, kg/m3,; z, r и φ 
са координати, τ е времето, s.

Съгласно направените по-горе приемания и разглеж-
дания граничните условия могат да бъдат представени, как-
то следва:

1. За вътрешната повърхност

(2) T(z,ϕ)|r=r1=Tst,

където Tst e температура на течната стомана, °С; r1 – радиус 
на вътрешната повърхност на стената, m.

2. За външната повърхност
(3) λ(T)gradT(z,ϕ)|r=r2=αΣ(Tw-Ta);

(4) αΣ=αc+αr,

където r2 е радиус на външната повърхност на стената, m; 
Tа – температура на околната среда, °С; TW – температу-
ра на външната повърхност на кофата, °С; αΣ – сумарен 
коефициент на топлоотдаване, W/m2K; αc – конвективна 
компонента на коефициента на топлоотдаване, W/m2K; αr 
– лъчиста компонента на коефициента на топлоотдаване, 
приведена към конвекция, W/m2K, αr =qr/(Tw-Ta), qr – резул-
тантен поток от повърхността към околната среда, W/m2 .

2.2. Симулационни изследвания, свързани  
с повърхностната температура

Проведени са симулационни изследвания за различни 
форми на дефекта в огнеупорната изолация например под 
формата на цилиндър или пресечен конус с основи кръг или 
елипса (фиг. 1) и са изведени зависимости между повърх-
ностната температура на стената на кофата и параметрите 
на дефекта [3,4,9,13]. Решенията са по метода на крайните 
елементи (Finite Element Method FEM) за голям брой комби-
нации от геометрични размери на повредата (z1-z4).

Фиг. 1. Форми на дефектите
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разтопен метал в тях се отразяват като точки с по-висока 
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m и за фоновата температура. Резултатите са за три по-
следователни цикъла на работа на металургичната кофа 
за цилиндричен дефект с напречно сечение z2=0.20 m и 
дебелина на изолацията z3=0.25 m. 

Фиг. 2. Максимална температура в гореща точка и фонова 
температура
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където λ е коефициент на топлопроводност, W/mK; T –
температура на стената, ОС; r – радиус, m; c е специфичен 
топлинен капацитет, kJ/kgK; ρ е плътност, kg/m3,; z,r и ϕ
са координати, τ е времето, s.
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разглеждания граничните условия могат да бъдат 
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радиус на вътрешната повърхност на стената, m.
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коефициент на топлоотдаване, W/m2K; αс – конвективна 
компонента на коефициента на топлоотдаване, W/m2K; αr
– лъчиста компонента на коефициента на топлоотдаване, 
приведена към конвекция, W/m2K, αr =qr/(Tw-Ta), qr –
резултантен поток от повърхността към околната среда,
W/m2 .
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Проведени са симулационни изследвания за различни 
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под формата на цилиндър или пресечен конус с основи 
кръг или елипса (фиг. 1) и са изведени зависимости 
между повърхностната температура на стената на кофата 
и параметрите на дефекта [3,4,9,13]. Решенията са по 
метода на крайните елементи (Finite Element Method
FEM) за голям брой комбинации от геометрични размери 
на повредата ( 41 zz − ).
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2.3. Термографски измервания Подзаглавие ІІ 
степен

      За оценка на състоянието на огнеупорната изолация 
на разглеждания клас металургични кофи се използва 
методът на пасивната инфрачервена термография [11].
Това е възможно, понеже вследствие на високата 
температура на стоманата в кофата повърхностната 
температура е значително по-висока от тази на околната 
среда (фиг. 2). Върху точното измерване на 
температурата с термографска камера за разглеждания 
случай с най-голямо влияние са коефициентът на 
излъчване на материала, наличието на слънчева 
радиация, скоростта на въздуха и разстоянието до обекта.
Отчитайки реалните условия на производствения процес 
и резултатите, представени на фиг. 2, могат да бъдат 
направени изводи, че най-подходящ период за 
инфрачервени термографски измервания на 
повърхностното температурно поле на кофата е от 
момента на транспортиране на кофата към стенда за 
непрекъснато разливане на стомана до края на процеса на 
разливане, включително и в периода на последващото 
охлаждане, когато повърхността може да бъде заснета 
напълно.
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радиация, скоростта на въздуха и разстоянието до обекта.
Отчитайки реалните условия на производствения процес 
и резултатите, представени на фиг. 2, могат да бъдат 
направени изводи, че най-подходящ период за 
инфрачервени термографски измервания на 
повърхностното температурно поле на кофата е от 
момента на транспортиране на кофата към стенда за 
непрекъснато разливане на стомана до края на процеса на 
разливане, включително и в периода на последващото 
охлаждане, когато повърхността може да бъде заснета 
напълно.

изолацията е приблизително 150 mm, а остатъчната 
дебелина е 130 mm.
      За оценка на степента на износване е разработен 
подход, при който се търсят параметрите на установените 
колебания на повърхностната температура на кофата при 
следните допускания:

● Граничните условия са нестационарни, периодични 
и съответстват на типичен стомано-разливен агрегат.

● Разглеждат се случаи за три степени на износване на 
стената – съответно за началото, средата и края на 
международния междуремонтния пробег. ?????
      По време на работа кофата е запълнена с метал в 
продължение на два часа, като през половината от 
времето престоява на инсталацията за извънпещно 
обработване (ИО), а другата половина – на машината за 
непрекъснато разливане на стоманата (МНРС). Точна 
информация за температурата на метала може да бъде 
получена при нейното измерване преди изливане от 
добивния агрегат, непосредствено след качването й на 
стенда за ИО, след хомогенизирането на метала преди 
разливане на МНРС или в началото на разливането на 
базата на температурата в междинната кофа. 
      За провеждане на изследването при отчитане на 
условията, при които протичат процесите, са използвани 
резултатите от работата на разработения за целите на 
подобни изследвания тридименсионен математичен модел 
на огнеупорната изолация. 
      Температурното разпределение по дебелина на 
изолацията се описва с помощта на закона на Фурие в 
цилиндрични координати z-r-ϕ:
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където λ е коефициент на топлопроводност, W/mK; T –
температура на стената, ОС; r – радиус, m; c е специфичен 
топлинен капацитет, kJ/kgK; ρ е плътност, kg/m3,; z,r и ϕ
са координати, τ е времето, s.
      Съгласно направените по-горе приемания и 
разглеждания граничните условия могат да бъдат 
представени, както следва:

1. За вътрешната повърхност
    (2)

strr
TzT =

= 1
),( ϕ ,                                                                

където Tst e температура на течната стомана, ОС; r1 –

радиус на вътрешната повърхност на стената, m.
2. За външната повърхност

        (3)   ( ) ( )awrr
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        (4)    
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където r2 е радиус на външната повърхност на стената, m; 
Tа – температура на околната среда, ОС; TW – температура 
на външната повърхност на кофата, ОС; αΣ – сумарен 
коефициент на топлоотдаване, W/m2K; αс – конвективна 
компонента на коефициента на топлоотдаване, W/m2K; αr
– лъчиста компонента на коефициента на топлоотдаване, 
приведена към конвекция, W/m2K, αr =qr/(Tw-Ta), qr –
резултантен поток от повърхността към околната среда,
W/m2 .

2.2. Симулационни изследвания, свързани 
с повърхностната температура Подзаглавие ІІ степен

Проведени са симулационни изследвания за различни 
форми на дефекта в огнеупорната изолация например 
под формата на цилиндър или пресечен конус с основи 
кръг или елипса (фиг. 1) и са изведени зависимости 
между повърхностната температура на стената на кофата 
и параметрите на дефекта [3,4,9,13]. Решенията са по 
метода на крайните елементи (Finite Element Method
FEM) за голям брой комбинации от геометрични размери 
на повредата ( 41 zz − ).
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Фиг. 1. Форми на дефектите

Повредите в изолацията в резултат на навлизане на 
разтопен метал в тях се отразяват като точки с по-висока 
температура (горещи точки) върху външната повърхност 
на стоманения корпус. 
      На фиг. 2 са показани симулационни резултати за 
максималната повърхностна температура в областта на 
горещото петно за различни стойности на остатъчната 
дебелина в областта на дефекта z1=0.20 m, 0.15 m и 0.10
m и за фоновата температура. Резултатите са за три 
последователни цикъла на работа на металургичната кофа
за цилиндричен дефект с напречно сечение z2=0.20 m и 
дебелина на изолацията z3=0.25 m.
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Фиг. 2. Максимална температура в гореща
точка и фонова температура

2.3. Термографски измервания Подзаглавие ІІ 
степен

      За оценка на състоянието на огнеупорната изолация 
на разглеждания клас металургични кофи се използва 
методът на пасивната инфрачервена термография [11].
Това е възможно, понеже вследствие на високата 
температура на стоманата в кофата повърхностната 
температура е значително по-висока от тази на околната 
среда (фиг. 2). Върху точното измерване на 
температурата с термографска камера за разглеждания 
случай с най-голямо влияние са коефициентът на 
излъчване на материала, наличието на слънчева 
радиация, скоростта на въздуха и разстоянието до обекта.
Отчитайки реалните условия на производствения процес 
и резултатите, представени на фиг. 2, могат да бъдат 
направени изводи, че най-подходящ период за 
инфрачервени термографски измервания на 
повърхностното температурно поле на кофата е от 
момента на транспортиране на кофата към стенда за 
непрекъснато разливане на стомана до края на процеса на 
разливане, включително и в периода на последващото 
охлаждане, когато повърхността може да бъде заснета 
напълно.
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2.3. Термографски измервания

За оценка на състоянието на огнеупорната изолация 
на разглеждания клас металургични кофи се използва ме-
тодът на пасивната инфрачервена термография [11]. Това е 
възможно, понеже вследствие на високата температура на 
стоманата в кофата повърхностната температура е значи-
телно по-висока от тази на околната среда (фиг. 2). Върху 
точното измерване на температурата с термографска каме-
ра за разглеждания случай с най-голямо влияние са коефи-
циентът на излъчване на материала, наличието на слънчева 
радиация, скоростта на въздуха и разстоянието до обекта.

Отчитайки реалните условия на производствения про-
цес и резултатите, представени на фиг. 2, могат да бъдат 
направени изводи, че най-подходящ период за инфрачер-
вени термографски измервания на повърхностното темпе-
ратурно поле на кофата е от момента на транспортиране на 
кофата към стенда за непрекъснато разливане на стомана 
до края на процеса на разливане, включително и в периода 
на последващото охлаждане, когато повърхността може да 
бъде заснета напълно.

3. Оценка на риска от пробив в стената  
на металургична кофа

Оценяването на риска е цялостен процес на иденти-
фикация, анализ и преценяване на риска [12]. Идентифи-
кацията на риска е насочена към откриване, разпознаване 
и описание на рисковете. Анализът на риска има за цел 
разбиране за същността на даден риск и за определяне 
на нивото на риск. Преценяването на риска е процес на 
сравняване на резултатите от анализа на риска с критери-
ите за риск, за да се определи дали рискът и/или неговата 
значимост са приемливи и допустими. 

При разглежданата металургична кофа основният 
риск е от авария вследствие пробив в огнеупорната изола-
ция и стоманения кожух и изтичане на метал в производ-
ственото помещение. Има информация за такава авария, 
при която цялото количество стомана (120 тона) е изтекло 
в производственото помещение, в резултат на което са 
нанесени големи щети на производственото оборудване, 
но не са възникнали проблеми с обслужващия персонал. 

Възможните причини за настъпване на такава ава-
рия са на първо място наличие на дефект в огнеупорната 
изолация и на второ, с много по-малка вероятност, за на-
стъпване на пробив вследствие на общото износване на 
изолацията. В резултат на изследване на авторите [10] е 
установено, че при наличие на съставни дефекти в огне-
упорната изолация определяща роля има дефектът с по-го-
ляма дълбочина, т.е. този, който е по-близо до стоманения 
корпус на кофата.

Съгласно [1,14] нивото на риска от настъпване на 
определено събитие ψ се определя по следния израз:

(5) R(ψ)=P(ψ)⋅П(ψ),

където P(ψ) е вероятността за настъпване на повредата, а 
П(ψ) е следствието (вредата) от повредата.

За оценка на нивото на риска от авария (пробив и из-
тичане на метал) при металургичната кофа е възприет подхо-
дът, който е обобщен за четири технологични обекта в [14].

Рискът за авария R съдържа детерминирана R1 и ве-
роятностна R2 съставящи

(6) R=R1+R2.

Следствието (вредата) П(ψ) от появата на рискова 
ситуация (6) за металургичната кофа се оценява въз осно-
ва на следните загуби:

а) Разходи за отстраняване на 120 тона застинал 
метал.

б) Разходи за ремонт на повреденото технологично 
оборудване.

в) Загуби от недоизползван ресурс на оборудването 
поради необходимост от преждевременни ремонти.

г) Обезщетения за пострадали от персонала.
За преценка на риска трябва да се постулира крите-

рий за риска. Основният показател за вероятна авария при 
металургичната кофа вследствие на наличие на дефект в 
огнеупорната изолация е стойноста на остатъчната дебели-
на в областта на дефекта z1 (фиг. 1). Като критерий за ри-
ска е избрана гранична стойност на остатъчната дебелина 
z1

lim. За z1
lim е приета стойността z1

lim=10 см. 
С направените означения детерминистичната състав-

ка на риска се изчислява по израза

Понеже състоянието на металургичната кофа се про-
меня при всеки цикъл, детерминистичната съставяща на 
риска за k-ия цикъл R1 (k) на работата на металургичната 
кофа се изчислява по израза

За целите на предсказващото поддържане е необхо-
димо прогнозиране на z1̂(k+i) и за риска се получава 

Съгласно [14] грешката на оценяването на остатъчна-
та дебелина ±Δz1 ще се включи в оценката на риска

Грешките на измерване внасят вероятностна компо-
нента в z1, която може да бъде представена чрез довери-
телен интервал на базата на средноквадратичното откло-
нение ±2σz.

При ниво на риска над 80% той става недопустим и 
трябва да се вземе решение за прекратяване на кампани-
ята и преминаване към ремонтни дейности. 

4. Оценка на размерите на дефекта  
на базата на термографски измервания 
на повърхностната температура

Изследванията са симулационни и са проведени за 
различни форми на дефектите, показани на фиг. 1.

3. Оценка на риска от пробив 
в стената на металургична кофа
Подзаглавие І степен

Оценяването на риска е цялостен процес на 
идентификация, анализ и преценяване на риска [12].
Идентификацията на риска е насочена към откриване, 
разпознаване и описание на рисковете. Анализът на 
риска има за цел разбиране за същността на даден риск и 
за определяне на нивото на риск. Преценяването на риска 
е процес на сравняване на резултатите от анализа на 
риска с критериите за риск, за да се определи дали 
рискът и/или неговата значимост са приемливи и 
допустими. 

При разглежданата металургична кофа основният 
риск е от авария вследствие пробив в огнеупорната 
изолация и стоманения кожух и изтичане на метал в 
производственото помещение. Има информация за такава 
авария, при която цялото количество стомана (120 тона) е 
изтекло в производственото помещение, в резултат на 
което са нанесени големи щети на производственото 
оборудване, но не са възникнали проблеми с 
обслужващия персонал. 

Възможните причини за настъпване на такава авария 
са на първо място наличие на дефект в огнеупорната 
изолация и на второ, с много по-малка вероятност, за
настъпване на пробив вследствие на общото износване на 
изолацията. В резултат на изследване на авторите [10] е 
установено, че при наличие на съставни дефекти в 
огнеупорната изолация определяща роля има дефектът с 
по-голяма дълбочина, т.е. този, който е по-близо до 
стоманения корпус на кофата.

Съгласно [1,14] нивото на риска от настъпване на 
определено събитие ψ се определя по следния израз:

(5) ( ) ( ) ( ) ,ПPR ψψψ ⋅=                                                   
където ( )ψP е вероятността за настъпване на повредата, 
а ( )ψП е следствието (вредата) от повредата.

За оценка на нивото на риска от авария (пробив и 
изтичане на метал) при металургичната кофа е възприет 
подходът, който е обобщен за четири технологични 
обекта в [14].

Рискът за авария R съдържа детерминирана 1R и 
вероятностна 2R съставящи

(6) 21 RRR += .                                                  
Следствието (вредата) ( )ψП от появата на рискова 

ситуация (6) за металургичната кофа се оценява въз 
основа на следните загуби:
       а) Разходи за отстраняване на 120 тона застинал 
метал.
       б) Разходи за ремонт на повреденото технологично 
оборудване.

в) Загуби от недоизползван ресурс на оборудването 
поради  необходимост от преждевременни ремонти.

г) Обезщетения за пострадали от персонала.
За преценка на риска трябва да се постулира критерий 

за риска. Основният показател за вероятна авария при 
металургичната кофа вследствие на наличие на дефект в 
огнеупорната изолация е стойноста на остатъчната 
дебелина в областта на дефекта z1 (фиг. 1). Като 
критерий за риска е избрана гранична стойност на 
остатъчната дебелина  lim

1z . За lim
1z е приета стойността 

cm10zlim
1 = .

С направените означения детерминистичната 
съставка на риска се изчислява по израза

(7) %100,
z
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1
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1

1 = .                                                  

Понеже състоянието на металургичната кофа се 
променя при всеки цикъл, детерминистичната съставяща 
на риска за k-ия цикъл )k(R1 на работа на 
металургичната кофа се изчислява по израза

(8) %100,
)k(z

z)k(R
1
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1

1 = .                                    

За целите на предсказващото поддържане е 
необходимо прогнозиране на )ik(ẑ1 + и за риска се 
получава 

(9) %100,
)ik(ẑ

z)ik(R̂
1

lim
1

1 +
=+ .                                     

Съгласно [14] грешката на оценяването на 
остатъчната дебелина 1z∆± ще се включи в оценката на 
риска

(10) ,%100
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zRR
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1
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∆
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       Грешките на измерване внасят вероятностна 
компонента в 1z , която може да бъде представена чрез 
доверителен интервал на базата на средноквадратичното 
отклонение z2σ± .

При ниво на риска над 80% той става недопустим и 
трябва да се вземе решение за прекратяване на 
кампанията и преминаване към ремонтни дейности.
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получава 

(9) %100,
)ik(ẑ
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Фиг. 3. Профил на температурното поле

Профилът на температурното поле в стоманения ко-
жух на металургичната кофа има вида, показан на фиг. 
3, където са нанесени и приетите означения Tmax– макси-
мална температура на повърхностното 2D температурно 
петно Tf=Tf(r), Tf – фонова температура на неповредената, 
но равномерно износена зидария на кофата, ri – радиуси 
на местата на фиксираните температури Ti, rm – радиус на 
изотермата, която има максимален градиент (∂T

∂r 
)m, r∞ – 

граничен радиус на горещото петно.

Фиг. 4. Представяне на резултатите в нормирани координати 

В определени случаи е удобно резултатите да се 
представят в нормирани координати (фиг. 4), където

Числените експерименти показват, че обратната за-
дача може да се реши на базата на неограничен брой 
измервания на повърхностни температури на сечението на 
фиг. 3 или фиг. 4. 

По този начин зависимостите между геометричните 
размери на дефекта и температурното поле на външната 
повърхност на стоманения кожух може да бъде представе-
но както е показано на фиг. 5 със следния израз:

(12) zi=Fi(x),

където с F(x) е означен регресор, а x е векторът на параме-
трите на повърхностното петно, приети в това изследване.

С увеличаване на броя на входните променливи сред-
ноквадратичната грешка на математичните модели намаля-
ва експоненциално, но числото на обусловеност нараства 
рязко поради наличие на функционална и (възможно) сто-
хастична свързаност. Поради това за посочените повреди с 
правилна геометрична форма за разработване на диагнос-
тични модели бяха приети следните правила:

1. Да се използват регресори само с три и четири 
входа.

2. Апроксимацията на правата задача на топлопро-
водност да се прави само с регресори, ограничени до вто-
ра степен на входните променливи.

3. Като критерий за оценка на моделите да се из-
ползва средноквадратичната грешка от известното точно 
решение без шум.

Фиг. 5. Схема на зависимостта между геометричните размери 
на дефекта и температурното поле 

Изведен е голям брой диагностични модели, описва-
щи зависимостта на геометричните размери на дефекта от 
температурното поле на повърхността на стоманения кожух 
на кофата, някои от които са публикувани в [3,4,9,13]. 

По-долу са показани разработените диагностични 
модели за повреда от типа цилиндър с основа кръг и за 
повреда от типа пресечен конус. 

За случая цилиндър с основа кръг математичните мо-
дели имат следния вид:
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2
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2
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(15)  z3=0,894-0.00274Tfon+0,000002Tfon
2

За повреди от типа пресечен конус са получени след-
ните резултати: 

3. Оценка на риска от пробив 
в стената на металургична кофа
Подзаглавие І степен

Оценяването на риска е цялостен процес на 
идентификация, анализ и преценяване на риска [12].
Идентификацията на риска е насочена към откриване, 
разпознаване и описание на рисковете. Анализът на 
риска има за цел разбиране за същността на даден риск и 
за определяне на нивото на риск. Преценяването на риска 
е процес на сравняване на резултатите от анализа на 
риска с критериите за риск, за да се определи дали 
рискът и/или неговата значимост са приемливи и 
допустими. 

При разглежданата металургична кофа основният 
риск е от авария вследствие пробив в огнеупорната 
изолация и стоманения кожух и изтичане на метал в 
производственото помещение. Има информация за такава 
авария, при която цялото количество стомана (120 тона) е 
изтекло в производственото помещение, в резултат на 
което са нанесени големи щети на производственото 
оборудване, но не са възникнали проблеми с 
обслужващия персонал. 

Възможните причини за настъпване на такава авария 
са на първо място наличие на дефект в огнеупорната 
изолация и на второ, с много по-малка вероятност, за
настъпване на пробив вследствие на общото износване на 
изолацията. В резултат на изследване на авторите [10] е 
установено, че при наличие на съставни дефекти в 
огнеупорната изолация определяща роля има дефектът с 
по-голяма дълбочина, т.е. този, който е по-близо до 
стоманения корпус на кофата.

Съгласно [1,14] нивото на риска от настъпване на 
определено събитие ψ се определя по следния израз:

(5) ( ) ( ) ( ) ,ПPR ψψψ ⋅=                                                   
където ( )ψP е вероятността за настъпване на повредата, 
а ( )ψП е следствието (вредата) от повредата.

За оценка на нивото на риска от авария (пробив и 
изтичане на метал) при металургичната кофа е възприет 
подходът, който е обобщен за четири технологични 
обекта в [14].

Рискът за авария R съдържа детерминирана 1R и 
вероятностна 2R съставящи

(6) 21 RRR += .                                                  
Следствието (вредата) ( )ψП от появата на рискова 

ситуация (6) за металургичната кофа се оценява въз 
основа на следните загуби:
       а) Разходи за отстраняване на 120 тона застинал 
метал.
       б) Разходи за ремонт на повреденото технологично 
оборудване.

в) Загуби от недоизползван ресурс на оборудването 
поради  необходимост от преждевременни ремонти.

г) Обезщетения за пострадали от персонала.
За преценка на риска трябва да се постулира критерий 

за риска. Основният показател за вероятна авария при 
металургичната кофа вследствие на наличие на дефект в 
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дебелина в областта на дефекта z1 (фиг. 1). Като 
критерий за риска е избрана гранична стойност на 
остатъчната дебелина  lim

1z . За lim
1z е приета стойността 

cm10zlim
1 = .

С направените означения детерминистичната 
съставка на риска се изчислява по израза

(7) %100,
z

zR
1

lim
1

1 = .                                                  

Понеже състоянието на металургичната кофа се 
променя при всеки цикъл, детерминистичната съставяща 
на риска за k-ия цикъл )k(R1 на работа на 
металургичната кофа се изчислява по израза

(8) %100,
)k(z

z)k(R
1

lim
1

1 = .                                    

За целите на предсказващото поддържане е 
необходимо прогнозиране на )ik(ẑ1 + и за риска се 
получава 

(9) %100,
)ik(ẑ

z)ik(R̂
1

lim
1

1 +
=+ .                                     

Съгласно [14] грешката на оценяването на 
остатъчната дебелина 1z∆± ще се включи в оценката на 
риска

(10) ,%100
zz

zRR
11

lim
1

∆
∆

±
=± .                                    

       Грешките на измерване внасят вероятностна 
компонента в 1z , която може да бъде представена чрез 
доверителен интервал на базата на средноквадратичното 
отклонение z2σ± .

При ниво на риска над 80% той става недопустим и 
трябва да се вземе решение за прекратяване на 
кампанията и преминаване към ремонтни дейности.

4. Оценка на размерите на дефекта 
на базата на термографски измервания 
на повърхностната температура
Подзаглавие І степен

Изследванията са симулационни и са проведени за 
различни форми на дефектите, показани на фиг. 1.
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      В определени случаи е удобно резултатите да се 
представят в нормирани координати (фиг. 4), където 
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      Числените експерименти показват, че обратната 
задача може да се реши на базата на неограничен брой 
измервания на повърхностни температури на сечението 
на фиг. 3 или фиг. 4.  
      По този начин зависимостите между геометричните 
размери на дефекта и температурното поле на външната 
повърхност на стоманения кожух може да бъде 
представено както е показано на фиг. 5 със следния 
израз: 

           (12) )(Fz ii x= ,                                                  
където с )(F x  е означен регресор, а x  е векторът на 
параметрите на повърхностното петно, приети в това 
изследване. 
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Фиг. 5.  Схема на зависимостта между геометричните 
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      С увеличаване на броя на входните променливи 
средноквадратичната грешка на математичните модели 
намалява експоненциално, но числото на обусловеност 
нараства рязко поради наличие на функционална и 
(възможно) стохастична свързаност. Поради това за 
посочените повреди с правилна геометрична форма за 
разработване на диагностични модели бяха приети 
следните правила: 
       1. Да се използват регресори само с три и четири 
входа. 

       2. Апроксимацията на правата задача на 
топлопроводност да се прави само с регресори, 
ограничени до втора степен на входните променливи. 
      3. Като критерий за оценка на моделите да се 
използва средноквадратичната грешка от известното 
точно решение без шум. 
      Изведен е голям брой диагностични модели, 
описващи зависимостта на геометричните размери на 
дефекта от температурното поле на повърхността на 
стоманения кожух на кофата, някои от които са 
публикувани в [3,4,9,13].  
      По-долу са показани разработените диагностични 
модели за повреда от типа цилиндър с основа кръг и за 
повреда от типа пресечен конус.  
      За случая цилиндър с основа кръг математичните 
модели имат следния вид: 
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      За повреди от типа пресечен конус са получени 
следните резултати:  
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      Изследвани са възможностите за претеглено 
осредняване на резултатите от предсказване на 
доминиращия размер на повредата 1ẑ  от три най-добри 
диагностични модела за конкретен вид дефект. Оценката 
за осреднената оставаща дебелина има вида 

 
 (20)

   
∑
=

=
3

1i
i1i1 ẑwẑ ,                                              

където iw  са тегловни коефициенти, обратно 
пропорционални на средноквадратичната грешка на 
всеки от моделите с три входни променливи ( i3F ). 
      При зашумени измервания, каквито винаги са тези от 
термовизионната камера, използването на претегленото 
осредняване (19) има положителен ефект върху 
повишаването на точността на оценката. 
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−−=

ρ
∆  

              
(19) 

fon
2

2r
2r4 T000643.0T000722.0T000994.0093.0ẑ −
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Изследвани са възможностите за претеглено осре-
дняване на резултатите от предсказване на доминиращия 
размер на повредата ẑ1 от три най-добри диагностични мо-
дела за конкретен вид дефект. Оценката за осреднената 
оставаща дебелина има вида

където wi са тегловни коефициенти, обратно пропорционал-
ни на средноквадратичната грешка на всеки от моделите с 
три входни променливи (F3i).

При зашумени измервания, каквито винаги са тези 
от термовизионната камера, използването на претегленото 
осредняване (19) има положителен ефект върху повишава-
нето на точността на оценката.

5. Изводи и заключение
От направените изследвания въз основа на симула-

ционни експерименти могат да се направят следните изводи:
• Регресори с три входа (за кръг) и четири входа (за 

конус и елипса) гарантират достатъчна точност.
• Модели с три входа, но с участие на различни 

комбинации (xi) на входните променливи имат 
различни диагностични качества.

• Претегленото осредняване на предсказаните стой-
ности за остатъчната дебелина zl за трите най-до-
бри диагностични модели повишава точността на 
предсказване на геометричния показател.

• Най-важен показател за оценката на риска от 
пробив в огнеупорната изолация и стоманената 
обвивка на кофата е остатъчната дебелина на 
огнеупорната изолация в зоната на дефекта. Оп-
ределянето на достоверни нива на остатъчната 
дебелина позволява вземане на решения за опре-
деляне на нивото на риска и вземане на решения 
за пълното и безопасно използване на остатъчния 
ресурс на оборудването.
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(18)

fon
2

2r
2r3 T00125.0T000044.0T000173.0691.0ẑ −
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Изчисляване на средномасовата 
температура на дървени детайли  
при едностранното им нагряване 

Н. Делийски, Д. Ангелски, Н. Тричков, Ж. Гочев

Computation of the Average Mass Temperature of Wood 
Details during their One Sided Heating

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

Кey Words: Average mass temperature; oak details; one sided heat-
ing; plasticizing; bending. 

Abstract. An approach for computing the average mass temperature 
of the wood and the rate of its change during one sided heating of 
flat wood details, has been suggested. The approach is based on the 
use of the solutions of own non-linear model for the calculation of 
the non-stationary 1D temperature distribution along the thickness of 
subjected to one sided conductive heating flat wood details aimed at 
their plasticizing in the production of curved back parts of chairs. A 
software program has been prepared in the calculation environment 
of Visual FORTRAN Professional for solving of the model. With the 
help of the program, the 1D non-stationary temperature field in flat 
oak details with an initial temperature of 20°C, moisture content 
of 0.15 kg.kg-1, thickness of 12 mm, 16 mm, and 20 mm during 
their 30 min one sided heating at temperature of 80°C and 120°C 
of the heating metal body has been calculated. After integration of 
the temperature field, the average mass wood temperature and the 
rate of its change of the subjected to one sided heating oak details 
has been calculated. The obtained results are graphically presented 
and analyzed.

1. Увод
Важна съставна част на технологиите за производ-

ство на плоски огънати детайли от масивна дървесина е 
тяхното едностранно нагряване с цел пластифициране пре-
ди огъването им [1]. 

Огънати след едностранно нагряване детайли се из-
ползват при производството на облегални части на столо-
ве, на външни корпусни елементи за струнни музикални 
инструменти и други.

Едностранното нагряване на дървени детайли се осъ-
ществява в специализирано оборудване, което съвместява 
пластифицирането и огъването им. За такова нагряване и 
огъване на детайли с дебелина от 10 до 25 mm се използ-
ват горещи хидравлични преси с подходяща за огъването 
криволинейна повърхност.

Такава технология на пластифициране и огъване се 
прилага например при производството на облегални части 
на столове. Тези части имат сравнително малка дебелина h 

в сравнение с широчината и дължината им, а също голям 
радиус R на огъване и отношение R/h = 20-25 [1,8].

Информация за средномасовата температура на дър-
вени детайли Tavg по време на едностранното им нагряване 
се дава в специализираната литература само от авторите 
[6]. Изчисляването на Tavg в тази публикация е извършено 
с използване на опростен линеен модел на разпростране-
нието на топлината в подложените на едностранно нагря-
ване детайли.

Цел на работата е да се предложи метод за компю-
търно изчисляване на Tavg, който се основава на численото 
интегриране на решенията на собствен нелинеен модел, 
представящи едномерното нестационарно разпределение 
на температурата по дебелината на плоски дървени детайли 
по време на едностранното им контактно нагряване.

2. Математичен модел на процеса  
на едностранно контактно нагряване  
на плоски дървени детайли

В [5] е предложен следният нелинеен математичен 
модел на процеса на едностранно контактно нагряване на 
плоски дървени детайли: 

с начално условие

и следните гранични условия: 
• откъм страната на металното тяло, нагряващо де-

тайлите (виж фиг. 1):

• откъм противоположната ненагрявана страна на 
детайлите, която контактува с въздуха:
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им нагряване се дава в специализираната литература 
само от авторите [6]. Изчисляването на Tavg в тази 
публикация е извършено с използване на опростен 
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1. Увод Подзаглавие І степен

Важна съставна част на технологиите за 
производство на плоски огънати детайли от масивна 
дървесина е тяхното едностранно нагряване с цел 
пластифициране преди огъването им [1]. 

Огънати след едностранно нагряване детайли 
се използват при производството на облегални части 
на столове, на външни корпусни елементи за струнни 
музикални инструменти и други.

Едностранното нагряване на дървени детайли
се осъществява в специализирано оборудване, което 
съвместява пластифицирането и огъването им. За 
такова нагряване и огъване на детайли с дебелина от 
10 до 25 mm се използват горещи хидравлични преси 
с подходяща за огъването криволинейна повърхност.

Такава технология на пластифициране и 
огъване се прилага например при производството на 
облегални части на столове. Тези части имат 
сравнително малка дебелина h в сравнение с 
широчината и дължината им, а също голям радиус R
на огъване и отношение R/h = 20-25 [1,8].

Информация за средномасовата температура 
на дървени детайли Tavg по време на едностранното 
им нагряване се дава в специализираната литература 
само от авторите [6]. Изчисляването на Tavg в тази 
публикация е извършено с използване на опростен 
линеен модел на  разпространението на топлината в 
подложените на едностранно нагряване детайли.

Цел на работата е да се предложи метод за 
компютърно изчисляване на Tavg, който се основава 
на численото интегриране на решенията на собствен 
нелинеен модел, представящи едномерното

нестационарно разпределение на температурата по 
дебелината на плоски дървени детайли по време на 
едностранното им контактно нагряване.

2. Математичен модел на процеса 
на едностранно контактно нагряване 
на плоски дървени детайли Подзаглавие І 
степен

В [5] е предложен следният нелинеен 
математичен модел на процеса на едностранно 
контактно нагряване на плоски дървени детайли: 

(1)    2
wbw

2
w

2

bw

w
vfspbww

),,(),(),,(

),(),,,(),(








∂
∂

∂
ρλ∂

+
∂

τ∂
ρλ

=
τ∂
τ∂

ρρ⋅

x
T

T
uT

x
xTuT

хTSuuuTc

с начално условие
(2)                  ( ) w0w 0, TxT =

и следните гранични условия: 
• откъм страната на металното тяло, нагряващо 

детайлите (виж фиг. 1):

(3)                    )(),0( mw τ=τ ТТ ;

• откъм противоположната ненагрявана страна 
на детайлите, която контактува с въздуха:

(4)         [ ])()(
)(
)(),(

wsa
ws

ww τ−τ
τλ
τα

−=
∂

τ∂ TT
х
ХT ,



2 2018 19

автоматика

където сw е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината на детайлите, J∙kg-1∙K-1; T – температура, K; 
Tw0 – начална температура на подложените на нагряване 
детайли, K; Tm – температура на нагряващото детайлите 
тяло, K; Tws – температура на повърхността на детайлите, 
контактуваща с въздуха, K; Ta – температура на въздуха 
в близост до ненагряваната повърхност на детайлите, K; 
u – съдържание на вода на детайлите,  kg∙kg-1; ufsp – съдър-
жание на вода на детайлите при границата на насищане на 
клетъчните стени на дървесината, kg∙kg-1; x – координата по 
оста на нагряването, съвпадаща с дебелината на детайлите: 
0≤x≤X=h, m; h – дебелина на детайлите, m; αw – коефици-
ент на топлопредаване между детайлите и въздуха, W∙m-2; 
λw – коефициент на топлопроводност на дървесината на 
детайлите, W∙m-1∙K-1; λws – коефициент на топлопроводност 
на дървесината на повърхността на детайлите, която кон-
тактува с въздуха, W∙m-1∙K-1; ρb – базисна  плътност на 
дървесината, равна на отношението на масата є в абсо-
лютно сухо състояние към обема є при u ≥ ufsp, kg.m

-3; ρw 

– плътност на детайлите, kg∙m-3; Sv – обемно съсъхване на 
дървесината, %; τ – време, s.

Уравнение (1), заедно с началното условие (2) и гра-
ничните условия (3) и (4), представлява едномерен мате-
матичен модел на процеса на едностранно нагряване на 
дървени детайли.

3. Математично описание на Тw-avg  
и на скоростта на изменението є

Средномасовата температура на дървените детайли 
Тw-avg по време на едностранното нагряване може да бъде 
изчислена след интегриране по следното уравнение на по-
лученото при решаването на модела (1)-(4) едномерно (1D) 
нестационарно разпределение на температурата по дебе-
лината им:

Едномерното нестационарно разпределение на тем-
пературата Т(х,τ) по дебелината на детайлите във всеки 
момент от едностранното им нагряване се получава в хода 
на численото решаване на модела (1)-(4). 

При решаването на модела едновременно с опреде-
лянето на средномасовата температура на детайлите Тw-avg 
е възможно да се изчислява и скоростта на нейното из-
менение  

4. Представяне на математичния 
модел във вид, удобен  
за програмиране

За решаване на системата от уравнения (1)-(4) е 
необходимо да се разполага с математични описания на 

топлофизичните характеристики на дървесината сw, λw, αw и 
на нейната плътност ρw.

Въз основа на експериментални данни, получени в 
дисертации на чуждестранни учени, в [3] са изведени урав-
нения за изчисляване на участващите в (1) топлофизични 
характеристики на несъдържаща лед дървесина сw, ρw и λw 

от различни дървесни видове в хигроскопичния диапазон. 
Te са използвани при решаването на модела (1)-(4). 

В [4] е приведено следното уравнение за определя-
не на коефициента на топлопредаване αw на хоризонтално 
разположени дървесни повърхности в хигроскопичния ди-
апазон

След въвеждане в уравнение (1) на (6) и на мате-
матичните описания на сw, ρw и λw, е извършено дифе-
ренциране на λw по Т в дясната част на това уравнение. С 
използване на явна схема на метода на крайните разлики 
по начин, описан в [3,5], математичният модел на процеса 
на едностранно контактно нагряване на плоски дървени 
детайли е трансформиран във вид, удобен за компютърно 
програмиране с цел численото му решаване.

 Представянето на модела посредством негов дискре-
тен аналог, удобен за програмиране на език FORTRAN, е 
осъществено с използване на показаната на фиг. 1 систе-
ма за позициониране на възлите на изчислителната мрежа, 
в които се пресмята нестационарното 1D разпределение на 
температурата по дебелината на подложен на едностранно 
нагряване плосък дървен детайл.

С числата от 1 до 17 на фиг. 1 е означен поредният 
номер на възлите на изчислителната мрежа по дебелината 
h на детайла, като с Δх е означено разстоянието между 
възлите на мрежата по координатната ос х, съвпадаща с 
дебелината на детайла в мястото, в което се допира плътно 
изпъкналата част на нагряващото метално тяло.

За интегриране на дясната част на уравнение (5) е 
приложен методът на Симпсън, който при неголям брой 
на възлите на изчислителната мрежа се оказва зачително 
по-точен в сравнение с метода на Грегори и на метода на 
трапеците [7]. 

С използване на метода на Симпсън уравненията, с 
чиято помощ се изчисляват текущите стойности на сред-
номасовата температура на детайлите Тw-avg и скоростта на 
нейното изменение dТw-avg/dτ за всеки момент n∙Δτ от про-
цеса на едностранно нагряване на детайлите, получават 
следния удобен за програмиране вид:
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дървесина е тяхното едностранно нагряване с цел 
пластифициране преди огъването им [1]. 

Огънати след едностранно нагряване детайли 
се използват при производството на облегални части 
на столове, на външни корпусни елементи за струнни 
музикални инструменти и други.

Едностранното нагряване на дървени детайли
се осъществява в специализирано оборудване, което 
съвместява пластифицирането и огъването им. За 
такова нагряване и огъване на детайли с дебелина от 
10 до 25 mm се използват горещи хидравлични преси 
с подходяща за огъването криволинейна повърхност.

Такава технология на пластифициране и 
огъване се прилага например при производството на 
облегални части на столове. Тези части имат 
сравнително малка дебелина h в сравнение с 
широчината и дължината им, а също голям радиус R
на огъване и отношение R/h = 20-25 [1,8].

Информация за средномасовата температура 
на дървени детайли Tavg по време на едностранното 
им нагряване се дава в специализираната литература 
само от авторите [6]. Изчисляването на Tavg в тази 
публикация е извършено с използване на опростен 
линеен модел на  разпространението на топлината в 
подложените на едностранно нагряване детайли.

Цел на работата е да се предложи метод за 
компютърно изчисляване на Tavg, който се основава 
на численото интегриране на решенията на собствен 
нелинеен модел, представящи едномерното
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на едностранно контактно нагряване 
на плоски дървени детайли Подзаглавие І 
степен

В [5] е предложен следният нелинеен 
математичен модел на процеса на едностранно 
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и следните гранични условия: 
• откъм страната на металното тяло, нагряващо 

детайлите (виж фиг. 1):
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• откъм противоположната ненагрявана страна 
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където сw е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината на детайлите, J∙kg-1∙K-1; T – температура,
K; Tw0 – начална температура на подложените на 
нагряване детайли, K; Tm – температура на
нагряващото детайлите тяло, K; Tws – температура на 
повърхността на детайлите, контактуваща с въздуха, 
K; Ta – температура на въздуха в близост до 
ненагряваната повърхност на детайлите, K; u –
съдържание на вода на детайлите,  kg∙kg-1; ufsp –
съдържание на вода на детайлите при границата на 
насищане на клетъчните стени на дървесината,
kg∙kg-1; x – координата по оста на нагряването, 
съвпадаща с дебелината на детайлите: 0 ≤ x ≤ X = h,
m; h – дебелина на детайлите, m; αw – коефициент на 
топлопредаване между детайлите и въздуха, W∙m-2;
λw – коефициент на топлопроводност на дървесината
на детайлите, W∙m-1∙K-1; λws – коефициент на 
топлопроводност на дървесината на повърхността на 
детайлите, която контактува с въздуха, W∙m-1∙K-1; ρb
– базисна  плътност на дървесината, равна на 
отношението на масата й в абсолютно сухо 
състояние към обема й при u ≥ ufsp, kg.m-3; ρw –
плътност на детайлите, kg∙m-3; Sv – обемно съсъхване 
на дървесината, %; τ – време, s.

Уравнение (1), заедно с началното условие (2) 
и граничните условия (3) и (4), представлява 
едномерен математичен модел на процеса на 
едностранно нагряване на дървени детайли.

3. Математично описание на Тw-avg

и на скоростта на изменението й
Подзаглавие І степен

Средномасовата температура на дървените 
детайли Тw-avg по време на едностранното нагряване 
може да бъде изчислена след интегриране по 
следното уравнение на полученото при решаването 
на модела (1)-(4) едномерно (1D) нестационарно 
разпределение на температурата по дебелината им:

(5)                           ∫ τ=
)(

avg-w d),(1

h

xxT
h

Т .

Едномерното нестационарно разпределение на 
температурата ),( τхТ по дебелината на детайлите 
във всеки момент от едностранното им нагряване се 
получава в хода на численото решаване на модела  
(1)-(4).

При решаването на модела едновременно с 
определянето на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg е възможно да се изчислява и 

скоростта на нейното изменение 
τd

d avg-wT
.

4. Представяне на математичния модел 
във вид, удобен за програмиране
Подзаглавие І степен

За решаване на системата от уравнения (1)-(4) 
е необходимо да се разполага с математични 

описания на топлофизичните характеристики на 
дървесината сw, λw, αw и на нейната плътност ρw.

Въз основа на експериментални данни,
получени в дисертации на чуждестранни учени, в [3] 
са изведени уравнения за изчисляване на
участващите в (1) топлофизични характеристики на 
несъдържаща лед дървесина сw, ρw и λw от различни 
дървесни видове в хигроскопичния диапазон. Te са
използвани при решаването на модела (1)-(4). 

В [4] е приведено следното уравнение за 
определяне на коефициента на топлопредаване αw на 
хоризонтално разположени дървесни повърхности в 
хигроскопичния диапазон

(6)         [ ] 25.0
awsw )()(256.3 τ−τ=α TТ .

След въвеждане в уравнение (1) на (6) и на
математичните описания на сw, ρw и λw, е извършено 
диференциране на λw по Т в дясната част на това 
уравнение. С използване на явна схема на метода на 
крайните разлики по начин, описан в [3,5], 
математичният модел на процеса на едностранно 
контактно нагряване на плоски дървени детайли е 
трансформиран във вид, удобен за компютърно 
програмиране с цел численото му решаване.

Представянето на модела посредством негов 
дискретен аналог, удобен за програмиране на език 
FORTRAN, е осъществено с използване на 
показаната на фиг. 1 система за позициониране на 
възлите на изчислителната мрежа, в които се 
пресмята нестационарното 1D разпределение на 
температурата по дебелината на подложен на 
едностранно нагряване плосък дървен детайл.

С числата от 1 до 17 на фиг. 1 е означен 
поредният номер на възлите на изчислителната 
мрежа по дебелината h на детайла, като с Δх е 
означено разстоянието между възлите на мрежата по 
координатната ос х, съвпадаща с дебелината на 
детайла в мястото, в което се допира плътно 
изпъкналата част на нагряващото метално тяло.

За интегриране на дясната част на уравнение 
(5) е приложен методът на Симпсън, който при 
неголям брой на възлите на изчислителната мрежа 
се оказва зачително по-точен в сравнение с метода 
на Грегори и на метода на трапеците [7].

С използване на метода на Симпсън
уравненията, с чиято помощ се изчисляват текущите 
стойности на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg и скоростта на нейното изменение 
dТw-avg/dτ за всеки момент n∙Δτ от процеса на 
едностранно нагряване на детайлите, получават
следния удобен за програмиране вид:
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където сw е специфичният топлинен капацитет на 
дървесината на детайлите, J∙kg-1∙K-1; T – температура,
K; Tw0 – начална температура на подложените на 
нагряване детайли, K; Tm – температура на
нагряващото детайлите тяло, K; Tws – температура на 
повърхността на детайлите, контактуваща с въздуха, 
K; Ta – температура на въздуха в близост до 
ненагряваната повърхност на детайлите, K; u –
съдържание на вода на детайлите,  kg∙kg-1; ufsp –
съдържание на вода на детайлите при границата на 
насищане на клетъчните стени на дървесината,
kg∙kg-1; x – координата по оста на нагряването, 
съвпадаща с дебелината на детайлите: 0 ≤ x ≤ X = h,
m; h – дебелина на детайлите, m; αw – коефициент на 
топлопредаване между детайлите и въздуха, W∙m-2;
λw – коефициент на топлопроводност на дървесината
на детайлите, W∙m-1∙K-1; λws – коефициент на 
топлопроводност на дървесината на повърхността на 
детайлите, която контактува с въздуха, W∙m-1∙K-1; ρb
– базисна  плътност на дървесината, равна на 
отношението на масата й в абсолютно сухо 
състояние към обема й при u ≥ ufsp, kg.m-3; ρw –
плътност на детайлите, kg∙m-3; Sv – обемно съсъхване 
на дървесината, %; τ – време, s.

Уравнение (1), заедно с началното условие (2) 
и граничните условия (3) и (4), представлява 
едномерен математичен модел на процеса на 
едностранно нагряване на дървени детайли.

3. Математично описание на Тw-avg

и на скоростта на изменението й
Подзаглавие І степен

Средномасовата температура на дървените 
детайли Тw-avg по време на едностранното нагряване 
може да бъде изчислена след интегриране по 
следното уравнение на полученото при решаването 
на модела (1)-(4) едномерно (1D) нестационарно 
разпределение на температурата по дебелината им:
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Едномерното нестационарно разпределение на 
температурата ),( τхТ по дебелината на детайлите 
във всеки момент от едностранното им нагряване се 
получава в хода на численото решаване на модела  
(1)-(4).

При решаването на модела едновременно с 
определянето на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg е възможно да се изчислява и 
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4. Представяне на математичния модел 
във вид, удобен за програмиране
Подзаглавие І степен

За решаване на системата от уравнения (1)-(4) 
е необходимо да се разполага с математични 

описания на топлофизичните характеристики на 
дървесината сw, λw, αw и на нейната плътност ρw.

Въз основа на експериментални данни,
получени в дисертации на чуждестранни учени, в [3] 
са изведени уравнения за изчисляване на
участващите в (1) топлофизични характеристики на 
несъдържаща лед дървесина сw, ρw и λw от различни 
дървесни видове в хигроскопичния диапазон. Te са
използвани при решаването на модела (1)-(4). 

В [4] е приведено следното уравнение за 
определяне на коефициента на топлопредаване αw на 
хоризонтално разположени дървесни повърхности в 
хигроскопичния диапазон
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(6)         [ ] 25.0
awsw )()(256.3 τ−τ=α TТ .

След въвеждане в уравнение (1) на (6) и на
математичните описания на сw, ρw и λw, е извършено 
диференциране на λw по Т в дясната част на това 
уравнение. С използване на явна схема на метода на 
крайните разлики по начин, описан в [3,5], 
математичният модел на процеса на едностранно 
контактно нагряване на плоски дървени детайли е 
трансформиран във вид, удобен за компютърно 
програмиране с цел численото му решаване.

Представянето на модела посредством негов 
дискретен аналог, удобен за програмиране на език 
FORTRAN, е осъществено с използване на 
показаната на фиг. 1 система за позициониране на 
възлите на изчислителната мрежа, в които се 
пресмята нестационарното 1D разпределение на 
температурата по дебелината на подложен на 
едностранно нагряване плосък дървен детайл.

С числата от 1 до 17 на фиг. 1 е означен 
поредният номер на възлите на изчислителната 
мрежа по дебелината h на детайла, като с Δх е 
означено разстоянието между възлите на мрежата по 
координатната ос х, съвпадаща с дебелината на 
детайла в мястото, в което се допира плътно 
изпъкналата част на нагряващото метално тяло.

За интегриране на дясната част на уравнение 
(5) е приложен методът на Симпсън, който при 
неголям брой на възлите на изчислителната мрежа 
се оказва зачително по-точен в сравнение с метода 
на Грегори и на метода на трапеците [7].

С използване на метода на Симпсън
уравненията, с чиято помощ се изчисляват текущите 
стойности на средномасовата температура на 
детайлите Тw-avg и скоростта на нейното изменение 
dТw-avg/dτ за всеки момент n∙Δτ от процеса на 
едностранно нагряване на детайлите, получават
следния удобен за програмиране вид:
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където

Фиг. 1. Позициониране на възлите на изчислителната мрежа 
върху дебелината на подложени на едностранно контактно 

нагряване плоски дървени материали

В уравнение (8) с Δτ е означена стъпката по вре-
мевата координата на изчислителната мрежа, с която се 
решава моделът, а с n – поредният номер на тази стъпка: 
n = 0, 1, 2, 3,…

5. Изчисляване на 1D разпределениe 
на Тw по дебелината на нагряваните 
детайли

За решаване на дискретния аналог на математичния 
модел е изготвена програма в изчислителната среда на 
Visual Fortran Professional. С тази програма в качеството 
на пример е изследвано едномерното изменение на темпе-
ратурата в плоски дъбови детайли с дебелини h =12 mm, 
h = 16 mm и h = 20 mm, начална температура t0 = 20°C, 
базисна плътност ρb = 670 kg.m

-3, съдържание на вода u 
= 0.15 kg.kg-1, граница на насищане с вода на клетъчните 
стени на дъбовата дървесина при 20°С (т.е. при 293.15 K)  
ufsp

293.15 = 0.29 kg.kg-1 и обемно съсъхване Sv = 11.9 % [2, 3] 
по време на едностранното им нагряване в течение на 30 
min при tm = 80°C и tm = 120°C при температура на въздуха  
ta = 20°C с цел пластифициране преди огъването им. 

На фиг. 2 е показано изчисленото с модела едномер-
но изменение на температурата t (в °С) в четири равноот-
далечени една от друга характерни точки по дебелината на 
дъбови детайли с h = 16 mm по време на едностранното 
им нагряване съответно при tm = 80°C и tm = 120° C. Ко-

ординатите на характерните точки са посочени в легендата 
на фигурата.

Фиг. 2. Изменение на tw по дебелината на дъбови детайли с h = 
16 mm по време на едностранното им нагряване при tm = 80°C 

(горе) и tm = 120°C (долу)

На фиг. 2 се вижда, че изменението на температурата 
по дебелината на детайлите става по сложни нелинейни 
зависимости във времето. 

С увеличаване на времето на нагряване кривите tw = 
f(τ) постепенно асимптотично се приближават към своите 
най-големи стойности, които са обратно пропорционални 
на отдалечеността на точките от нагряваната повърхност 
на детайлите.

Тези най-големи стойности на tw се достигат при уста-
новяване на стационарно разпределение на температурата 
по дебелината на детайлите, което настъпва в резултат на 
топлопредаването през тяхната ненагрявана повърхност.

6. Изчисляване на температурата  
Tw-avg и на скоростта на изменението є

Синхронно с решаването на модела е извършено из-
числяване на Тw-avg и             на дъбовите детайли по време 
на нагряването им. 

На фиг. 3 и фиг. 4 е показано изчисленото нестацио-
нарно изменение съответно на tw-avg в течение на 30 min 

където
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Фиг. 1. Позициониране на възлите на изчислителната 
мрежа върху дебелината на подложени на едностранно 

контактно нагряване плоски дървени материали
 

В уравнение (8) с Δτ е означена стъпката по 
времевата координата на изчислителната мрежа, с 
която се решава моделът, а с n – поредният номер на 
тази стъпка: n = 0, 1, 2, 3,…

5. Изчисляване на 1D разпределениe
на Тw по дебелината на нагряваните 
детайли
Подзаглавие І степен

За решаване на дискретния аналог на 
математичния модел е изготвена програма в 
изчислителната среда на Visual Fortran Professional. С 
тази програма в качеството на пример е изследвано 
едномерното изменение на температурата в плоски 
дъбови детайли с дебелини h =12 mm, h = 16 mm и  h
= 20 mm,  начална температура t0 = 20 оC, базисна 
плътност bρ = 670 kg.m-3, съдържание на вода u =
0.15 kg.kg-1, граница на насищане с вода на 
клетъчните стени на дъбовата дървесина при 20 оС
(т.е. при 293.15 K) 293.15

fspu = 0.29 kg.kg-1 и обемно 

съсъхване vS = 11.9 % [2, 3] по време на 
едностранното им нагряване в течение на 30 min при 
tm = 80 оC и tm = 120 оC при температура на въздуха
ta = 20 oC с цел пластифициране преди огъването им.

   На фиг. 2 е показано изчисленото с модела 
едномерно изменение на температурата t (в оС) в 
четири равноотдалечени една от друга характерни 
точки по дебелината на дъбови детайли с h = 16 mm
по време на едностранното им нагряване съответно

при tm = 80 оC и tm = 120 оC. Координатите на 
характерните точки са посочени в легендата на 
фигурата.

 

 
Фиг. 2. Изменение на tw по дебелината на дъбови детайли 

с h = 16 mm по време на едностранното им нагряване 
при tm = 80 оC (горе) и tm = 120 oC (долу)

   На фиг. 2 се вижда, че изменението на 
температурата по дебелината на детайлите става по 
сложни нелинейни зависимости във времето.

С увеличаване на времето на нагряване 
кривите tw = f(τ) постепенно асимптотично се 
приближават към своите най-големи стойности,
които са обратно пропорционални на отдалечеността 
на точките от нагряваната повърхност на детайлите.

Тези най-големи стойности на tw се достигат 
при установяване на стационарно разпределение на 
температурата по дебелината на детайлите, което 
настъпва в резултат на топлопредаването през 
тяхната ненагрявана повърхност.

6. Изчисляване на температурата Tw-avg

и на скоростта на изменението й
Подзаглавие І степен

Синхронно с решаването на модела е 
извършено изчисляване на Тw-avg и

τd
d avg-wТ на 

дъбовите детайли по време на нагряването им.
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В уравнение (8) с Δτ е означена стъпката по 
времевата координата на изчислителната мрежа, с 
която се решава моделът, а с n – поредният номер на 
тази стъпка: n = 0, 1, 2, 3,…

5. Изчисляване на 1D разпределениe
на Тw по дебелината на нагряваните 
детайли
Подзаглавие І степен

За решаване на дискретния аналог на 
математичния модел е изготвена програма в 
изчислителната среда на Visual Fortran Professional. С 
тази програма в качеството на пример е изследвано 
едномерното изменение на температурата в плоски 
дъбови детайли с дебелини h =12 mm, h = 16 mm и  h
= 20 mm,  начална температура t0 = 20 оC, базисна 
плътност bρ = 670 kg.m-3, съдържание на вода u =
0.15 kg.kg-1, граница на насищане с вода на 
клетъчните стени на дъбовата дървесина при 20 оС
(т.е. при 293.15 K) 293.15

fspu = 0.29 kg.kg-1 и обемно 

съсъхване vS = 11.9 % [2, 3] по време на 
едностранното им нагряване в течение на 30 min при 
tm = 80 оC и tm = 120 оC при температура на въздуха
ta = 20 oC с цел пластифициране преди огъването им.

   На фиг. 2 е показано изчисленото с модела 
едномерно изменение на температурата t (в оС) в 
четири равноотдалечени една от друга характерни 
точки по дебелината на дъбови детайли с h = 16 mm
по време на едностранното им нагряване съответно

при tm = 80 оC и tm = 120 оC. Координатите на 
характерните точки са посочени в легендата на 
фигурата.
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с h = 16 mm по време на едностранното им нагряване 
при tm = 80 оC (горе) и tm = 120 oC (долу)

   На фиг. 2 се вижда, че изменението на 
температурата по дебелината на детайлите става по 
сложни нелинейни зависимости във времето.

С увеличаване на времето на нагряване 
кривите tw = f(τ) постепенно асимптотично се 
приближават към своите най-големи стойности,
които са обратно пропорционални на отдалечеността 
на точките от нагряваната повърхност на детайлите.

Тези най-големи стойности на tw се достигат 
при установяване на стационарно разпределение на 
температурата по дебелината на детайлите, което 
настъпва в резултат на топлопредаването през 
тяхната ненагрявана повърхност.

6. Изчисляване на температурата Tw-avg

и на скоростта на изменението й
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нагряване и на скоростта           през първите 5 min от 
него, когато тя е най-голяма.

Фиг. 3. Изменение на tw-avg на детайлите по време 
на нагряването им при tm = 80°C (горе) и tm = 120°C (долу)  

в зависимост от h

От фиг. 3 и фиг. 4 се вижда, че изменението както 

на tw-avg, така и на            става по сложни криволинейни 

зависимости от продължителността на нагряването. 
След продължителност 10 min и 15 min на едностран-

ното нагряване на дъбовите детайли при tm = 80°C тяхна-
та средномасова температура достига съответно следните 
стойности, достатъчни за пластифицирането им преди огъ-
ване:

• за h = 12 mm: 70.9°С и 72.3°С;
• за h = 16 mm: 64.6°С и 68.6°С;
• за h = 20 mm: 58.0°С и 63.5°С.
Кривите на tw-avg = f(τ), също както тези на tw = f(τ), 

асимптотично се приближават към своите най-големи стой-
ности, които зависят намаляващо от дебелината на детай-
лите h и нарастващо от tm.

В началото на нагряването скоростта            много 

бързо нараства до стойности, които са извън градуировката 

на ординатните оси на фиг. 4. Това нарастване на             съ-

ответства на стръмните начални участъци на зависимостите 
tw-avg = f(τ). След достигане на максимални стойности тази 
скорост започва да намалява – отначало много стръмно, 
а след това по-полегато. Когато настъпи стационарно раз-
пределение на tw по дебелината на детайлите, тази скорост 
става равна на нула (не е показано на фиг. 4).

Фиг. 4. Изменение на скоростта dtavg /dτ на детайлите по време 
на нагряването им при tm = 80°C (горе) и tm = 120°C (долу) в 

зависимост от h

7. Заключение
В статията е предложен числен метод за компютърно 

определяне на средномасовата температура tw-avg на плоски 
дървени детайли и на скоростта на изменение на тази тем-
пература по време на едностранното нагряване на детай-
лите с цел пластифициране преди огъването им. Методът 
се основава на интегриране на решенията на собствен не-
линеен модел за изчисляване на нестационарното 1D поле 
на температурата в подложени на едностранно контактно 
нагряване дървени детайли. 

За числено решаване на модела с явна схема на ме-
тода на крайните разлики и за прилагане на предложения 
метод е изготвена софтуерна програма в изчислителната 
среда на продукта Visual FORTRAN Professional, разработен 
от Microsoft. С нейна помощ са изчислени стойностите на 

На фиг. 3 и фиг. 4 е показано изчисленото 
нестационарно изменение съответно на tw-avg в 
течение на 30 min нагряване и на скоростта

τd
d avg-wt

през първите 5 min от него, когато тя е най-голяма.

 
 

 
Фиг. 3. Изменение на tw-avg на детайлите по време

на нагряването им при tm = 80 оC (горе)
и tm = 120 oC (долу) в зависимост от h
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дебелината на детайлите h и нарастващо от tm.

В началото на нагряването скоростта 
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много бързо нараства до стойности, които са извън 
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tw-avg и на скоростта є на изменение при дъбови детайли с 
начална температура 20°С, съдържание на вода 0.15 kg·kg-1 
и дебелини 12 mm, 16 mm и 20 mm по време на тяхното 
30 min едностранно нагряване с цел пластфициране преди 
огъване в производството на облегални части на столове. 
При симулациите е прието температурата на нагряващото 
детайлите метално тяло да бъде равна на 80°С и 120°С.

Получените резултати могат да бъдат използвани за 
научно обосновано определяне на енергията, необходи-
ма за едностранно нагряване на дървени детайли с цел 
пластифицирането им в производството на пространствено 
конфигурирани детайли с различно предназначение.
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ModSecurity правила за защита  
на уеб сървър 

Е. Оцетова-Дудин, И. Куртев

ModSecurity Rules for Web-Server Protection
E. Otsetova-Dudin, I. Kurtev

Key Words: ModSecurity; HTTP; OWASP; Web Application; Firewall.

Abstract. The security of the information in the contemporary dy-
namic and information world is by priority importance. Every day the 
entire world alarms for different in their nature and object hacker’s 
attacks. The damages of those attacks are as well fiscal and moral. 
The most popular attacks against the web-applications are those with 
causing service denial (Denial of Service – DoS), the blocking of the 
functioning of different sites or entire systems. Protection opportuni-
ties of web-servers, functioning in real time of OWASP (Open Web Ap-
plication Security Project) are presented in that material. The module 
ModSecurity provides a set of protection rules, based on control of 
the ingoing and outgoing traffic from the point of view of the server. 

Увод
Атаките към уеб приложенията се характеризират с 

различен похват и цел на въздействие. Съвременните сър-
въри са подложени на непрекъснато влияние от нови уяз-
вимости, възникващи ежедневно. 

В статията са представени основните атаки към web 
сървъри, работещи в реални платформи: HTTP (fingerprinting) 
– снемане на отпечатък, DoS (Denial of Services) – отказ 
на услугата, дистрибутиран отказ от услугата, команди към 
обвивката Shell command execution, инжектиране на SQL 
код и атака на грубата сила (Brute force attacks) [1,8].

Предложени са практически решения при изграж-
дането на правилата за защита с помощта на модул 
ModSecurity, предоставен от фондацията OWASP (Open Web 
Application Security Project).

Принцип на създаване на правила 
за защита в модул ModSecurity

ModSecurity e модул, който е граничното звено за 
уеб сървъра. Той  инспектира постъпилия трафик за злона-
мерено съдържание c отворен код от типа Web Application 
Firewall, който осигурява защита на уеб сървър в реално 
време, прилагащ набор от правила на OWASP [2]. Струк-
турата на архива и достъпът до тези правила са достъпни 
на  сайта на фондацията [9]: https://github.com/SpiderLabs/
owaspmodsecurity-crs. Предимство на тази система е ней-
ната лесна инсталация и съвместимостта и най-разпрос-
транени web сървъри Apache, Nginx и Microsoft IIS, което я 
прави приложима в практиката [8].

При инсталирането на всеки сървър съществува опре-
делен период от време, в който той е податлив на атаки от 
уязвимости. Тук е ролята на ModSecurity, който предоставя 
възможност за написване на универсални правила, обхва-
щащи голям спектър от знайни похвати за придобиване на 
неоторизиран достъп и методи на атака [3]. 

Със своите възможности ModSecurity задава допълни-
телно ниво в защитата, като негови предимства са:

 9 Гъвкавост по отношение на тяхното създаване и 
редактиране – използват стандартни текстови ре-
дактори като notepad, vi, nano, emacs и други.
 9 Гъвкавост по отношение на блокиране на нови 
пробиви и блокиране на употребата на познати 
уязвимости на сървърния софтуер.
 9 Възможност за създаване на комплексни и силни 
правила за защита. 

На фиг. 1 е представена схема на действие на пра-
вилата за защита на базата на ModSecurity, която съдържа 
[5,7]:

 9 Постъпила HTTP заявка към сървъра на потреби-
теля.
 9 Server software за обработка на заявки по HTTP 
протокол.
 9 ModSecurity модул за сигурност, който инспектира 
както входящия трафик, така и отговора на сървъ-
ра чрез прилагането на активните правила (Rules). 
 9 Web application – краен потребител.

Фиг. 1. ModSecurity правила за защита
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При откриване на атака ModSecurity записва данните 
в дневник, блокира постъпилия трафик, изпраща e-mail до 
администратора на сайта, изпраща команди към сървърна-
та операционна система или изпълнява външен скриптов 
файл (фиг. 1) [5,6].

В статията се предлага използването на модул 
ModSecurity, инсталиран на Apache HTTP web server под 
операционна система Линукс базиран хост, ползван като 
тестова платформа и крайна точка за симулираните опити 
за пробив [6,8]. Синтаксис на правилата на ModSecurity 
[9]: 

SecRule Target Operator [Actions]
SecRule – директива за създаване на правилата;
Target – определя обработваната заявка или нейния 

отговор.
Например: при задаване на – REQUESTED_URI се оп-

ределя частта от  адреса на заявка към сървъра, в която се 
търсят ключови стойности. Ако адресът съдържа secret.html 
и той е зададен като ключова дума за блокиране на заявка, 
правилото се активира и предприема зададеното действие. 
Тук са записани специалните променливи, представляващи 
реално колекции от множества. Такива са ARGS (съдържа 
всички аргументи, подадени към сървъра). 

Operator – задава метода и начина на сравнение на 
данните. По подразбиране се приема @rx.

Actions – незадължителен списък с действия (пропус-
кане, забраняване, записване в лог-файл, степен на важ-
ност, изпълнение на допълнителен скрипт от обвивката и 
други) за изпълнение при активирано правило.

Пет са фазите на обработка на заявките:
 9 REQUEST_HEADERS (phase 1) – обработване на 
заявка към сървъра.
 9 REQUEST_BODY (phase 2) – обработване на тялото 
на заявката към сървъра.
 9 RESPONSE_HEADERS (phase 3) – обработване на 
заглавния ред на отговора към клиента.
 9 RESPONSE_BODY (phase 4) – обработване на тя-
лото на отговора към клиента.
 9 LOGGING (phase 5) – запис в системния дневник.

Обработването на заявките се изпълнява фаза по 
фаза, като се обхождат конфигурационните файлове пет 
пъти за дадена заявка, т.е по един път за всяка фаза.

Практическа реализация на правила  
за защита

В статията се предлага опитна постановка, реализи-
рана във виртуален контейнер с инсталиран в нея CentOS 
7 операционна система, инсталация на уеб сървър Apache 
2.2, PHP, MySql и версия ModSecurity 2.9.1. Допълнително 
на сървъра е инсталирана WordPress блогова система с цел 
да се осигури защита на сървъра от обичайни атаки, както 
и от специфични слаби места и способи срещу WordPress 
системата. За тест (от страна на клиента) се предлага из-
ползването на Windows 10 Pro с инсталиран Chrome брау-
зър и Apache-J-Meter софтуер. 

За провеждане на експериментите е използвана след-
ната конфигурация на модул ModSecurity:

root@example:/etc./modsecurity# tree
modsecurity_crs_10_setup.conf// файл с правилата на 

OWASP 
modsecurity_crs_11_dos_protection.conf// защита от 

DoS атака
server-banner-protection.conf// защита от HTTP finger-

printing
shell-exec-block.conf// защита от Shell exec 
sql-injection-block.conf// защита от SQL injection
wp-brute-force-block.conf// защита от Brute Force 

1. Правила за защита от HTTP fingerprinting 

# Защита от HTTP fingerprinting
#
# Променянe на подписа на сървъра 
SecServerSignature "Microsoft-IIS/6.0"
# Отказ от заявки без зададен заглавен ред на хоста
SecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0" 

"id:1001,phase:1,deny"
# Отказ от заявки без метод Accept в заглавния ред
SecRule &REQUEST_HEADERS:Accept "@eq 0" 

"id:1002,phase:1,deny"
# Отказ от заявки, различни от GET, HEAD или POST
SecRule REQUEST_METHOD !^(get|head|post)$ "id:100

3,phase:1,t:lowerCase,deny"
# Пропускане на заявки, използващи протокол HTTP 

версия 1.0 и 1.1
SecRule REQUEST_PROTOCOL !^http/1\.(0|1)$ "id:1004

,phase:1,t:lowercase,deny"
# Добавяне на X-Powered-By 
Header set X-Powered-By "ASP.NET 2.0"
# Премахване на ETag.
Header unset Etag

2. Защита от DoS атака чрез използване ва готови 
правила от OWASP, намиращи се в папката с експеримен-
тални правила. 

Параметрите в основния конфигурационен файл са 
зададени по следния начин:

./modsecurity_crs_10_setup.conf…
# - [[ DoS Protection ]] 
# - Burst Time Slice Interval: Времеви интервал  за 

бързи последователни заявки (burst — изблик)
# - Request Threshold: Брой заявки в интервала за 

защита
# - Block Period: Времеви период за блокиране (се-

кунди) SecAction "id:'900015',phase:1,t:none, \
setvar:'tx.dos_burst_time_slice=60', \ #  интервал – 

60 s;
setvar:'tx.dos_counter_threshold=100', \ # брой заявки 

във времевия интервал за активиране;
setvar:'tx.dos_block_timeout=600', \ # време за бло-
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киране – 5 min; 
nolog, pass"
…
./experimental_rules/modsecurity_crs_11_dos_

protection.conf
# Първично задаване: 
# ако IP:DOS_BLOCK ='1' то заявката се елиминира
# без отговор „drop“, и съобщение msg: Denial of 

Service (DoS) Attack Identified from %
# {tx.real_ip} (%{tx.dos_block_counter} hits since last 

alert)
# директивата 'chain' обвързва правилото с логиче-

ско „И“ с правилото

SecRule IP:DOS_BLOCK "@eq 1" "chain,phase:1,id:
'981044',drop,msg:'Denial of Service (DoS) Attack Identified 
from %{tx.real_ip} (%{tx.dos_block_counter} hits since last 
alert)',setvar:ip.dos_block_counter=+1"

# Проверка за DOS_BLOCK_FLAG в колекцията IP 
SecRule &IP:DOS_BLOCK_FLAG "@eq 0" "setvar:ip.

dos_block_flag=1,expirevar:ip.dos_block_flag=60,setvar:tx.
dos_block_counter=%{ip.dos_block_counter},setvar:ip.dos_
block_counter=0"

# Блокиране и брои опитите за атака, 
SecRule IP:DOS_BLOCK "@eq 1" "phase:1,id:'981045',t:n

one,drop,nolog,setvar:ip.dos_block_counter=+1"
# Случаи, в които не се проверяват заявките:
# Ако текущото IP е блокирано поради превишена 

бройка на допустимите заявки, се пропуска броенето на 
заявки и прескача до след секция 

#END_DOS_PROTECTION_CHECKS
SecRule IP:DOS_BLOCK "@eq 1" "phase:5,id:'981046',

t:none,nolog,pass,skipAfter:END_DOS_PROTECTION_CHECKS"

# Брояч DoS – брои заявките до нестатичните ре-
сурси

SecRule REQUEST_BASENAME 
"!\.(jpe?g|png|gif|js|css|ico)$" 

"phase:5,id:'981047',t:none,nolog,pass,setvar:ip.dos_coun-
ter=+1"

# Проверка на брояч DoS
# времето за зануляване на горния брояч
# премахваме брояча за DoS (setvar:!ip.dos_counter)
SecRule IP:DOS_COUNTER "@gt %{tx.dos_counter_

threshold}" "phase:5,id:'981048',t:none,nolog,pass,t:none,-
setvar:ip.dos_burst_counter=+1,expirevar:ip.dos_burst_
counter=%{tx.dos_burst_time_slice},setvar:!ip.dos_counter"

# Проверка на брояча за „bursts“ и вдигане на флага 
за блокиране. 

#SecRule IP:DOS_BURST_COUNTER "@ge 2" "phase:5
,id:'981049',t:none,log,pass,msg:'Potential Denial of Service 
(DoS) Attack from %{tx.real_ip} - # of Request Bursts: %{ip.
dos_burst_counter}',setvar:ip.dos_block=1,expirevar:ip.dos_

block=%{tx.dos_block_timeout}"
# Маркер на край на секцията за защита от DoS
SecMarker END_DOS_PROTECTION_CHECKS 

3. Защита от изпълнение на команди към обвивка-
та (Shell command execution) 

Познавайки уязвимостите на Linux базираните среди, 
е използван следният списък от потенциално опасни ко-
манди и директории: rm, ls, kill, mail, sendmail, cat, echo, /
bin/, /etc/, /tmp/. 

Блокиране на уязвимостите се осъществява със след-
ното правило:

SecRule ARGS  "(rm|ls|kill|(send)?mail|cat|echo|/
bin/|/etc/|/tmp/)" "id:100001,drop,log"

Правилото търси в аргументите „ARGS“ и ако срещне 
съвпадение, прекъсва отговора и изпълнението на заявката.

4. Защита от инжектиране на SQL код 

В статията се предлага опростен вариант само с един 
ред, което е достатъчно за защита от класически похвати: 

#
# -=[ Detect SQL Comment Sequences ]=-----------------
# OR 1# ИЛИ 1
# DROP sampletable; # Изтриване на таблица 
# DROP/*comment*/sampletable # Изтриване на таб-

лица 
# DR/**/OP/*bypass blacklisting*/sampletable # Изтри-

ване на таблица с двоен коментар разделящ думата DROP 
# SELECT/*avoid-spaces*/password/**/FROM/**/

Members # Показване на пароли на потребителите
# SELECT /*!32302 1/0, */ 1 FROM tablename 
# ‘ or 1=1#
# ‘ or 1=1-- -
# ‘ or 1=1/*
# ' or 1=1;\x00

SecRule 
REQUEST_COOKIES|!REQUEST_COOKIES:/__ut-

m/|!REQUEST_COOKIES:/_pk_ref/|REQUEST_COOKIES_
NAMES|ARGS_NAMES|ARGS|XML:/* "(/\*!?|\*/|[';]--|--[\s\r\
n\v\f]|(?:--[^-]*?-)|([^\-&])#.*?[\s\r\n\v\f]|;?\\x00)" 
"phase:2,rev:'2',ver:'OWASP_CRS/2.2.9',maturity:'8',accu-
racy:'8',id:'981231',t:none,t:urlDecodeUni,block,msg:'SQL 
Comment Sequence Detected.',severity:'2',capture,logda-
ta:'Matched Data: %{TX.0} found within %{MATCHED_VAR_
NAME}: %{MATCHED_VAR}',tag:'OWASP_CRS/WEB_ATTACK/
SQL_INJECTION',tag:'WASCTC/WASC-19',tag:'OWASP_TOP_10/
A1',tag:'OWASP_AppSensor/CIE1',tag:'PCI/6.5.2',setvar:tx.
anomaly_score=+%{tx.critical_anomaly_score},setvar:tx.
sql_injection_score=+1,setvar:'tx.msg=%{rule.msg}',set-
var:tx.%{rule.id}-OWASP_CRS/WEB_ATTACK/SQL_INJEC-
TION-%{matched_var_name}=%{tx.0}"

4. Защита от атака с груба сила (Brute force attack)
При въвеждане на потребител и парола се въвеждат 

два статуса:
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• 200 ОК – връща страницата за вход, тъй като па-
ролата и/или потребителят са грешни;

• 302 Redirect (пренасочване) към административ-
ната част при правилно идентифициране пред 
системата.

# Инициализиране на променливите:
SecAction "phase:1,nolog,pass, \

initcol:ip=%{REMOTE_ADDR}, \
initcol:user=%{REMOTE_ADDR}, \
id:5000134"

# Определяне на локация на правилото:
<locationmatch "/wp-login.php">
# Отказване на достъп, статус 401, записваме в лог 

файла съобщението „ip address blocked 
# for 5 minutes, more than 10 login attempts in 3 

minutes.“
SecRule user:bf_block "@gt 0" "deny,status:401,log,msg:'ip 

address blocked for 5 minutes, more than 10 login attempts 
in 3 minutes.',id:5000135"

# При статус 302 на отговора – зануляване на бро-
яча

SecRule RESPONSE_STATUS "^302" "phase:5,t:none,nol
og,pass,setvar:ip.bf_counter=0,id:5000136"

# При статус на отговора 200 – увеличаване на бро-
яча на грешните опити, рестартиране на намаляващия фак-
тор (1 бр на всеки 180 секунди) 

SecRule RESPONSE_STATUS "^200" "phase:5,chain,t:
none,nolog,pass,setvar:ip.bf_counter=+1,deprecatevar:ip.bf_
counter=1/180,id:5000137"

# Ако броячът на грешните опити надмине 10, то 
флага за блокиране, задаване време на изтичане 300 се-
кунди и зануляване на брояча на грешни опити;

SecRule ip:bf_counter "@gt 10" "t:none,setvar:user.bf_
block=1,expirevar:user.bf_block=300,setvar:ip.bf_counter=0"

</locationmatch> # Затварящ таг за локацията

Резултати от опитната постановка
1. Защита от атака тип Brute Force резултат 
След изпращането на 10 POST заявки в период към 

/wp-login.php файла, сървърът отговори със статус 401, 
блокирайки клиента и записвайки случилото се в лог фай-
ловете на сървъра.

/var/log/apache2/wp-access.log
 <==192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - 14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:31 +0200] 
"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 200 3601

==> /var/log/apache2/wp-error.log <==
[Fr 14/April/2017:09:56:32.063132 2016] [:error] 

[pid 4478] [client 192.168.254.9] ModSecurity: Access 
denied with code 401 (phase 2). Operator GT matched 0 at 
USER:bf_block. [file "/etc/modsecurity/wp-brute-force-block.
conf"] [line "7"] [id "5000135"] [msg "ip address blocked 
for 5 minutes, more than 10 login attempts in 3 minutes."] 
[hostname "blog.example.dev"] [uri "/wp-login.php"] [unique_
id "VsAkrH8AAQEAABF@0vUAAAAB"]

==> /var/log/apache2/modsec_audit.log <==
blog.example.dev 192.168.254.9 - - [14/

April/2017:09:56:32 +0200] "POST /wp-login.php HTTP/1.1" 
401 458 "-" "-" VsAkrH8AAQEAABF@0vUAAAAB "-" 
/20160214/20160214-0854/20160214-085436-VsAkrH8AAQ
EAABF@0vUAAAAB 0 1110 md5:0e2b472e2caf97d6a685435
ef42b058e

==> /var/log/apache2/wp-access.log <==
192.168.254.9 - - [14/April/2017:09:56:32 +0200] 

"POST /wp-login.php HTTP/1.1" 401 458

2. Защита от инжектиране на SQL код  
При опит да се достъпи адрес със зловреден код от-

говорът на сървъра е представен на фиг. 2 [9].

Фиг. 2. Защита от инжектиране SQL код

3. Защита от изпълнение на команди към обвивка-
та (Shell command execution) 

Използван е методът “drop” вместо “deny“ – атакува-
щият няма информация защо получава празен отговор от 
сървъра.

==> /var/log/apache2/wp-error.log <==
[Fr April 14 09:16:23.775266 2017] [:error] [pid 

4478] [client 192.168.254.9] ModSecurity: Access denied 
with connection close (phase 2). Pattern match "(rm|ls|k
ill|(send)?mail|cat|echo|/bin/|/etc/|/tmp/)" at ARGS:test. 
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[file "/etc/modsecurity/shell-exec-block.conf"] [line "2"] [id 
"100001"] [hostname "blog.example.dev"] [uri "/"] [unique_id 
"VsApUH8AAQEAABF@0v0AAAAB"]

==> /var/log/apache2/modsec_audit.log <==
blog.example.dev 192.168.254.9 - - [14/April/2017: 

09:16:23+0200] "GET /?test=rm%20-rf%20/ HTTP/1.1" 
403 279 "-" "-" VsApUH8AAQEAABF@0v0AAAAB "-" 
/20160214/20160214-0914/20160214-091424-VsApUH8AA
QEAABF@0v0AAAAB 0 1338 md5:512d7d35ce7a3dcaaa25c5
0e77bfca13

==> /var/log/apache2/wp-access.log <==
192.168.254.9 - - [14/April/2017: 09:16:23+0200] 

"GET /?test=rm%20-rf%20/ HTTP/1.1" 403 279

4. Защита от DoS атака
Резултатът от приложената защита е представен на 

фиг. 3.

Фиг. 3. Защита от DoS атака

5. Защита от HTTP fingerprinting 
Видна е от фиг. 2 и логовете, описани в предходните 

експерименти.

Заключение
В статията са представени правилата за защита, 

предоставени от фондация OWASP. С помощта на модул 
ModSecurity са приложени основните правила за защита 
срещу техники за пробив и често използвани уязвимости 
на уеб приложения в реални платформи. Практическите 
резултати показват, че ModSecurity елиминира успешно ха-
керски  атаки от високо и средно ниво. Предимство на 
тази платформа за защита е лесната инсталация, както и 
изобилието на правила, голяма част от които са предоста-
вени безплатно. 
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в стандартите за безжична локална 
мрежа IEEE 802.11

К. Димитров

Analysis of the Information Security in WLAN Standards  
IEEE 802.11

K. Dimitrov

Key Words: Wireless LAN (WLAN) security; WEP; RC4; IEEE 802.11; 
IEEE 802.1X; IEEE 802.11i; WPA; TKIP; WPA2; AES; CCMP; KRACK 
attack.

Abstract. On the basis of extensive research in the specialized litera-
ture, a critical analysis of information security protocols in the stan-
dards for IEEE 802.11 wireless LAN (WLAN, WiFi) has been carried 
out. Finally, some conclusions and recommendations are made. The 
first WLAN security protocol - WEP is extremely insecure and should 
not be used. Due to the inherited vulnerabilities of WEP and the fact 
that some parts of TKIP (such as the Michael function) have some 
security deficiencies, WPA has already exhausted its role as a tempo-
rary WEP fix for legacy hardware and is not recommended. Despite 
the mathematically proven cryptographic security of the AES standard 
in CBC mode, a weakness in the cryptographic key management 
process makes it vulnerable and leads to a security breach of WPA2 
in October 2017. Although the vulnerability is removable by patch, 
probably a lot of WiFi-Devices have not been updated, which puts 
users at risk. In addition, despite updates of the firmware and rec-
ommendations from information security professionals to circumvent 
and/or block the protocol breach, reports emerged in October 2018 
that the vulnerability to KRACK was still being exploited.

1. Увод
Безспорни са предимствата на безжичните локални 

(WiFi) мрежи пред кабелните: гъвкавост, мобилност, лесно 
и бързо развръщане най-вече заради отсъствие на физиче-
ски връзки между устройствата. В допълнение развитието 
и усъвършенстването на безжичните технологии подобрява 
непрекъснато техните характеристики и същевременно сни-
жава цената на WiFi устройствата. Това наложи масовото 
им приложение във всички области и им отреди роля на 
съществена част от мрежите за достъп до интернет. Не-
гативната страна на WiFi мрежите произхожда от тяхното 
основно предимство – радиокомуникацията. Като среда 
за пренос на данни радиокомуникацията е общодостъп-
на (broadcast media), поради което удовлетворяването на 
критериите за поверителност, управление на достъпа и 
цялостност на данните е истинско предизвикателство.

В статията е представен критичен анализ на прото-
колите за информационна сигурност в стандартите за без-

жична локална мрежа IEEE 802.11 (Wireless LAN – WLAN, 
WiFi). 

2. Протокол за сигурност: еквивалентна 
на кабелната мрежа (Local Area Network 
– LAN) неприкосновеност на личното 
пространство (Wired Equivalent Privacy – 
WEP)

Още с излизането на първия стандарт за безжични 
локални мрежи IEEE 802.11 през 1997 г. в него е интегри-
ран механизъм за сигурност, наречен еквивалентна на ка-
белната мрежа неприкосновеност на личното пространство 
(Wired Equivalent Privacy  – WEP). Основната цел на този 
механизъм е да гарантира сигурността на потребителските 
данни, като ги защитава от неоторизиран достъп [1]. Как-
то подсказва наименованието му, идеята тогава е била да 
се гарантира сигурността на безжичната мрежа до степен,  
сравнима с тази на кабелната локална мрежа. За постигане 
на тази цел е необходимо да се удовлетворят и поддържат 
на определено ниво критериите за поверителност, упра-
вление на достъпа и цялостност на данните. 

Основен подход при осигуряване на поверителността 
на данните е шифриране/дешифриране (или още криптира-
не/декриптиране).  

2.1. Процес криптиране/декриптиране в WEP

В криптографията почти винаги се използват някакъв 
вид генератори на псевдослучайни числа (Pseudo Random-
Number Generator – PRNG). В протокола WEP тази функция 
се изпълнява от потоковия шифър RC4 (RC4-PRNG). Ини-
циализиран с някаква начална стойност (начално число), 
той генерира поток от псевдослучайни числа. И както е 
при всички поточни шифри, той ще генерира същия поток 
от случайни числа отново, ако му бъде зададена същата 
начална стойност [1].

С цел постигане на някакво разнообразие на генери-
раните случайни числа в RC4 се използва инициализиращ 
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вектор IV. Той е дълъг 24-бита и се допълва до 40-битов таен 
ключ посредством конкатенация. С оглед да се предпази ге-
нераторът RC4-PRNG от генерирането на едни и същи числа 
за всеки пакет, този IV трябва да се променя колкото е въз-
можно по-често. При размер от 24 бита за IV съществуват 
само 224 = 16 777*103 различни стойности на IV. 

За да се осигури целостността на данните (или още от-
съствието на промяна/модификация на данните при пренос), 
се въвежда стойност за проверка за целостността (Integrity 
Check Value – ICV). WEP използва алгоритъма CRC32.

Фиг. 1 илюстрира процеса на криптиране на съ-
общението в протокола WEP. Генераторът RC4-PRNG се 
инициализира с начално число от таен ключ (парола) и 
инициализиращ вектор IV и като резултат той генерира по-
следователност (поток/поредица) от ключове. Върху тази 
поредица от ключове и конкатенацията от обикновените 
данни (открит текст) и тяхната CRC32 стойност (ICV) се 
изпълнява операцията изключващо ИЛИ. Накрая криптира-
ното съобщение се конкатенира/слепва с некриптиранaта 
стойност на IV (открит текст) и се предава [1].

Фиг. 1. Процес криптиране на съобщението в протокол WEP

Приемащият клиент трябва само да обърне проце-
са, за да възстанови текстовото съобщение в открит/не-
криптиран вид, да изчисли отново върху него стойността 
на CRC32 кода за проверка (ICV') и да извърши проверка 
на целостността на съобщението чрез сравняване на ICV и 
ICV'. Методът е илюстриран на фиг. 2.

Фиг. 2. Процес декриптиране на съобщението в протокол WEP

2.2. Анализ на сигурността в протокол WEP

Сигурността на протокола WEP разчита единствено на 
трудността на разкриване на тайния ключ. 

Първоначално WEP е бил предназначен за 40-бито-
ви ключове, което има за резултат пространство от 240 = 
1099*109 ключове. При използването на съвременен хар-
дуер не е невъзможно да се открие ключът с обхождане 
на всички реализации в рамките на приложим на практика 

интервал от време. Поради това дължината на ключа е 
увеличена до 128-бита и общото пространство от ключове 
вече възлиза на 2128 = 3402*1035. Това разширение прави 
атаката от тип изчерпателно търсене на ключа неосъщест-
вима в разумен срок, дори и с помощта на най-мощния 
(към момента на корекцията в стандарта) хардуер [2].

Въпреки това WEP притежава някои много критични 
недостатъци в проектирането, които правят стандарта прак-
тически безполезен.

През 2001 г. Scott Fluhrer, Itsik Mantin и Adi Shamir [3] 
публикуват първия криптоанализ на WEP. Тримата изследова-
тели фокусират своя анализ върху начина на функциониране 
на шифъра RC4. Потоковият шифър RC4 е съставен от две 
части: алгоритъм за планиране на ключове (Key Scheduling 
Algorithm – KSA) и алгоритъм за генериране на псевдослу-
чайни числа (Pseudo Random Generator Algorithm – PRGA). В 
цитираната по-горе публикация се описват някои слабости 
в алгоритъма за планиране на ключове в RC4 и е оценена 
тяхната криптоаналитична значимост.    Идентифицирани са 
голям брой слаби ключове, при които познаването на малък 
брой битове от ключа е достатъчно, за да се определят 
многобройни състояния и изходни битове с непренебрежима 
вероятност. Тримата учени използват тези слаби ключове, за 
да структурират нови различители (семантични нерегулярни 
отличителни признаци –distinguishers) за RC4, както и да 
предприемат реализуеми на практика атаки със свързани/
корелирани ключове с практическа сложност. Накрая те по-
казват, че RC4 е напълно несигурен в популярния режим 
на работа, който се използва в протокола WEP. При този 
режим неизменяем таен ключ се конкатенира с известни 
IV модификатори, за да се шифроват различни съобщения. 
Тяхната пасивна и насочена само към шифриран текст атака 
(passive ciphertext-only attack) в този режим може да въз-
станови произволно дълъг ключ за време, което расте в 
линейна зависимост от неговия размер както за 24-, така и 
за 128-битови IV модификатори.

Накратко за RC4 
Тук следва да се отбележи, че докато първите публи-

кации за уязвимости на WEP са през 2001 г., то проблемите 
в RC4 стават известни скоро след анонимното публикуване 
на неговото описание и последващо разпространение в ин-
тернет. Първоначално, след като е бил проектиран от Ron 
Rivest през 1987 г., RC4 (известен още като Rivest Cipher 4, 
а също така като Ron's Code) е търговска тайна. Още през 
1995 г. една от първите слабости, публикувани за RC4, е 
открита от Roos [4]. Установена е корелация между (някои) 
битове от тайния ключ и началното състояние на PRGA, 
генерирано от KSA. Също така отново Roos [4] и Wagner 
[25] идентифицират класове слаби ключове, които издават 
тайния ключ, ако първите байтове на ключа са известни.

В годините след това са публикувани много различни 
атаки срещу WEP. Повечето от тях се основават на сла-
бостите на използвания потоков шифър RC4. Докато при 
първите атаки са били необходими голямо количество на-
трупани данни, при по-новите подходи, като атаката на 
Andreas Klein [5], са необходими относително малък брой 
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на предаваните пакети. Използвайки подхода на A. Klein и 
интензивното инжектиране на пакети, Erik Tews et al. [6] 
проектират процес за генериране на достатъчно трафик за 
разбиване на 128-битов WEP1 ключ за по-малко от 60 се-
кунди. За осъществяване на атаката не е бил необходим 
мощен хардуер със специално предназначение  [2]. 

Друга слабост на протокола WEP е, че за проверка 
на целостността на данните използва поле, чиято стойност 
се генерира от цикличен код с излишък CRC-32 и което 
поле е част от шифрования полезен товар на пакета. Кри-
тичен анализ в [2] показва, че контролната сума CRC32 е 
недостатъчна, за да се гарантира, че нападател не може 
да модифицира съобщение: т.е. CRC32 не е криптографски 
сигурен код за удостоверяване на целостността на данните. 
CRC32 e предназначен за откриване на случайни грешки 
в съобщение, но не е устойчив срещу злонамерени атаки. 
По-нататък авторите демонстрират, че тази уязвимост на 
CRC32 се усилва от факта, че като част от полезния товар 
на съобщението неговата стойност е криптирана с потоко-
вия шифър RC4.

В заключение може да се каже, че WEP е много не-
сигурен и не трябва да се използва. 

3. Стандарт за безжичен защитен 
достъп IEEE 802.11i

Скоро след първите публикации за уязвимостите на 
WEP и очакваните реализации на много ефективни прило-
жения за атака IEEE започва работа по замяна на стан-
дарта. На 24 юни 2004 г. с оглед да се обезпечи по-добра 
сигурност за безжични локални мрежи е ратифициран IEEE 
802.11i. IEEE 802.11i е изменение и допълнение на ориги-
налния IEEE 802.11. Стандартът определя два класа алгори-
тми за сигурност [7,8,9, 1]:

1. Алгоритъм за асоцииране към мрежа с робастна/
гарантирана сигурност (Robust Security Network Association  
– RSNA, съответно  Robust Security Network – RSN). 

2. Алгоритъм за асоцииране към мрежа с до-робаст-
на/негарантирана (предшестваща робастната) сигурност 
(Pre-Robust Security Network Association – Pre-RSNA, съот-
ветно  Pre-Robust Security Network – Pre-RSN).

Вторият клас Pre-RSNA включва наследените възмож-
ности за сигурност, разработени в оригиналната специ-
фикация на IEEE 802.11: автентификация от тип отворена 
система/или споделен ключ на идентичността на безжична 
станция (WiFiустройство) и WEP протокол за защита на по-
верителността на трафика. 

По същество автентификацията от тип отворена систе-
ма е т. нар. нулев алгоритъм за удостоверяване и означава, 
че няма верификация на безжичната станция и безжичната 
мрежа (точката за достъп – AP). По принцип този тип автен-
тификация разрешава достъп на всяко устройство, което 
подава заявка за удостоверяване до точката за достъп. 
Ако не е активирано шифроване, всяко WiFi устройство, 

1 Поради 24-битовия размер и открит текст на IV, конкатениран 
към ключа, ефективната дължина на ключа е само 104 бита.

което знае идентификацията на безжичната мрежа, може 
да получи достъп до нея. Ако WEP протоколът е активиран 
за точката за достъп, споделеният ключ става средство за 
контрол на достъпа. Устройство, което не разполага с пра-
вилния WEP ключ, не може да предава данни към точката 
за достъп, нито да дешифрира изпращани от AP данни [10].

Първият клас алгоритми, посочен по-горе, включва 
редица механизми за сигурност за създаване на RSN, коя-
то да отговори на всички известни недостатъци на WEP 
и да осигури солидна защита (гарантирана сигурност) на 
безжичната връзка, включително цялостност и поверител-
ност на данните. IEEE 802.11i дефинира RSN като безжична 
мрежа, която допуска създаването само на RSN асоциации 
(RSNA).

На практика някои мрежи могат да имат комбина-
ция от RSNA и Pre-RSNA връзки. Мрежата, която позволява 
създаването на смесени асоциации от предшестващи RSN 
(pre-RSNA) и RSNA, се нарича мрежа за сигурност на пре-
хода (или още мрежа с преходна сигурност). Предназна-
чението є е да бъде временно средство за осигуряване на 
свързаност, докато дадена организация мигрира към мре-
жи, използващи само RSNA [9].

Специфични особености на RSN и RSNA 
Стандартът IEEE 802.11i въвежда концепцията за 

Robust Security Network (RSN) и съответно RSNA. С оглед 
по-лесно разбиране на концепцията и основните принципи 
в стандарта IEEE 802.11i e необходимо кратко въведение в 
стандарта 802.1X.

Стандартът IEEE 802.1X осигурява методология (и 
процедура) за управление на достъпа, която използва раз-
ширяем протокол (за избор на метод) за автентификация – 
EAP (Extensible Authentication Protocol) и налага централизи-
рана взаимна автентификация. Първоначално IEEE 802.1X 
е разработен за кабелни локални мрежи, но е адаптиран 
от IEEE 802.11i и за WLAN мрежи. Стандартът IEEE 802.1X 
също така дефинира някои термини и компоненти (обекти/
субекти), свързани с удостоверяването. 

Фиг. 3 представя изглед на минималния набор ком-
поненти съгласно стандартите IEEE 802.1X и IEEE 802.11i, 
участващи в създаването на RSN/RSNA и всички взаимо-
действия между тях. 

Съгласно стандарта изобразените на фиг. 3 компо-
ненти се означават като STA – Station (мобилно устройство 
на потребителя, WiFi-устройство), AP – Access Point (точка 
за достъп) и AS – Authentication Server (сървър за автенти-
фикация). Докато не се извърши успешно удостоверяване 
между STA и AS, комуникациите на STA се блокират от AP. 
Техниката, използвана за блокиране на комуникациите, е 
известна като базирано на порт управление на достъпа. 
IEEE 802.1X може да управлява потоците от данни, като 
различава EAP кадри от не-EAP кадри и пропуска EAP ка-
дрите през неуправляем порт, а не-EAP кадрите през упра-
вляем порт, с който може да се блокира достъпът. Стандар-
тът IEEE 802.11i допълва този протокол с цел да ограничи 
комуникацията на AP, докато криптографските ключове не 
се доставят на съответните им места. По този начин IEEE 
802.11i предотвратява възможността измамна/подставена 
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точка за достъп да обменя други данни освен EAP трафик с 
комуникационната подсистема на STA.

Автентификаторът е обект в единия край на от 
точка до точка сегмент на локалната мрежа, който съдейст-
ва за идентифицирането на обект, прикрепен към другия 
край на тази връзка. Например AP на фиг. 3 служи като    
автентификатор. Заявител е субектът, който подлежи на 
автентификация, т.е. STA. Сървърът за удостоверяване/
автентификация (AS) е система/субект, който предоставя 
удостоверителни услуги (и съответно обслужване) на ав-
тентификатора. Това обслужване определя въз основа 
на пълномощията, предоставени от заявителя, дали същи-
ят има право (е оторизиран) да получи достъп до услугите, 
предоставяни от удостоверяващия (автентификатора). 
AS осигурява услуги за удостоверяване и доставя сесийни 
ключове на всяка AP в безжичната мрежа, а всяка STA или 
получава сесийни ключове от AS, или сама (автономно) 
извлича сесийни ключове. Също така AS сам удостоверява 
STA и AP или предоставя информация на STA и AP, така че 
те да могат да се автентифицират взаимно. При решение, 
базирано на стандарта IEEE 802.11i, най-често използва-
ната система за автентификация е сървърът за удостоверя-
ване, оторизация и отчетност (Authentication, Authorization 
and Accounting – AAA-server/protocol), а за пренос на свър-
зания с удостоверяването трафик – протокола Remote 
Authentication Dial In User Service (RADIUS) или Diameter. 
Използваният в протокола WEP модел кандидат-заявител/
автентификатор по същество е едностранен (еднопос-
очен), а не модел за взаимно удостоверяване, т.е. канди-
датът се удостоверява в мрежата. IEEE 802.11i се проти-
вопоставя на този подход, като изисква използваният EAP 

метод да осигури взаимна автентификация.
След успешното завършване на фазата на удостове-

ряване STA и AP изпълняват серия от функции с цел дос-
тавяне на криптографските ключове в двата обекта. Тази 
фаза се нарича фаза на генериране и разпределение на 
ключове (Key Generation and Distribution – KGD). Тя осигу-
рява последната стъпка в удостоверяването и позволява 
на STA и AP да извличат ключове, които правят възможен 
сигурния пренос на данните. Фазата на KGD има няколко 
цели, включително следните: потвърждаване на съществу-
ването на Pairwise Master Key (PMK); осигуряване актуал-
ността на ключовете за сигурност на асоциирането; извли-
чане и синхронизиране на инсталирането на ключове за 
шифриране на трафика (временните ключове) в AP и STA; 
доставяне на групов ключ за защита на преноса за мно-
гоадресно (multicast) и към всички (broadcast) предаване; 
потвърждаване на избора на шифриращия пакет (метод).

Фазата на KGD включва два вида взаимодействия 
(от тип ръкостискания): четирикратно ръкостискане (4-Way 
Handshake) и групово ръкостискане (Group Handshake). Гру-
повото ръкостискане е необходимо само когато STA участ-
ват в трафик за многоадресно или към всички предаване. 
И двата вида ръкостискане използват следните основни 
механизми за сигурност: проверка на целостността на съ-
общенията, потвърждаване/валидиране на източника на 
трафик; криптиране на съобщенията с цел защита от нера-
зрешено разкриване на данни.

Алгоритъмът RSNA реализира два протокола за оси-
гуряване на поверителност на данните, известни като 
Counter-Mode-CBC-MAC Protocol (CCMP) и Temporal Key 
Integrity Protocol (TKIP). 

Фиг. 3. Компоненти и процедури за сигурност в WLAN съгласно стандартите IEEE 802.1X и IEEE 802.11i
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По идея TKIP е предназначен да обезпечи по-голя-
ма сигурност за наследения (стария) хардуер с помощта 
на RC4, докато CCMP изисква съвместим с AES (Advanced 
Encryption Standard) хардуер. Алиансът WiFi-Alliance2  серти-
фицира TKIP съвместим хардуер под името Wi-Fi Protected 
Access (WPA), т.е. безжичен защитен достъп.

3.1. Безжичен защитен достъп

WPA влиза в ролята на временна корекция с цел да се 
подобри сигурността на WLAN мрежите, базирани на стар 
хардуер. TKIP се основава на RC4 и включва хеш-функци-
ята с ключ Michael (keyed hash-function Michael) [3]. TKIP 
може да бъде разглеждан като обвивка около съществува-
щите WEP криптиране/декриптиране и служи като щит пред 
техните най-опасни уязвимости [7]. 

Фиг. 4 илюстрира процеса криптиране в TKIP, а в 
табл. 1 е дадено описание на използваните съкратени оз-
начения. 

Табл. 1. Описание на използваните съкратени означения 
в процесите криптиране и декриптиране в TKIP

Описание Означение
Адрес на предаващата станция/Transmitter Address TA
Миксиран (смесен) между TA и TK TKIP-ключ/TKIP 
Mixed Transmitter Address and Key

TTAK

Временен ключ/Temporal Key TK
Пореден/сериен номер на пакет/Sequence number 
(TKIP sequence counter – TSC)

TSC

Инициализиращ вектор/Initialisation Vector IV
Адрес на получателя/Destination Address DA
Адрес на изпращача/Source Address SA
Полезен товар от данни в MAC подслоя/MAC 
Service Data Unit

MSDU

Полезен товар + служебни (управляващи) данни 
в MAC подслоя/MAC Protocol Data Unit

MPDU

Фиг. 4. Процес криптиране в TKIP
 (от стандарт IEEE Std 802.11™-2012)

Блокът за WEP криптиране (WEP-Encapsulation) съответ-
ства на схемата за WEP криптиране от фиг. 1. Разширението 
с TKIP носи подобрения в сигурността само чрез промяна на 
входа на процеса на криптиране WEP. Най-важната промяна 
в класическия протокол WEP е, че се използва нов временен 
ключ за всеки пакет. Този ключ се създава чрез смесване 
заедно на главен ключ, на MAC адреса на предавателната 

2  Международна асоциация с идеална цел, удостоверяваща опе-
ративната съвместимост на продукти за безжични локални мрежи, 
базирани на спецификацията IEEE 802.11. http://www.wi-fi.org/.

станция и 48-битов последователен номер посредством т. 
нар. процедура за смесване на ключове, която използва 
специален 8-рундов шифър на Feistel [11]. Главният ключ се 
създава наново всеки път, когато една станция се свързва 
с мрежата и операцията по смесването може да се направи 
с малко изчислителна мощност, но осигурява значително 
повишаване на криптографската сигурност. Чрез добавяне 
на последователни номера в ключа се осигурява, че той ще 
бъде различен за всеки пакет. 48-битовото пространство за 
последователните номера предотвратява атаки и нападения 
от тип WEP сблъскване/колизии, както и от тип повторение. 
С помощта на IEEE 802.1X тайните ключове се разпределят 
по-надеждно и сигурно между участващите в удостоверява-
нето станции (STAs).

Както беше споменато в предния раздел, втората го-
ляма уязвимост в WEP е използването на линейната функ-
ция за проверка на целостността CRC32. Чрез прилагане 
на хеш-функцията с ключ Michael този проблем е отслабен, 
но не е разрешен, тъй като Michael също притежава някои 
проектни недостатъци (виж по-долу в този раздел).

Фиг. 5 показва процеса на декриптиране в TKIP, който 
може да се разглежда като обвивка около схемата за WEP 
декриптиране. Той работи точно по обратния начин на про-
цеса на TKIP криптиране.

Фиг. 5. Процес декриптиране в TKIP (от стандарт IEEE Std 
802.11™-2012)

Детайли на Michael кода за проверка на целост-
ността (Michael Message Integrity Code – MIC)

Michael е код за проверка на целостността на съоб-
щението и е проектиран от Niels Ferguson през 2002 г. [13]. 
Това е хеш функция с ключ, която работи със съобщения с 
произволна дължина и с 64-битов ключ Michael. Ключът се 
преобразува в две 32-битови думи и изходното съобщение 
се разделя на блокове с дължина от по 32-бита и допълнени 
така, че дължината на съобщението да е кратна на четири.

Като всяка хеш функция с ключ и функцията Michael 
трябва да отговаря на основните изисквания [1]: 

1. Дайджест кодът на съобщението (Message Digest 
Code – MDC) h(m) да може да се изчислява много бързо. 

2. h трябва да бъде еднопосочна функция. При даде-
но/известно y трябва да бъде изчислително невъзможно 
да се намери m’ с h(m’) = y. y е MDC на някое съобщение. 

3. Трябва да бъде изчислително невъзможно да се 
намерят съобщения m1 и m2, за които h(m1) = h(m2). При 
удовлетворяване на това изискване функцията се нарича 
силно устойчива на сблъскване/колизии.
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Анализ на сигурността в TKIP
Една от слабостите в TKIP се дължи на недостатъци в 

проектирането на кода за проверка на целостността/инте-
гритета Michael.  Дори авторът на функцията Michael е знаел 
за описания по-долу недостатък още от публикуването є [1]: 

„Атака с познат открит текст може да разкрие 
потока от ключове за определен IV и ако вторият па-
кет, криптиран със същия IV, е по-къс от първия, стой-
ността на MIC се разкрива, което след това може да 
се използва за извличане на ключа за удостоверяване”.

Avishai Wool [12] установява, че Michael не е еднопо-
сочна функция, създава алгоритъм, който е в състояние да 
инвертира функцията Michael и предлага атака тип свърза-
но съобщение (related-message attack). В [14] Huang et аl. 
доказват, че Michael освен това не е устойчив на сблъс-
кване и показват че не е много трудно да се открие една 
колизия и по-нататък да се постави началото на атака с 
фалшифицирани пакети (packet-forgery attack) [1].

Макар че подсказаните по-горе атаки не намират осо-
бено масово самостоятелни реализации на практика, уста-
новените слабости на хеш функцията с ключ Michael я пра-
вят несигурна и удобна за комбиниране с други уязвимости.

Една от първите практически атаки над WPA/TKIP е 
реализирана от Beck и Tews [15]. Съчетавайки някои от 
посочените по-горе недостатъци на функцията Michael и 
вече известната от WEP уязвимост на използвания и в TKIP 
CRC32, авторите успяват да възстановят MIC ключа, което 
им дава възможност да изпращат по няколко фалшиви па-
кета с малък размер. Vanhoef и Piessens [16] модифицират 
и подобряват атаката, което им позволява да изпращат 
произволен брой пакети с определен максимален размер. 
Освен това атаката на Vanhoef и Piessens може да се из-
ползва за декриптиране на произволни пакети. 

ALFardan et al. [17], Paterson et al. [18] и Vanhoef et al. 
[16] отново се фокусират върху известните вече слабости 
на използвания и тук потоков шифър RC4. Изследователите 
провеждат сериозни по обем статистически и емпирични 
тестове за функционирането на RC4. Посредством ста-
тистически хипотези от натрупаните данни са установени 
емпирично нови систематични отклонения от очакваното 
равномерно разпределение на вероятността (СОРВ) за ге-
нериране на ключове biases, които съответно са класи-
фицирани според някои техни свойства като еднобайтови, 
двубайтови, многобайтови СОРВ; кратковременни (short-
term), дълговременни/регулярни (long-term) СОРВ.

Върху данните за тези СОРВ учените прилагат емпи-
рични оценки, статистически и криптоанализи, в резултат 
на които установяват нови корелации между определени 
байтове на използваните входящи ключове и изходящия 
шифриращ поток от ключове, както и някои емпирични 
оценки за функциите на разпределение на вероятността на 
участващите в процеса на шифриране стохастични величи-
ни: шифриращ поток от ключове, шифриран и открит текст 
(и техните значения).

По-нататък учените създават алгоритми, в основата на 
които стоят математически методи и апарат за обработка на 
данни от областта на вероятностния и статистическия анализ 

с цел пробиване на WPA/TKIP. Paterson et al. [18], Vanhoef et 
al. [16] публикуват резултати за проведени ефективни ста-
тистически атаки за възстановяване на открит текст.

Може би няма да е без значение, ако в допълнение 
тук добавим, че при част от споменатите по-горе задълбо-
чени статистически анализи на RC4 е открита уязвимост и в 
TLS – Transport Layer Security [17,19]. Широко използваният 
в интернет протокол TLS става уязвим, тъй като в някои от 
режимите за шифриране използва RC4. Новооткритите сла-
бости в RC4 правят възможно създаването на алгоритми съ-
ответно за атаки тип възстановяване на открит текст само от 
прихванат шифрован текст (ciphertext-only plaintext recovery 
attacks against TLS when RC4 is selected for encryption) [17], 
както и възстановяване на открит текст директно от прихва-
нати шифровани бисквитки отново срещу TLS, но използван 
от протокола  HTTPS [19]. Както може да се види от фиг. 3, 
TLS се използва от EAP във фазата взаимна идентификация 
и установените уязвимости в TLS косвено и потенциално 
засягат и сигурността в IEEE 802.11i. 

Поради наследените уязвимости на WEP и фактът, че 
някои части от TKIP (като функцията Michael) притежават из-
вестни недостатъци, свързани със сигурността, към момента 
WPA постепенно излиза от употреба и не се препоръчва.

3.2. Безжичен защитен достъп 2/Wi-Fi 
Protected Access 2 (WPA2)

Алиансът Wi-Fi Alliance сертифицира системи за съот-
ветствие със стандарта IEEE 802.11i и по-точно алгоритъма 
Robust Security Network Association (RSNA) в комбинация с 
CTR with CBC-MAC Protocol (CCMP) под името Wi-Fi защитен 
достъп 2 (Wi-Fi Protected Access 2 – WPA2). WPA2 може да 
се разглежда като първия протокол за безжични локални 
мрежи, който към момента на неговото въвеждане оси-
гурява реална криптографска сигурност. Единственият му 
недостатък е бил необходимостта от нов хардуер, защото 
стандартният шифър RC4 от WEP е заменен от Advanced 
Encryption Standard (AES) [3,7,9].

CCMP е базиран на шифриращия алгоритъм AES, ра-
ботещ в режим CCM. Режимът CCM съчетава функциите на 
CTR (Counter-Mode) за поверителност на данните и CBC-
MAC (Cipher Block Chaining – Message Authentication Code) 
за автентифицация и цялостност на данните. Използването 
на AES носи някои много сериозни подобрения. 

С един-единствен 128-битов AES ключ е възможно 
да се криптират всички пакети, елиминирайки проблемите 
с алгоритъма за планиране на ключовете във WEP и TKIP. 
Освен това CCMP предоставя базиран на AES код за про-
верка на целостността на данните – Message Integrity Code 
(MIC) върху тялото на пакета и почти цялата заглавна част 
(header) на MAC кадъра. Поверителността и целостността 
на съобщението са подобрени чрез използването на един 
и същи 128-битов AES ключ. И тук, както и в TKIP, CCMP 
използва 48-битов сериен номер (PN), за да се предотвра-
тят атаки от тип повторение и PN колизии.

В обобщение може да се каже, че протоколът CCMP 
осигурява едновременно поверителност и цялостност на 
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данните, както и автентификация и защита от атаки тип 
повторно изпращане. Съгласно стандарта IEEE 802.11i, за 
да удовлетворява една безжична локална мрежа на крите-
риите на RSN, използването на CCMP е задължително [7].

Фиг. 6 илюстрира процеса на криптиране CCMP, дока-
то табл. 2 обяснява използваните означения и съкращения.

Следващите стъпки обясняват CCMP криптирането на 
открития текст (полезния товар) на MPDU и капсулирането 
на шифрирания текст в MAC кадъра [1,7]: 

1. С цел да се получи нов PN номер за всеки MPDU 
и съответно за създаването на временен ключ, този номер 
се инкрементира след всеки пакет.

2. Допълнителните данни за автентификация (additional 
authentication data – AAD) се формират от заглавната част на 
MAC пакета и се предоставят за криптиране на CCM модула.

3. Едноразовото число (за еднократна употреба) – nonce 
на CCM в дадения случай се формира от инкрементирания PN, 
А2 (MPDU Address 2 field) и полето приоритет (Priority).

4. Идентификаторът на ключа (KeyId) и PN се поставят 
в заглавната част на CCMP пакета. 

5. TK, AAD, nonce и MPDU данните се подават на моду-
ла за CCM криптиране, за да формират шифрирания текст 
и MIC. Тази стъпка е известна също така като обработка 
от CCM първоизточника или същинското CCM шифроване 
(CCM originator processing). 

6. Последната стъпка е да се комбинират резултатите 
от предишните стъпки, за да се формира пакет, включващ 
заглавната част на MPDU, заглавната част на CCMP, ши-
фрованите данни и MIC.

Фиг. 6. Процес криптиране съгласно протокол CCMP  
(от стандарт IEEE Std 802.11™-2012)

Табл. 2. Означения и съкращения съгласно протокола CCMP

Описание Означение
Номер на пакет/Packet number PN
MPDU адрес 2/MPDU Address 2 field A2
Допълнителни данни за удостоверяване/Additional 
authentication data

AAD

Временен ключ/Temporal key TK
Идентификатор на ключ/Key identifier KeyId
Данни (полезни и служебни) на MAC протокола/
Media access control (MAC) Protocol Data Unit

MPDU

Фиг. 7 показва формат на пакета WPA2 след CCMP 
криптиране.

Процесът на декриптиране съгласно протокол CCMP, 
показан на фиг. 8, работи точно по обратния начин на 
процеса на криптиране.

Фиг. 7. Формат на WPA2 пакет след CCMP криптиране  
(от стандарт IEEE Std 802.11™-2012)

Фиг. 8. Процес декриптиране съгласно протокол CCMP 
(от стандарт IEEE Std 802.11™-2012)

Използването на AES въвежда математически дока-
зана криптографска сигурност в безжични локални мрежи 
[20]. Без познаването на ключа злонамерен противник не 
е в състояние да наруши поверителността или целостността 
на данните. Дори при атака с познат открит текст не е въз-
можно да се получи информация за ключа [21].

Подобно на всеки приложим на практика криптограф-
ски механизъм и CCMP протоколът разчита на неприкосно-
веността на ключа. Добре известно е обаче, че схемите с 
предварително споделен ключ са много уязвими. Затова с 
цел изграждане на RSNA IEEE 802.11i налага процедурите за 
осигуряване на строго взаимно удостоверяване с помощта 
на протокола 802.1X и четирикратно ръкостискане (фиг. 3).

Анализ на сигурността на CCMP
Към момента на завършване на представеното в ста-

тията проучване няма информация за компрометиране на 
криптографската сигурност на AES в режим CBC. Т.е. без 
знанието на ключа не е възможен пробив в поверител-
ността и нарушаване на целостността на шифрираните по 
протокола CCMP данни. Също така правилното използване 
на IEEE 802.1X и процедурата по четирикратно ръкостис-
кане даваха гаранция, че временните ключове могат да се 
обменят безопасно между комуникиращите станции и че 
не е възможно злонамерен атакуващ да получи ключ. До 
октомври 2017 г. споменатата по-горе процедура остава 
доказано сигурна и не е атакувана, когато Vanhoef et al. 
[22] установяват, че тя е уязвима на атака за преинстали-
ране на ключ – key reinstallation attack, добила популярност 
като KRACK от Key Reinstallation AttaCK. 

KRACK атаката е сравнително сложна, но най-общо 
би могла да се опише по следния начин [22]3. Всеки 
3  Като първа стъпка атакуващият заема позиция човек по средата 
(man-in-the-middle (MitM) position) между STA кандидат/заявител и ав-
тентификатора (AP) чрез реализация на базирана на канали атака чо-
век по средата, при която AP е клонирана на различен безжичен канал 
с MAC адреса на целевата/атакуваната AP. Това гарантира, че клиентът 
и AP получават един и същи ключ на сесията.
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път, когато клиент (кандидат-заявител) се асоциира към 
безжична мрежа, изпълнява процедурата четирикратно 
ръкостискане, за да бъде постигнато споразумение за нов 
сесиен ключ. Той инсталира този ключ след получаване 
на съобщение 3 от ръкостискането. След като ключът бъде 
инсталиран, той се използва за шифроване на обикнове-
ни кадри за данни от съответния протокол за осигуряване 
на поверителност на данните. Но тъй като е възможно 
отделни съобщения да бъдат изгубени или отхвърлени, 
автентификаторът препредава съобщение 3, ако не 
получи подходящ отговор като потвърждение от клиента. 
В резултат на това клиентът може да получи съобщение 
3 няколко пъти. Всеки път, когато получава това съоб-
щение, той преинсталира един и същи ключ на сесия и 
по този начин нулира постепенно инкрементирания брояч 
на пакети за предаване (nonce) и брояча на приетите 
пакети реплики, използвани от протокола за поверител-
ност на данните. Авторите показват, че атакуващият може 
да инициира тези нулирания чрез многократно повторно 
предаване на съобщение 3. Повторното използване на 
nonce по този начин създава условия (възможност) да 
бъде атакуван протоколът за поверителност на данните, 
например пакетите могат да бъдат повторно изпращани, 
декриптирани и/или подправени. Същата техника Vanhoef 
et al. използват за атака над ръкостисканията за: групов 
ключ, PeerKey (процедура за четирикратно ръкостискане, 
използвана, когато два клиенти искат да комуникират по-
между си по сигурен начин) и бърз BSS преход (Fast BSS 
Transition (FT) handshake).

Пораженията от успешна KRACK атака зависят от 
вида на атакуваното ръкостискане и използвания протокол 
за поверителност на данните. Срещу AES-CCMP противни-
кът може да изпраща повторно пакети и да декриптира 
(но не може да фалшифицира) пакети. Това обаче пра-
ви възможно отвличане/прихващане на TCP потоци и ин-
жектиране на злонамерени данни в тях. Според авторите 
при атака срещу WPA-TKIP и GCMP (Galios/Counter Mode 
Protocol – добавка в протокола с цел осигуряване и под-
дръжка на комуникации с малък обхват на честоти около 
60 GHz, които изискват бърз шифър GCM) въздействието 
е катастрофално: пакетите могат да бъдат препредавани, 
декриптирани и подправени. Тъй като GCMP използва един 
и същи ключ за удостоверяване в двете посоки на кому-
никация, той е особено засегнат. В допълнение освен че 
потвърждават констатациите си с практически реализации, 
Vanhoef et al. са убедени, че всяко устройство с Wi-Fi е 
уязвимо към някакъв вариант на KRACK. Te установяват, че 
атаката е изключително поразяваща за Android 6.0: KRACK 
принуждава клиента да използва предсказуемия нулев (all-
zero) ключ за шифроване.

Въпреки фирмените актуализации и препоръки на 
специалисти по информационна сигурност за заобикаляне 
и/или запушване на пробива в протокола и през октомври 
2018 г. се появяват съобщения, че уязвимостта към KRACK 
все още се използва [23]. 

4. Безжичен защитен достъп 3 (WPA3)
От началото на 2018 г. Wi-Fi Alliance® въвежда Wi-

Fi CERTIFIED WPA3™ отново в два варианта в зависимост 
от областта на използване: за лична/персонална употреба 
– WPA3-Personal, и за корпоративни приложения – WPA3-
Enterprise. Съвсем накратко тук представяме някои нови ха-
рактеристики относно информационната сигурност на WPA3 
така, както ги лансират от Wi-Fi Alliance® [24].

WPA3-Personal
WPA3-Personal обещава по-добра защита на отделни-

те потребители, като предоставя по-стабилна автентифика-
ция на базата на пароли, дори когато потребителите из-
бират пароли, които не отговарят на типичните препоръки 
за сложност. Тази възможност се осигурява от функцията 
Simultaneous Authentication of Equals (SAE), която замества 
предварително споделения ключ (PSK) в WPA2-Personal. Тех-
нологията SAE е устойчива на атаки с offline речници, при 
които противникът се опитва да определи мрежова парола 
без допълнително взаимодействие в мрежата. В същото вре-
ме WPA3-Personal предлага улеснения при използване като: 

• Избор на естествена парола – позволява на по-
требителите да избират пароли, които са по-лесни 
за запомняне.

• Лесна употреба – подобрява защитата без промя-
на в начина, по който потребителите се свързват 
към мрежата.

• Поверителност напред/в перспектива (forward 
secrecy) – защитава трафика на данни, дори ако 
паролата е компрометирана след предаването на 
данните.

WPA3-Enterprise
WPA3-Enterprise се основава на WPA2 и осигурява 

строго и безкомпромисно прилагане на протоколите за си-
гурност в мрежата. В допълнение WPA3-Enterprise предлага 
(опционно) избор на усилени протоколи за сигурност и 
криптографски инструменти за по-добра защита на чувст-
вителните данни, използващи като минимум 192-битови 
ключове:

• Автентифицирано криптиране (Authenticated 
encryption): 256-bit Galois/Counter Mode Protocol 
(GCMP-256).

• Извличане и потвърждаване на ключ (Key 
derivation and confirmation): 384-bit Hashed 
Message Authentication Mode (HMAC) with Secure 
Hash Algorithm (HMAC-SHA384).

• Управление и удостоверяване на ключове (Key 
establishment and authentication): Elliptic Curve 
Diffie-Hellman (ECDH) exchange and Elliptic Curve 
Digital Signature Algorithm (ECDSA) using a 384-bit 
elliptic curve.

• Солидна/гарантирана защита на управляващи-
те кадри (Robust management frame protection): 
256-bit Broadcast/Multicast Integrity Protocol Galois 
Message Authentication Code (BIP-GMAC-256). 
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Макар да е твърде рано за анализ на сигурността на 
WPA3, все пак още сега можем да забележим известни при-
лики в някои характеристики на WPA3 и WPA2. Например 
изтъква се, че методът на криптиране при WPA3-Enterprise 
е автентифицирано криптиране, какъвто по принцип е и ме-
тодът на шифроване, използван във WPA2, но за блокови 
шифри с дължина на блока 128-бита [20]. Освен това тук 
отново се използва Galois/Counter Mode Protocol – GCMP 
(виж в част Анализ на сигурността на CCMP), който е 
доказано уязвим от KRACK. Новото е само в размера на 
използваните ключове.

5. Заключение
Резултатите от проведените проучване и анализ в 

специализираната литература на използваните протоколи 
за сигурност в безжични локални мрежи ни дават възмож-
ност да направим някои полезни изводи.  

Първият протокол за сигурност в безжични локални 
мрежи WEP е изключително несигурен и не трябва да се 
използва. Поради наследените уязвимости от WEP и фактът, 
че някои части от TKIP (като функцията Michael) притежават 
известни недостатъци, свързани със сигурността, към момен-
та WPA постепенно изчерпва своята роля на временна коре-
кция на WEP за наследен/стар хардуер и не се препоръчва.  

Въпреки че към момента на завършване на предста-
веното в статията проучване няма информация за компро-
метиране на криптографската сигурност на AES в режим 
CBC, слабо място в процедурата за управление на крипто-
графските ключове го прави уязвим и довежда до пробив 
в сигурността на WPA2 през октомври 2017 г. Макар че 
уязвимостта е отстранима чрез кръпка (patch), вероятно 
много WiFi-устройства не са актуализирани, което излага 
на риск потребителите. Освен това въпреки фирмените ак-
туализации и препоръки на специалисти по информационна 
сигурност за заобикаляне и/или запушване на пробива в 
протокола и през октомври 2018 г. се появяват съобщения, 
че уязвимостта към KRACK все още се използва.
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постижения и приложения

Идентификация на важни 
експлоатационни параметри на влакове, 
задвижвани от електрически локомотив 
серия 45

В. Димитров, Л. Попов

Identification of Significant Movement Parameters of Trains 
Powered by Electric Locomotive Series 45

V. Dimitrov, L. Popov

Key Words: Moment of inertia; resistance force; braking factor; run-
ning qualities.

Abstract. In the railway transport practice it is important to maintain 
sustain control of speed mass, resistance and braking capability of 
the railway composition. The mass control issue is of great impor-
tance especially when in case of transportation of liquid on rail as 
the liquid leakage will instantly be established using mass control. 
The resistance control during motion is also a priority as thus we 
will be able to establish the moment of derailment due to resistance 
increase. It is important to control the braking capability of the train 
composition as it enables the engine driver to receive continuous 
information and if problem in the braking system occurs to take the 
appropriate action.

Същност на метода
При работа на елктрозадвижването двигателят разви-

ва движеща сила, която преодолява силите на полезното 
съпротивление и на триенето и привежда в постъпателно 
или въртеливо движение работния механизъм. В процеса 
на работа на елeктрозадвижването освен равномерно дви-
жение има чести изменения на скоростта на движение-
то, предизвикани от най-различни причини: изменение на 
механичния товар, колебание на напрежението в захран-
ващата мрежа, включване и изключване на пусковите и 
спирачните съпротивления. Електрозадвижването трябва да 
бъде избрано така, че да осигурява най-голяма производи-
телност на работната машина при извършване на различ-
ните производствени операции. При това голямо значение 
за произво-дителността на механизма имат продължител-
ността на пускането, спирането, преминаването от една 
скорост към друга. При всяко изменение на скоростта в 
движещата се система възникват сили на инерцията или 
динамични сили, които имат посока или срещу движението 
при увеличаване на скоростта, или по посоката на движе-
нието при намаляване на скоростта, когато те имат харак-
тер на движещи (активни) сили.

Нормално в практиката на БДЖ спирачните качества 

на композирания подвижен жп състав се проверяват с т. 
нар. пробно задържане, осъществявано от машиниста на 
влака при тръгване от гарата и при ниска скорост на дви-
жение от порядъка на 5–10 км/ч с цел той да се убеди 
(очевидно съвсем субективно) в наличието на спирачен 
ефект. При незадоволителен спирачен ефект машинистът е 
длъжен да установи влака, преди да е навлязъл в района 
на изходните стрелки на коловозното развитие на гарата и 
да не продължава движението.

Методът е разработен за целите на оперативната 
идентификация на параметри, участващи в уравнението на 
движението на електромеханични системи от инерционен 
или съпротивителен характер. Движението на отделните 
елементи на електрозадвижването може да бъде постъпа-
телно или въртеливо и се подчинява на основните закони 
на динамиката.

От курса по механика е известно, че зависимостта 
между движещите сили и силите на съпротивлението при 
праволинейно-постъпателно движение на тяло се изразява 
със следното диференциално уравнение:

(1) F-Fc= m 
dv
dt

 ,   

където F е движеща сила, N;
Fc – сила на статичното съпротивление, N;

FДИН= m 
dv
dt

 – динамична сила, N;

m – маса на постъпателно движещи се части, kg;
v – скорост на постъпателното движение, m/s;

a= 
dv
dt

 – линейно ускорение, m/s2.

При въртеливо движение на тяло по-удобно е да се 
използват вместо силите съответните моменти. В този слу-
чай диференциалното уравнение има аналогичен вид, а 
именно:

(2) M-Mc=J 
dω
dt

 ,  

където M е въртящ (двигателен) момент, развиван от дви-
гателя на задвижването, N.m;

Mc – статичен съпротивителен момент, N.m;
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J – инерционен момент на въртящите се части на 
системата, kg.m2;

ω= 
πn
30

 – ъглова скорост на двигателя, rad/s;

n – скорост на двигателя, об/min;

MДИН= J 
dω
dt

  – динамичен момент, N.m;

ε= dω
dt

  - ъглово ускорение, rad/s2.

Уравнения (1) и (2) ни дават аналитична зависимост 
между силите, действащи на едно тяло, и ускорението на 
движението. Тези уравнения представляват общия вид на 
основното уравнение на движението при постъпателно и 
въртеливо движение.

Основното уравнение на движението може да бъде 
отнесено към кой да е кинематичен елемент на системата 
на електрозадвижване. При изследване на движението на 
задвижването обикновено основното уравнение на движе-
нието се съставя и решава за ротора на двигателя. 

Това уравнение за случая на ротиращи машини и аг-
регати (например за едно електрозадвижване) може да се 
напише във вида

(3) M-MC=J.ε,

където М е въртящият момент на двигателя;
MC – съпротивителен момент, създаван от задвижва-

ния механизъм;
J – приведен към вала общ инерционен момент;
ε – ъглово ускорение на вала.

При разработването на тезата, свързана с проти-
вобоксуващите защити при електрически локомотиви, е 
примамлива идеята за нов тип противобоксуваща защи-
та, контролираща не разликата в скоростите на тягова 
и паразитна колоос на локомотива, каквато е нормално 
практиката, а на ненормално високото положително ъглово 
ускорение, настъпващо в тяговата колоос още в началото 
на процеса на буксуване. За контрол на това ускорение 
беше предложена идеята да се използва асинхронен та-
хогенератор, въздуждан с постоянно, а не с променливо 
възбудително напрежение, т.е. в диференциращ режим.

Действително уравнението за преобразуването на 
асинхронния тахогенератор е

(4) E=k 
dψ
dt

 ,

където ψ е динамично потокосцепление;
к – коефициент на пропорционалност;
Е – изходящо напрежение.
Потокосцеплението ψ е произведение на магнитния 

поток Ф и ъгловата честота на въртене ω 

       
d(Φω)  dΦ	 		dω(5) E= k          =kω									+ kΦ  .  .

          
dt  dt   dt

При възбуждане на асинхронния тахогенератор с 
променлив ток първата съставка на сумата в (5) е про-
порционална на скоростта. Втората съставка е грешка от 

пулсациите на ω и при достатъчно висока честота на въз-
будителното напрежение средната й стойност клони към 
нула. В такъв случай 

(6) E≈kω dΦ/dt≈kΦmax ω.sin2πft,

където f е честотата на захранващата мрежа.
При възбуждане на асинхронния тахогенератор с по-

стоянен ток магнитният поток Ф остава константа и про-
изводната му, участваща в лявото събираемо от (5), се 
нулира. Изходното напрежение ще бъде 

(7) E=k.Φ.
dω
dt  

=kε.ε.

Експерименталната проверка с тахогенератор потвър-
ди висока линейност и чувствителност на преобразуването 
в диапазон ускорения от 5–10 rad/sec2 (ускорително дви-
жение с тяга по сух релсов път) до 35-40 rad/sec2 (буксу-
ване на хлъзгав релсов път) – фиг. 1.

Фиг. 1

За случая на постъпателно движещи се обекти (на-
пример влак) уравнението на движението е съответно 

(8) F-Fc=m.a,

където F е силата на тягата, развивана от локомотива; 

FC – сила на общото съпротивление;
m – маса на композицията;
a – ускорение на композицията.
Тъй като няма принципна разлика за двата случая, 

ще развием метода за случая на линейно движещ се обект, 
по-точно влакова композиция.

Нека приемем, че в два последователни момента от 
време, различаващи се с достатъчно малко Δt, са измерени 
и запомнени стойностите F1, F2, a1 и a2. При условие че Δt е 
от порядъка на 0.01 сек или още по-малко, влакът, даже да 
се движи с максимална скорост, ще измине незначително 
разстояние от порядъка на части от метъра, а и скоростта 
му ще се промени незначително. Това дава основание да 
приемем, че и в двата случая съпротивлението FC ще оста-
не почти без промяна, за двете измервания ще има вида 

  F1=FC+ma1;(9)   
  F2=FC+ma2.

Изваждането на двете уравнения дава 
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       F1-F2(10) m= 
a1-a2

,

а събирането им с отчитане на (4) 

(11) FC=
F2 ε1-F1 ε2.

          a1-a2

Аналогичните изрази за въртеливо движещи се обек-
ти са, както следва:

(12) J= 
M1-M2,

       
ε1-ε2

(13) MC=
 M2ε1-M1ε2. 

           ε1-ε2 

Методът дава възможност за оценка на инерционния 
фактор (маса, съответно инерционен момент) и съпроти-
вителния фактор (съпротивителна сила, съответно момент) 
при линейно или въртеливо движещи се обекти и оттам да 
се съди за тягови, ходови и други качества на съответната 
система.

С помощта на метода се разкриват възможности за 
косвен контрол и на някои технологични величини. Така на-
пример  при управлението и автоматизацията на навиващи 
лентов материал механизми (в металургията, в хартиената и 
текстилната промишленост) важен технологичен параметър е 
опъването на материала и следва да се поддържа в сравни-
телно тесни граници (например при производството на хар-
тия увеличаването на опъването би довело до скъсване на 
хартиената лента, а намаляването му – до непълно навиване 
и намачкване на хартията). От друга страна, с постепенното 
навиване на готовия материал е необходимо непрекъснато 
съгласуване на честотата на въртене на приемния апарат с 
нарастващия диаметър на навития рулон, за да се поддържа 
постоянство на периферната скорост на материала и други.

Силата на опъване се предава тангенциално на пе-
риферията на рулона, създавайки съпротивителен момент

(14) MC= 
(D.F)

2
   ,  

където F е сила на опъването;
D – диаметър на рулона.
С натрупването на навит материал инерционният мо-

мент на рулона нараства в 4-та степен от диаметъра 

15) J= 
(Π.ρ.l)

 (D4-d4),        
32

където  d е диаметър на приемния вал;
ρ – плътност на лентата;
l – ширина на лентата.
Чрез метода се определя J и MC, с обратното реша-

ване на (15) се определя D, а след заместване в (14) и 
обратното му решаване – F.

Симулация на моделите
Методът е изследван и за двата типа обекти и дава 

много добра точност. Грешката зависи от задръжката по 
време, през която се извършват двете измервания.

На фиг. 2 е показана зависимостта на грешката от 
интервала Δt между две измервания при навиващ механи-
зъм, а на фиг. 3 – за случая на постъпателно движещ се 
обект – пътнически влак.

Фиг. 2

Фиг. 3

Оперативна идентификация  
на експлоатационни параметри

За влакови композиции особено важен експлоатацио-
нен параметър е величината, която в специалната литерату-
ра се нарича спирачен коефициент или спирачен процент

(16) fCΠ=
FCΠ

m  
.

Този коефициент характеризира състоянието на спи-
рачната система и възможността за сигурно задържане и 
спиране на влака даже и при движение с голяма скорост 
по нанадолнище. 

Идеята за предложението беше доразвита и това поз-
воли да бъде синтезиран следният прост метод за опера-
тивна идентификация на спирачния коефициент.

При движение на влака (независимо от стойността 
на скоростта) тягата на локомотива се изключва и вла-
кът продължава да се движи поради натрупаната в масата 
му кинетична енергия, като уравнението на движение има 
следния вид:

(17) fC= 
FC

m 
=ai,

където ai е ускорението в този случай.
След като се прочете ускорението ai от датчиците и се 

запомни в паметта на бордовия компютър, се включва спи-
рачната уредба. Поради допълнителната задържаща сила 
от спирачките на влака FCП уравнението на движението в 
случая ще бъде 

(18 )fC+fCΠ= FC+FCΠ = aCΠ,  
m
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където aсп е ускорението за този случай (то ще бъде оче-
видно по-голямо по абсолютна стойност от ускорението 
при движение по инерция).

Съществуват реални предпоставки временният интер-
вал между двете измервания (преди и след задействането 
на спирачната система) да не е по-голям от 1-2 секунди. За 
обект с такава голяма механична инерция (средната сцепна 
маса за пътнически влак обикновено се движи между 800 
и 1000 t, а за товарен влак достига до 2000 t) за това 
време даже при максимална скорост влакът ще измине не 
повече от 30–40 m, а скоростта му практически ще остане 
неизменна. Това дава основание да се счита, че стойността 
на съпротивлението на практика ще бъде една и съща и 
при двете измервания. Тогава чрез изваждането на (17) от 
(18) се получава директно за спирачния коефициент 

(19) fCΠ=|aCΠ|-|ai|,

където ai е ускорение при движение по инерция
Тези параметри бяха изчислени при различни входни 

фактори с помощта на програма на език от високо ниво – 
C++. Алгоритъмът е даден на фиг. 4.

Фиг. 4

Използвани са тяговите характеристика на един от 
най-разпространените електрически локомотиви, а именно 
серия 45. Характеристиките са дадени на фиг. 5.

Фиг. 5

Разгледаният метод дава възможност за оценка и 
на ходовите качества на прикачената композиция – по 
съотношението fC, на тяговите качества на локомотива – 
по отношението F/m. Освен това дава възможност да се 
установи наличието на т. нар. скрит или изтичащ товар 
(особено характерен при превозване на течни товари с 
вагони-цистерни или при превозване на насипни товари 
с думпкар – вагони или циментовози) поради точния кон-
трол на масата в движение с експлоатационна скорост. 
Непрекъснатият контрол на съпротивлението при движение 
дава възможност да се установи наличието на дерайлирало 
возило чрез внезапното изменение на fC (промяната на 
скоростта, наклона или кривината на релсовия път изменят 
постепенно fC). Това дава възможност бордовият компютър 
да спре навреме влака и да не допусне унищожаването 
на големи участъци от пътя, на товари, подвижен жп със-
тав или хора (при влизане в крива дерайлиралото возило 
обикновено се обръща и повлича и съседните му) и пр.

Заключение
Изложеният дотук метод не е сложен за реализация. 

На негова база може да се реализира бордови компютър 
с немного мощна оперативна памет със съответните изхо-
ди за сигнализация и предупреждаване на машиниста при 
недостатъчни спирачни възможности, рязко изменеие на 
съпротивлението при движение и изменение на масата на 
влака при теч от вагон-цистерна.
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Национална програма за дигитална 
трансформация на образованието 
(проект)

„Ако днес учим децата си по начина, 
по който сме ги учили вчера, 

то ние ограбваме бъдещето им.“

Джон Дюи 
Философ и реформатор 

в образованието
(1859-1952 г.)

Въведение
Поколението на седемте екрана – на телевизора, ком-

пютъра, лаптопа, таблета, фаблета, смартфона и интелигент-
ния часовник не може и не бива да се обучава така, както 
са били обучавани неговите родители. Пред това поколение 
не може и не бива да се пише на черна дъска с бял тебе-
шир. Замяната на черната дъска с бяла, а на тебешира – с 
маркер, не е дори и количествена промяна, т.е. това не е 
начинът да се привлече вниманието на днешните ученици и 
студенти и те да се мотивират да акумулират знания и да 
развиват умения за практическото им прилагане. 

Необходимо е чрез масово и ефективно използване 
на информационни и комуникационни технологии, базира-
ни иновационни образователни технологии и дидактически 
модели, да се адаптира образователната система към диги-
талното поколение, а чрез въвеждане на изследователския 
подход в образователния процес той да се преориентира 
от механично усвояване на факти към преоткриване на 
знанията и развиване на уменията. 

Но следва да се подчертае, че информационните и 
комуникационните технологии не са панацея за всички 
проблеми в образователната система, а само средство, 
инструмент, чрез който уроците, лекциите и упражненията 
могат да бъдат направени по-информативни и по-атрактив-
ни за дигиталното поколение. Учителят и преподавателят 
ще запазят ключовата си роля в един ориентиран към 
нуждите и предпочитанията на обучаваните интеракти-
вен учебен процес.

Тук трябва да се акцентира и на това, че авторитетът 
на един учител и преподавател, както и ефектът от неговата 
дейност все повече ще зависи не само от това доколко той 
владее предмета на дисциплината си и не само от неговите 
педагогически способности и харизма, а също и от това в 
каква степен той използва съвременните информацион-
ни и комуникационни технологии за събиране, обработ-
ка и преподаване на съответния учебен материал.  

С други думи, наложително е да се преосмисли обу-
чението в цифровата ера и да се смени образователната 
парадигма, защото обучаваните вече не искат да учат 

по старому, а обучаващите не бива да продължават да 
преподават по досегашния начин.

Предпоставки
1. Публикуваните приоритети за 2018 г. на Изпълни-

телната агенция по образование, аудиовизия и култура към 
Европейската комисия, един от които е насочен директно 
към модернизация на висшето образование чрез новите 
технологии.

2. Одобрената от Министерския съвет концепция за 
цифрова трансформация на българската индустрия, коя-
то налага дигитална трансформация и на образователната 
сфера, при това с изпреварващи темпове.

3. Приетият EU Digital Education Action Plan 2020.

„Голямото предизвикателство пред образованието  
в следващите години е дигиталната трансформация.“
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Мото на програмата
„Традиции и иновации“
Защо? 
Защото ние, учителите и преподавателите, сме длъж-

ни да дадем на нашите ученици и студенти корени (тради-
ции) и криле (иновации).
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Цел
Целта на националната програма е чрез въвеждане 

и ефективно използване на ИКТ базирани иновационни 
образователни технологии и дидактически модели в пре-
подавателската практика да се адаптира образователната 
система към дигиталното поколение и с това да се даде 
възможност на всеки да учи по всяко време и на всяко 
място с помощта на всеки преподавател с използване 
на всяко крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, 
фаблет, смартфон и други.

Задачи
1. Запазване и гарантиране на водещата роля на 

учителите и преподавателите в образователната систе-
ма чрез:

1.1. Написване на ръководство по иновационни обра-
зователни технологии.

1.2. Публикуване на ръководството и предоставянето 
му на всички учители и преподаватели в:

• хартиен вариант;
• интерактивен мултимедиен вариант. 
1.3. Създаване на общодостъпна виртуална библио-

тека от видео-лекции по основните теми от ръководството.
1.4. Създаване на Национална мрежа от центрове по 

ИКТ базирани иновационни образователни технологии.
1.5. Организиране на курсове за подготовка на учите-

лите и преподавателите за:
• използване на интерактивни презентационни сис-

теми;
• създаване на интерактивни, интернет свързани, 

мултимедийни презентации за уроците, лекциите 
и упражненията;

• създаване на учебни ресурси за електронно обу-
чение;

• записване и публикуване на видео уроци/лекции;
• използване на облачни технологии;
• използване на 3D скенери и 3D принтери; 
• използване на визуални среди за програмиране и 

управление на роботи; 
• използване на виртуална реалност;
• използване на добавена реалност.
2. Развиване на традиционното обучение
2.1. Осигуряване на надеждна, бърза и широколен-

това безжична връзка с интернет на цялата територия на 
всички училища и университети.

2.2. Оборудване на детските градини, класните стаи/
учебните зали с интерактивни презентационни системи.

2.3. Оборудване на класните стаи/учебните зали с 
лаптопи и превръщането им в зали от типа „на урок/лекция 
с флашка“. 

2.4. Използване на интерактивни маси.
2.5. Осигуряване на образователен софтуер по раз-

лични предмети и дисциплини.
2.6. Осигуряване на възможност за работа с общи 

ресурси в облак.

2.7. Осигуряване на обзавеждане, позволяващо бър-
за реорганизация на учебната среда и пригаждането й за 
екипна и проектна работа с използване на дигитални ус-
тройства.

2.8. Използване на програмни системи за ефективна 
обратна връзка по време на уроците/лекциите.

2.9. Оборудване на общите части на училищата и уни-
верситетите с интерактивни информационни екрани (кио-
ски) за даване на актуална информация, в т.ч. за общест-
вени, културни, спортни и други събития.

2.10. Осигуряване на възможност за on-line комуни-
кация с родителите.

3. Развиване на синхронното дистанционно обуче-
ние в реално време

3.1. Използване на системи за видеоконферентна 
връзка.

3.2. Използване на виртуални класни стаи/учебни 
зали.

3.3. Използване на интерактивни дъски. 
4. Развиване на асинхронното дистанционно обуче-

ние в произволно време (електронно, мобилно и повсе-
местно обучение)

4.1. Усъвършенстване на виртуалната образователна 
среда на училището/университета – платформата за елек-
тронно обучение.

4.2. Публикуване в платформата на уроците/лекциите и 
упражненията по всички основни предмети и дисциплини в:

• текстов формат;
• видео формат.
4.3. Създаване на виртуални лаборатории по техниче-

ските предмети и инженерните дисциплини.
4.4. Създаване на електронни интерактивни мултиме-

дийни учебни пособия.
4.5. Дигитализиране на книжния фонд на библиоте-

ката и публикуването му във виртуалната библиотека на 
училището/университета.

5. Развиване на смесеното обучение (традиционно 
+ електронно обучение) като основна форма за подго-
товка на специалисти в информационното общество във 
всички образователни степени

6. Използване на други иновационни образовател-
ни технологии

6.1. Превръщане на смартфона във виртуален персо-
нален асистент на ученика/студента. 

6.2. Използване на социалните мрежи в учебния про-
цес.

6.3. Учене в мрежа.
6.4. Използване на игрови подход в учебния процес.
6.5. Използване в учебния процес на интернет на 

нещата (Internet of Things – IoT).
6.6. Използване в учебния процес на интернет на 

всичко (Internet of Everything – IoE).
6.7. Използване в учебния процес на роботи
• като обекти на управление;
• като асистенти на учителя/преподавателя.
6.8. Използване в учебния процес на изкуствен ин-

телект.
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6.9. On-line следене на физическата активност и здра-
вословното състояние на учениците и студентите.

6.10. Създаване на тренировъчни фирми в училищата 
и университетите.

6.11. Използване на електронни дневници/главни 
книги във всички училища/университети.

6.12. Създаване на условия за даване на училищата 
и университетите на статут на иновативно училище/инова-
тивен университет.

6.13. Създаване на виртуално училище/университет – 
модел на училището/университета във виртуалното образо-
вателно пространство, т.е. сайт, чрез който да се получава 
не само пълна информация за училището/университета, но 
и да се предоставят всички или повечето административни 
и образователни услуги и на първо място – ефективно 
дистанционно обучение. 

7. Използване на иновационни образователни тех-
нологии при обучението на ученици и студенти със спе-
циални образователни потребности 

7.1. Създаване на интерактивни образователни ин-
струменти за обучаеми със СОП.

7.2. Създаване на платформи за електронно обучение 
на обучаеми със СОП.

7.3. Подготовка на учители за работа със специализи-
рани методи и средства за обучаеми със СОП.

8. Използване на иновационни образователни тех-
нологии за привличане и обучение на ученици и студенти 
от цял свят – на първо място от българската диаспора

9. Използване на иновационни дидактически мо-
дели

9.1. Превръщане на традиционните дидактически мо-
дели в иновационни чрез използване на нови образовател-
ни технологии.

9.2. Прилагане на метода „Обърната класна стая/
учебна зала“.

9.3. Прилагане на проектнобазирано обучение с ин-
тегриране на технологии в учебния процес на всички об-
разователни нива. 

9.4. Използване на алтернативни организационни 
форми на работа за разчупване на традиционния клас-
но-урочен модел на работа в българското училище – ра-
бота по двойки, работа в екип, работа на терен (извън 
сградата на учебното заведение) и други.

9.5. Прилагане на моделите STEM, STEAM, STREAM.
10. Прилагане на изследователски подход в обра-

зованието
11. Анализиране на резултатите от използването 

на иновационните образователни технологии и дидак-
тически модели

12. Популяризиране и мултиплициране на постиг-
натите резултати и добри практики чрез:

12.1. Медиите.
12.2. Регионални и национални семинари.
12.3. Национални и международни конференции.
12.4. Социалните мрежи.
12.5. Националната мрежа от центрове по иновацион-

ни образователни технологии. 

Отговорни за реализиране на плана
 ¾ На национално ниво
• Министерство на образованието и науката.
• Министерство на финансите.
 ¾ На регионално ниво
• Кметове.
• Директори на училища.
• Ректори на университети.

Финансиране
 ¾ От проекти по регионални, национални и междуна-
родни програми.
 ¾ От дарения.
 ¾ От бюджета на училището/университета.

Изпълнението на тази програма на всички нива на 
образователната система – предучилищно, начално, средно 
и висше ще направи училищата и университетите много 
по-притегателни за дигиталното поколение, ще вкара об-
ратно и ще задържи децата и младежите в класните стаи 
и учебните зали.

Заключение
Какво трябва да можем, за да започнем дигиталната 

трансформация на образованието?
1. В областта на традиционното обучение
 ¾ да работим с интерактивна презентационна система/
интерактивен монитор;
 ¾ да правим интерактивни, интернет свързани и мулти-
медийни презентации за уроците/лекциите.
2. В областта на синхронното дистанционно обуче-

ние (в реално време)
 ¾ да работим с видео конферентна система;
 ¾ да работим с виртуална класна стая/учебна зала.
3. В областта на асинхронното дистанционно обу-

чение (в произволно време)
 ¾ да правим и публикуваме в интернет интерактивни 
мултимедийни учебни пособия; 
 ¾ да записваме и публикуваме в интернет видео уро-
ци/лекции;
 ¾ да използваме облачните технологии.
4. В областта на смесеното обучение
Да съчетаваме оптимално традиционните и електрон-

ните форми на обучение, например да използваме модела 
„Обърната класна стая/учебна зала“.

За контакти:
Чл.-кор. Христо Белоев 

e-mail: HBeloev@uni-ruse.bg 
Проф. д-р Ангел Смрикаров 

e-mail: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg
Русенски  университет „Ангел Кънчев“
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годишнина

70-годишен юбилей на проф. д-р инж. Коста Бошнаков
Председателят на Съюза 

по автоматика и информатика 
„Джон Атанасов“ проф. д-р инж. 
Коста Бошнаков отново ни изне-
нада! Оказва се, че този винаги 
усмихнат, жизнен и с елегантни 
обноски енергичен мъж е достиг-
нал респектиращата 70-годишна 
възраст! Ще трябва да приемем 
този документален факт с при-
ятно чувство, че доста от тези 
години сме контактували с него, 
участвали сме в безброй заседа-

ния, присъствали сме на много научни конференции, излизали 
сме от сложни ситуации, радвали сме се заедно на едни или 
други обществени и лични постижения. Някак си той успя да 
запази своята отвореност към хората и душевната си мекота, 
чувството за отговорност към настоящето и бъдещето на на-
шата общност на специалисти по автоматика и информатика, 
умението да търси ако не непременно консенсус, то поне при-
емлив компромис. В една обществена организация, съставена 
от интелигентни и свободомислещи хора, каквато е САИ, той  
получи признание като компетентен и ефективен деятел с визия 
и готовност за безрезервно изразходване на лично време и 
усилия за укрепване и развитие на организацията ни в същест-
вуващите сложни условия и обществени нагласи.

Биографията на проф. Коста Бошнакове е типична за 
развитие на специалист от академичните среди. Роден е на 2 
септември 1949 г. в гр. Троян. Завършва последователно сред-
но образование и следването си във ВХТИ (сега ХТМУ), спе-
циалност автоматизация на производството с отличен успех. В 
студентските си години е активен участник в ТНТМ, комбинирай-
ки познания от няколко области: електротехника, химия, авто-
матика, математична статистика. От 1976 г. досега жизненият 
му път е изцяло свързан с ХТМУ, където преминава последо-
вателно цялото му развитие като университетски преподавател 
– от асистент, защитавайки дисертация за к.т.н. (сега д-р) през 
2001 г., доцент (2003 г.) до професор (2014 г.). Междувремен-
но е специализирал в университети в Русия, Германия, Англия, 
Гърция. Участва в международни проекти, ориентирани към обу-
чението – ТЕМПУС и Еразмус. Развива активна международна 
научноизследователска дейност с университети в Русия, Сло-
вения, Гърция, Австрия, Турция, Румъния. В ХТМУ е бил няколко 
мандата декан за следдипломно и дистанционно обучение, член 
на Академичния и Ректорския съвет, на Факултетния съвет на 
Факултета по химично и системно инженерство.

Научните изследвания на проф. Коста Бошнаков са кон-
центрирани в областта на автоматизацията на технологични и 
екологични обекти и системи. Характерно за неговия подход е 
стремежът за обхващане на целия изследователски и внедрител-
ски цикъл, включващ задълбочено изучаване на технологичните 
процеси, на измерванията и на операционните изисквания към 
всеки разглеждан обект. На тази база се разработват нови или 
се модифицират съществуващи математични модели, правят се 
предложения за развитие на подходящи управляващи структури 
и алгоритми, за системна ориентация на изследванията с цел 
намиране на оптимален компромис и координация между ло-

кално поведение и глобални ефекти, за подробно симулационно 
разглеждане и сравнителен анализ на алтернативни варианти.

Тематично в изследванията на юбиляра са включени 
процеси на биологично пречистване на отпадни води, химико-
технологични процеси (реактори, масообменни апарати), мета-
лургични агрегати (нагревателни и електродъгови пещи, медни 
конвертори), енергийни системи (енергийни мрежи, енергийни 
системи на сгради). Спектърът на направленията на изследване 
в посочената тематична рамка е широк: изследване на системи 
за базово регулиране, регулиране по косвени показатели, не-
линейно предсказващо и супервайзорно управление. През по-
следните две десетилетия в научните интереси на проф. Коста 
Бошнаков се добавят изследвания по съвременни системи на 
управление, включващи елементи на знание – управление на 
базата на правила, метод на прецедентите, както и системи, 
изградени от автономни агенти и логикодинамични системи.

Много от изследванията на проф. Бошнаков имат за краен 
резултат пряка реализация, минавайки през етапите на работно 
проектиране, монтаж и настройка, разработка на техническа и 
екслоатационна документация. Проф. Бошнаков е ръководител 
или участник в над 40 проекта, в това число с преки внедря-
вания в бившите химически гиганти на нашата индустрия – СХК 
„Девня“, СХК „Ямболен“, СХК „Антибиотик“ – Разград, Лукойл 
Нефтохим, Бургас, ХФЗ „София“, НХК – Плевен и други.

Проф. д-р Коста Бошнаков има значителни заслуги към 
цялостната дейност на САИ в исторически и текущ план. 
Той принадлежеше към групата ентусиасти, които провежда-
ха неформални събирания на специалисти по автоматика и 
информатика още през 80-те години на миналия век. Той е 
между учредителите на САИ. От 2011 г. е зам.-председател на 
САИ,  а от 2017 г. е председател на нашия съюз. Той е пред-
седател на Националния комитет на ИФАК и член на негови 
работни групи. Участва активно във всички национални и меж-
дународни научни конференции, организирани от или с учас-
тието на САИ като председател или член на организационни 
и програмни комитети. Организира и ръководи ежемесечния 
Клуб по автоматика и информатика на САИ. Той е награждаван 
със сребърна и златна значка на ФНТС и носител на Златния 
медал „Проф. Асен Златаров“ на ФНТС. Член е на редколегията 
на сп. „Автоматика и информатика“. 

Проф. Коста Бошнаков е получил редица престижни 
награди за научна и творческа дейност – от ЕкспоИнтелект, 
Преглед на Софийското студентско инженерно научно твор-
чество, „Еко-медия“ – Европа и други.

70-годишният юбилей е подходящ повод за реалистична 
оценка на изминалия път, както и за и очертаване на контури-
те на бъдещето. От името на ръководството и всички членове 
и съмишленици на САИ редколегията и редакцията на списа-
ние „Автоматика и информатика“ с голямо удовлетворение се 
възползват от възможността да пожелаят на проф. Коста Бош-
наков много здраве, сили и енергия, за да продължи все така 
уверено да ръководи Съюза, да развива и занапред успешно 
научноизследователската си дейност и да се радва на много 
лично и семейно щастие през идващите години!

Списание „Автоматика и информатика“
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Проф. д-р инж. Ангел Смрикаров на 70 години

Ангел Сотиров Смрика-
ров е роден на 19 август 1949 
г. в Русе.

През 1968 г. завършва 
Техникума по електротехника 
в гр. Русе, специалност радио 
и телевизия с пълно отличие и 
златен медал. 

През 1974 г. завърш-
ва Киевския политехнически 
институт, специалност елек-
тронноизчислителни машини с 

пълно отличие и червена диплома. 
Същата година е приет за стажант-асистент в катедра 

"Изчислителна техника" към ВИММЕСС – Русе.
През 1975 г. е избран за асистент в катедра "Из-

числителна техника".
Научно развитие:
През 1995 г. защитава дисертация за к.т.н. (сега док-

тор) по научната специалност 02.18.01. Механизация и 
електрификация на растениевъдството.

През 1997 г. е избран за доцент по научната спе-
циалност 02.21.06. Автоматизация на инженерния труд и 
системи за автоматизирано проектиране.

Ангел Смрикаров е избран за професор в профе-
сионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, специалност: компютърни системи и технологии, 
научни специалности автоматизация на области от нема-
териалната сфера и автоматизация на инженерния труд и 
системи за автоматизирано проектиране през 2011 г.

Заемани длъжности: ръководител на Института по 
научно приборостроене, ръководител на катедра, зам.-де-
кан по НИД, зам.-ректор по НИД. Понастоящем  е ръко-
водител на Центъра по иновационни образователни техно-
логии на Русенския университет и е член на ПК по ТН на 
НАОА.

Членство в професионални организации: Академич-
на общност по компютърни системи и информационни тех-
нологии, Федерация на научно-техническите съюзи, Съюз 
по автоматика и информатика „Джон Атанасов“, Съюз на 
учените в България, IEEE.

Член е на редколегията на списание „Автоматика и 
информатика”.

Професионалните интереси на проф. Смрикаров са 
в областта на автоматизацията на научните изследвания и 
инженерния труд, виртуалните образователни среди, ино-
вационните образователни технологии.

Ръководител или зам.-ръководител е на 127 стопан-
ски договора и на 43 институционални, регионални и на-
ционални проекта.

Координатор е на Националната програма за създава-
не на виртуално образователно пространство и на създа-

дения по тази програма Български виртуален университет.
Координатор е на четири европейски тематични мре-

жи в областта на компютинга и на една евразийска мрежа 
в областта на иновационните образователни технологии.

Автор или съавтор е на 17 авторски свидетелства за 
изобретения, две монографии, две студии, 63 статии, 97 
доклада, 16 учебника и учебни пособия, две книги.

Според Google Scholar – 872 цитирания, h-индекс = 9.
Съавтор е на концепцията за дигитална трансформа-

ция на образованието.
Ръководител е на 15 успешно защитили докторанти.
Координатор е на Академичната общност по компю-

търни системи и информационни технологии (АОКСИТ).
Председател е на ОК на международната конференция 

CompSysTech с импакт ранг.
Регионални и национални награди: наградата на 

Съюза на учените – Русе за 2003 г.; наградата Русе за 
научно-технически принос в региона за 1996 г. – инди-
видуална и за 2005 г. – колективна; наградата "Русе" за 
научно-технически принос в региона за 2018 г. – колек-
тивна; почетен плакет на университета в Шумен; почетен 
знак на Националния военен университет – Велико Тър-
ново; почетен знак на ТУ – Габрово; златна значка на ТУ 
– Варна; седем златни значки от Национални прегледи на 
ТНТМ; златна значка и златен медал “Проф. Асен Златаров“ 
на ФНТС; почетна значка на Института за изобретения и 
рационализации; плакет на Държавната агенция за инфор-
мационни технологии и съобщения – колективна; награда 
на МОМН „Питагор”; почетен професор на факултет МИ на 
ВТУ; звание „Носител на просвета“.

Международни награди: награда на IBM; плакет на 
института „Чарлз Бебидж” – Белгия; медал „Волфганг фон 
Кемпелен” от научния съвет на Словашкия технологичен 
университет; плакети „Партньор на Европа” от Изпълнител-
ната агенция по образование и култура към Европейската 
комисия.

Ръководството и членовете на САИ, редколегията и 
редакцията на сп. "Автоматика и информатика" поздравяват 
най-сърдечно проф. Ангел Смрикаров с неговия 70-годишен 
юбилей и му пожелават много здраве и творческо дълго-
летие!

Списание „Автоматика и информатика“
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ЦЕЛ

Все повече Изкуственият интелект и Е-лидерството се превръщат в езика на иновациите и интели-
гентните технологии в съвременното индустриално общество. 
Организаторът, „Тех парк Оптела“ има за цел чрез Конференцията да събере заедно специалисти, 
учени, преподаватели и докторанти за участие с доклади, за контакти и дискусии, както и всички, 
които желаят да научат повече за развитието на изкуствения интелект и принципите на е-лидерство-
то. Каним учените и изследователите от различните научни области да представят и обсъдят своите 
нови идеи, резултати от научни изследвания, приложения и опит във всички аспекти на съвремен-
ните методологии и интелигентен инструментариум.
Надяваме се, че Международната научна конференция Artificial Intelligence and E-Leadership „AIEL 
2019” ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи и ще бъде място за среща и дис-
кусии на учени от различни научни направления, завладяни от общите идеи на познанието и твор-
чеството. 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
в МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

10-11.10.2019 г.
„ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ  И  Е-ЛИДЕРСТВО”

Трудовете на Конференцията ще са с научно рецензиране. Всички одобрени от Програмния коми-
тет и представени на конференцията доклади, независимо от езика, на който са написани ще 
бъдат отпечатани в Journal of Informatics and Innovative Technologies – ISSN 2682-9517 (print).

ВАЖНИ ДАТИ
1. Заявка за участие с научни 
доклади и съобщения.

15.09.2019 г.

2. Заявки за участие с фирмено 
представяне, изложба, реклам-
ни материали, бизнес съобще-
ния и др.

15.09.2019 г.

3. Представяне на докладите.* 01.10.2019 г.

4. Заявки за коктейла. 01.10.2019 г.

ОРГАНИЗАТОР

„Тех парк Оптела“ АД  със съдействието на:
ИТ Хъб „Махатма Ганди“ - www.it-hub.tech
и Институт по информатика и иновативни 
технологии (ИИИТ) - www.iiit.bg

Място:  „Тех парк Оптела“ АД; Пловдив-4023, 
ул. „Вълко Шопов“ № 14, р-н Тракия

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (Artificial Intelligence)
2. Е-ЛИДЕРСТВО  (Е-Leadership)

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български и английски език

www.optela.com

Вход и паркинг - безплатен 



 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ  И  Е-ЛИДЕРСТВО”

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Почетен председател – акад. Васил Сгурев
Съпредседатели: 
акад. Иван Попчев
акад. Минчо Хаджийски
Членове:
проф. Ангел Дишлиев
проф. Ангел Смрикаров
проф. Ганчо Ганчев
проф. Георги Тотков
проф. Михаил Константинов
проф. Румен Трифонов
проф. Стоян Mарков
проф. Стоян Стоянов
проф. Христо Смоленов
проф. Чавдар Дамянов
доц. Камен Спасов
доц. Мариян Милев
доц. Петко Русков

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: д-р ик. инж. Петър Нейчев

Членове:
инж. Петър Стайков Венелин Йорданов
инж. Стефан Гълъбов Петър Троплев
проф. Асен Конарев Петя Иларионова
проф. Чавдар Дамянов Димитър Гишин 
Росен Герасимов Виделина Гандева
доц. Георги Лафчиев Гинка Милушева

Секретариат:
Васка Стоянова  Десислава Чергарова
Диана Маркова Теменужка Братанова
Алекс Чеканска Хачик Язъджиян

УКАЗАНИЯ
За по-добра организация на конференцията, участниците са призовани да изпратят кратко резюме (абстракт) 
на своите доклади на български и/или английски език (формат .doc или .docх от 200 до 350 думи, заглавие на 
български и английски, до 10 ключови думи, имената на авторите с научните степени и звания на кирилица и 
на латиница, месторабота, e-mail адрес) - до 15.09.2019 г.
Авторите на тези материали ще бъдат информирани до 25.09.2019 г.
Крайният срок за подаване на окончателните доклади е 1.10.2019 г.
  *  Участниците в Конференцията са освободени от такси

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Докладът /на български или английски език/ трябва да бъде отпечатан и подготвен за пряко репродуциране 
до 6 /шест/ страници в две колони на лист А4 (210х297 mm) съгласно образец, който може да се получи на 
Интернет адрес www.iiit.bg/template
Размерите на рамките за разполагане на главата на доклада и текста в две колони могат да се измерят на-
право от образеца. Отпечатването следва да се извърши с лазерен принтер с шрифт Times New Roman или 
най-близък.
Заглавието е с главни букви удебелен шрифт 12 точки. Ако докладът е на български език, заглавието се из-
писва и в превод на английски под българския текст. През един ред се разполагат имената на авторите само с 
инициали и фамилни имена с удебелен шрифт 10 точки. През един празен ред по-надолу се изброяват адреси 
за кореспонденция с наклонен шрифт 10 точки. През два празни реда се разполага кратко резюме на англий-
ски език (50-100 думи) с шрифт 8 точки, а през един празен ред от него се изброяват до 5-6 ключови думи на 
английски език също с шрифт 8 точки. Всички изброени елементи на главата на доклада са подравнени в ляво 
с отстъп 1,5 см от лявата рамка, ограничаваща основния текст на доклада.
Текстът на доклада с шрифт 9 точки започва след последния ред на главата и се оформя в две колони с раз-
стояние 1 см между тях. Всеки параграф се отделя с един празен ред спрямо предния параграф. Заглавията на 
разделите на доклада са центрирани в рамките на колоната. Заглавията на подразделите се подчертават или 
се отпечатват с наклонен шрифт, подзаглавията в тях – по същия начин, но без да се отпечатват на отделен 
ред, а направо в текста. В началото на параграфите не се оставя отстъп.
Графики, фигури, таблици се монтират в текста във формат и вид, годен за преснимане.
Литературните източници се изброяват накрая по образеца, даден в www.iiit.bg/template.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

За контакти и информация:
В. Йорданов - 0882 933 540
Д. Гишин - 0882 933 530
Д. Чергарова - 0882 933 487

За допълнителна информация на тел.:  0882 933 463 - Чавдар Дамянов (chavdam.optela@gmail.com)





ХАНИУЕЛ ЕООД 1528 София, бул. Христофор Колумб 64, СЕЦ _ ЛС 1, тел. 02 4020 900, факс 02 4020 990, www.honeywell.com

ControlEdgeTM PLC – преглед на продукта

Основни функции на ControlEdge PLC

   Възможност за резервирано управление
   Възможност за резервирано захранване 60 W (110/240  VAC, 24 VDC)
   Резервирана комуникация
   Входно-изходно шаси (4-, 8-, 12-слотно)
   Универсален входно-изходен модул с вградена HART функционалност (16 Ch)    

    + 10 възможности за нови входно-изходни модули
   16-Bit резолюция (AI), DI/DO – с контрол на линията (диагностика за отворена/късо    

     съединение на веригата)
   2304 входа/изхода за едно PLC

   Инструмент за програмиране  –  ControlEdge Builder tool
   Пет (5) IEC 61131 – три езика за програмиране
   Cyber Security (киберсигурност) – Secure Boot, Built-in firewall, IPSEC,           

      ISA Secure L2 сертификат
   Вграден OPC UA протокол (сървър и клиент)
   HMI (човеко-машинен интерфейс) и възможност за интеграция към други системи               

      чрез Modbus протокол
   Интеграция към Experion PKS, HS and PPC системи чрез OPC UA протокол
   PLC към Experion C300 контролер Peer to Peer комуникация чрез CDA протокол
   Интеграция към системи за менажиране на полеви устройства – FDM и FDM Express
   Вградени функционални блокове за HART команди

   Работна температура – 0 до 60°C
   Сертификати – CE, UL, ATEX*, CSA* FM*, CSA*, RCM*, CUTR* ABS*

IIoT и ISASecureL2 сертифицирано PLC с вграден                       
OPC UA протокол

Control Builder

* - Certification dates awaited



Honeywell
1528 София
бул. Христофор Колумб 64.
Sofia Airport Center
тел. 02 40 20 965
факс 02 40 20 990
www.honeywell-bg-catalog.com

Видео:

Thera Pro HR90 - Новият стандарт при радиаторните термостати

Електронния радиаторен термостат TheraPro HR90 ще ви накара да се чувствате комфортно по всяко време на деня 
и нощта. Просто програмирате температурата на идеалното за вас ниво във всяка стая - през цялото време ще се 
насладите на комфорт. Програмирането е по-лесно, отколкото си мислите! Страхувате ли се да се правят промени  
в настройките? Не се притеснявайте! Три програми по подразбиране ще го направят за вас. Ние също така се надяваме, 
че ще бъдете впечатлени от компактния модерен дизайн, ясния видим дисплей, интуитивна работа и потенциалните 
икономии на разходи до 30%. Всичко това го има само в новия TheraPro HR90!
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Aáîíèðàíå

Çà ñï. “Àâòîìàòèêà è èíôîðìàòèêà”
Aáîíèðàíåòî çà ñï. “Àâòîìàòèêà è èíôîðìàòèêà”
ìîæå äà ñòàâà ÷ðåç:

• Ôèðìè-ðàçïðîñòðàíèòåëè.

• ÑÀÈ – öåëîãîäèøíî:
äèðåêòíî â ðåäàêöèÿòà;
÷ðåç äðóæåñòâàòà è êëóáîâåòå íà ÑÀÈ;
ñ ïðåâîä ïî áàíêîâàòà ñìåòêà íà ÑÀÈ.

Ãîäèøíèÿò àáîíàìåíò å 24 ëâ. (ñ ÄÄÑ)
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