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Уважаеми читатели,

В започналата дискусия за съдбата и насоките на развитие 
на сп. „Автоматика и информатика“ някак замълчан остава един 
основен въпрос: кое оправдава издаването му въобще и то на 
български език. По този въпрос си позволявам да изложа някои 
съображения:

1. Списанието има половинвековна традиция на най-авто-
ритетното издание в областта на автоматиката и информатиката у 
нас, съдържащо публикации, с които се гордеят водещите сега и 
в близкото минало специалисти у нас. Прекъсването на тази тра-
диция би било голяма грешка, като се имат предвид интензивното 
развитие на теорията и практическите постижения на автоматиката 
и информатиката по света и неразривната им връзка с домини-
ращото сега научно-техническо направление „Изкуствен интелект“.

2. Списанието е между основните обединяващи фактори 
за гилдията на специалистите по автоматика и информатика на-
ред с организираните научни конференции, семинари, Клуб САИ, 
чествания и т.н.

3. Фирмите спонсори, без чиято помощ списанието не би 
излизало, имат ясно становище за характера и езика на издаване 
на списанието:

• Да бъде на български език, за да се осигури достъп на 
широк кръг специалисти от практиката.

• Да дава информация за световни постижения.
• Да показва фирмените постижения.
• Да съдържа полезна информация за повишаване на квали-

фикацията на фирмените специалисти.
4. За разлика от чисто научните и чисто комерсиалните 

издания в списание „Автоматика и информатика“ могат да се пуб-
ликуват материали с по-отворена тематика:

• Актуални общественозначими проблеми, засягащи гилдията.
• Дискусионни проблеми с различен характер.
• Материали от живота на САИ – решения на ръководството, 

вътрешни проблеми, чествания и т.н.
5. За младите автори и редица специалисти от практиката 

липсата на езикова бариера е стимулиращ фактор за сътрудни-
чество със списанието.

6. Списанието може да се превърне (в комбинация със сай-
та на САИ) в източник на полезна информация за бази данни за 
целите на системи за управление, включващи изкуствен интелект, 
свободен софтуер, стандарти, практически опит от внедряване и 
експлоатация, учебни материали със свободен достъп.

Всички ние имаме достатъчно основания, за да следваме 
твърдото си намерение да запазим списанието. В момента в голя-
ма степен това зависи от готовността на читателите да му сътруд-
ничат с материали. Можем да го направим.

Акад. д.т.н. Минчо Хаджийски
Главен редактор
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Някои приложения на програмируемите 
контролери (PLC) за индустриална 
автоматизация 

В. Акиванов, И. Симеонов

Увод
С появата през 70-те години на 20-и век на първите 

изчислителни машини, достъпни по структура, програмно 
осигуряване и функции за специалистите по автоматиза-
ция, се създадоха предпоставки за развитие на нов клон в 
приложната наука – индустриална автоматизация. С поява-
та у нас на мини ЕИМ ИЗОТ-310 и СМ-4, разработването на 
процесна периферия и адаптирането на широко разпрос-
транените сред програмистите езици Бейзик и Фортран [1] 
към изискванията на процесите в реално време започнаха 
и първите приложения. ЦНИКА имаше водеща роля както в 
разработването на средствата за автоматизация, така и в 
тяхното приложение в страната и извън нея.

Появата на програмируеми контролери на микропро-
цесорна база в началото на 80-те години на 20-и век из-
дигна промишлената автоматизация на ново технологично 
ниво. В ЦНИКА беше разработен (хардуер и софтуер) кон-
тролер ПРОКОН, който беше внедрен в серийно производ-
ство и инсталиран в над 1500 промишлени системи у нас 
и извън страната.

Съвременно състояние
С отварянето на страната ни към развитите икономи-

ки след 1989 г. пазарната ниша у нас на програмируеми-
те контролери беше заета от водещите световни фирми 
– Siemens, Honeywell, Schneider Electric, Beckhoff и редица 
други. 

В статията се представят основните принципи и някои 
приложения на съвременните програмируеми контролери в 
индустриалната автоматизация.

Независимо от промишления обект, предмет на ав-
томатизация, системата, изградена с PLC (програмируем 
логически контролер), има следните компоненти:

– микропроцесорна система;
– периферия за връзка с обекта;
– комуникационна периферия;
– устройства за връзка с персонала;
– софтуер за управление, визуализация, проектиране.
Ще разгледаме тези компоненти на два фирмени про-

грамируеми логически контролера – Siemens SIMATIC S7 и 
Beckhoff, които са познати на специалистите, имат широко 
приложение у нас и се изучават в техническите универси-
тети.

Принципи на изграждане  
на системи с PLC

Системите, изградени с програмируеми контролери, 
могат да бъдат:

– самостоятелни системи от един или няколко кон-
тролера с необходимите периферни устройства;

– йерархични системи с програмируеми контролери и 
вградени персонални компютри за последващо вграждане 
в комплексни системи за управление.

Самостоятелни системи
Самостоятелни системи са такива с процесор, пе-

риферни устройства, устройства за връзка с оператора, 
където всички функции се реализират в затворена система 
еднофамилни устройства.

На фиг. 1 е показана система за управление от сери-
ята SIMATIC S7 на фирмата Siemens.

Фиг. 1. Система за управление SIMATIC S7 
Източник: [10]

На фиг. 2 е показана система от PLC с няколко групи 
периферни устройства на фирмата Beckhoff.
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Фиг. 2. Система за управление Beckhoff 
Източник: [9]

Системи с вградени персонални компютри
Тези системи съчетават технологията на персоналните 

компютри и хардуера на PLC за решаване на много голям 
обхват от задачи.

Фиг. 3. SIMATIC S7 с вграден РС 
Източник: [10]

Периферия за връзка с обекта 
Намират приложение различни типове модули за 

връзка с обекта:
Аналогови входно-изходни модули – 4–20 мА, 0–10 В;
Цифрови входно-изходни модули 0/1 (0–24 В);
Броячни модули и други.

Фиг. 4. Входно-изходни модули Beckhoff 
Източник: [2]

Фиг. 5. Входно-изходни модули Siemens 
Източник: [3] Siemens Simatic S7

• SIMATIC S7-400
Възможностите за комуникация и интегрирани интер-

фейси правят SIMATIC S7-400 е приложим за големи зада-
чи, включително за координация на цели системи.

• SIMATIC S7-1200
Модулният контролер SIMATIC S7-1200 е приложим за 

компактни обекти за автоматизация. Модулите за връзка с 
обекта (2-8 броя) се включват от дясната страна на проце-
сора, комуникационните (до три броя) – от лявата страна 
на процесора.

• SIMATIC S7-1500
Разширеният контролер SIMATIC S7-1500 намира при-

ложение за автоматизация в средни до висок клас съоръ-
жения с високи изисквания за управление, комуникация, 
гъвкавост и технологични възможности.

Комуникационни протоколи
Стандарт EC 61158-1:2014 дефинира осем типа про-

токоли за индустриален обмен на данни под общото наи-
менование FIELDBUS[4]. Ще разгледаме следните типове, 
използвани в: 

PROFIBUS е възприет като водещ протокол за кому-
никация между машини и съоръжения. През 80-те години 
този протокол става база за разпределени системи. През 
90-те години Ethernet навлиза в информационните техноло-
гии и в индустриалните приложения.
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PROFINET съчетава предимствата на двата стандарта 
– промишлените предимства на PROFIBUS и отворените и 
гъвкави възможности на Ethernet Чрез PROFINET се постига 
значително подобрение на производителността чрез пре-
димствата на шината PROFIBUS, съчетана с многобройните 
възможности на Ethernet. 

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) 
[8] е система, въведена от Beckhoff, която се базира на 
fieldbus. В основата й е използването на Ethernet за прило-
жения в автоматизацията, изискващи кратки цикли (≤ 100 
µs) и намалени хардуерни разходи.

В системата SIMATIC S7 се използват с предимство 
протоколи PROFIBUS, PROFINET.

В BECKHOFF се използва протокол EtherCAT заедно с 
цитираните по-горе протоколи.

Софтуер
Софтуерът за управление на процеси е стандарти-

зиран от Международната електротехническа комисия 
(International Electrotechnical Commission) – IEC 61131-3.

IEC 61131-3 е трета част (от 10) на отворения меж-
дународен стандарт 61131 за програмируеми логически 
контролери, чиято първа публикация е през декември 1993 
г. Настоящата (трета) версия е публикувана през февруари 
2013 г.

Част 3 на IEC 61131 се отнася до базовия софтуер и 
програмните езици, приложими за съставяне на управлява-
щата програма в PLC. Дефинирани са три графични и два 
текстови програмни езикови стандарта [5]:

• Релейна диаграма (Ladder diagram LD) с използ-
ване на графичен език

• Функционална блокова диаграма (Function block 
diagram FBD) с използване на графичен език

• Структуриран текст (Structured text ST ) с използ-
ване на текстов редактор

(* simple state machine *)
TxtState := STATES[StateMachine];

CASE StateMachine OF
 1: ClosingValve();
 StateMachine := 2;

 2: OpeningValve();
ELSE
 BadCase();
END_CASE;
• Списък с инструкции (Instruction list IL), текстов 

редактор (премахнат е в третото издание на стандарта, но 
е използван в ред приложения)

 LD Speed
 GT 2000
 JMPCN VOLTS_OK
 LD Volts
VOLTS_OK LD 1
 ST %Q75
• Последователни функционални схеми (Sequential 

function chart SFC), графичен език, съдържащ елементи на 
програмна организация за последователна и паралелна об-
работка на процеса.

Примерна реализация
В [7] е описана една типична SCADA система за упра-

вление и наблюдение на процесите на анаеробна биодегра-
дация на органични отпадъци с получаване на водород и 
метан. На базата на съществуващия биореактор в Инсти-
тута по микробиология – БАН, е завършено внедряването 
на първия етап – получаване на метан. Тук ще разгледаме 
конкретната конфигурация на PLC с вграден РС и ще напра-
вим кратко описание на софтуера в PLC и РС.

PLC включва процесорен модул CX-1300 и входно-из-
ходни модули.

Входящи сигнали
Модул KL3054 – четири броя аналогови входове 4-20 

мА;
Модул KL3202 – два броя съпротивителни входове;
Модул KL3002 – два броя аналогови входове 4-20 

мА;
Модул KL1408 – осем броя цифрови входове 0-24 В.
Изходящи сигнали
Модул KL2408 – осем броя цифрови изходи 0-24 В.
 Конфигурацията на модулите е показана на фиг. 6.

Фиг. 6. Конфигурация входно-изходни модули 
Източник: Собствена разработка

На фиг. 6 в [7] е показана връзката между PLC и РС, 
реализирана по протокол Ethernet/IP.

Вграденият към PLC персонален компютър в работен 
режим на контролера изпълнява следните функции:

– Наблюдение на текущите параметри на управлява-
ния процес (режим Наблюдател).

Част 3 на  IEC 61131 се отнася до базовия софтуер и 
програмните езици, приложими за съставяне на управляващата 
програма в PLC. Дефинирани са три графични и два текстови 
програмни езикови стандарта [5]:

• Релейна диаграма (Ladder diagram LD) с използване 

на графичен език

--+----[ ]--+----[\]----( )
|   start |   stop    run
|         |
+----[ ]--+

run
-------[ ]--------------( )

run             motor

• Функционална блокова диаграма (Function block 
diagram FBD) с използване на графичен език

• Структуриран текст (Structured text ST ) с използване 
на текстов редактор

(* simple state machine *)
TxtState := STATES[StateMachine];

CASE StateMachine OF
1: ClosingValve();

StateMachine := 2;
2: OpeningValve();

ELSE
BadCase();

END_CASE;
• Списък с инструкции (Instruction list IL), текстов 

редактор (премахнат е в третото издание на стандарта, 
но е използван в ред приложения)

         LD     Speed
         GT     2000
         JMPCN  VOLTS_OK
         LD     Volts
VOLTS_OK LD     1
         ST     %Q75

• Последователни функционални схеми (Sequential 
function chart SFC), графичен език, съдържащ 
елементи на програмна организация за последователна 
и паралелна обработка на процеса.

Примерна реализация Подзаглавие І степен
В [7] е описана една типична  SCADA система за 

управление и наблюдение на процесите на анаеробна 
биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород 
и метан. На базата на съществуващия биореактор в Института 
по микробиология – БАН, е завършено внедряването на първия 
етап – получаване на метан. Тук ще разгледаме конкретната 
конфигурация на PLC с  вграден РС и ще направим кратко 
описание на софтуера в  PLC и  РС.

PLC включва процесорен модул CX-1300 и входно-изходни 
модули.

Входящи сигнали
Модул KL3054 – четири броя аналогови входове 4-20 мА;
Модул KL3202 – два броя съпротивителни входове;
Модул KL3002 – два броя аналогови входове 4-20 мА;
Модул KL1408 – осем броя цифрови входове 0-24 В.
Изходящи сигнали
Модул KL2408 – осем броя цифрови изходи 0-24 В.
Конфигурацията на модулите е показана на фиг. 6.

Фиг. 6. Конфигурация входно-изходни модули

Източник: Собствена разработка

На фиг. 6 в [7] е показана връзката между  PLC и  РС, 
реализирана по протокол Ethernet/IP.

Вграденият към PLC персонален компютър в работен режим 
на контролера изпълнява следните функции:
− Наблюдение на текущите параметри на управлявания 
процес (режим Наблюдател).
− Промяна на параметрите на процеса – температура, 
дебит, налягане (режим Оператор).
− Промяна на параметрите на регулаторите (режим 
Параметри).

На фиг. 7 е показана технологичната схема на процеса 
в режим Наблюдател.

На РС са инсталирани програмни средства (TwinCAT) 
за създаване, тестване и управление на софтуера в 
контролера.

Програмата в контролера е съставена на  ST 
(структуриран текст) и се състои от следните модули, 
изпълняващи следните функции:

− двупозиционен регулатор на температурата;
− двупозиционен регулатор на дебита;
− програмно управление на циклите на прдухване и разбъркване;
− измерване и индикация на параметри на процеса.

За програмиране на технологичната схема в РС е избран 
програмен език Java, с който ще се осигури лесна преносимост 
както на други устройства, така и бъдеща визуализация при 
предаване на данните в интернет.

Екранът за визуализация на  процесите на анаеробна 
биодеградация на органични отпадъци се състои от три 
обособени части:

− технологична схема на процеса с допълнителни полета за 
задаване на технологични параметри: температура, времеви 
интервали на циклите, режими на работа (ръчен, автоматичен, 
програмен);

− схема на модулите на контролера с актуално състояние на  
сигналите;

− времеви графики на основните параметри на процеса –
температура, дебит, налягане и други (не са показани на 
схемата).

В персоналния компютър се поддържат два текстови файла 
за състоянието на системата:

− грешка или аварийна ситуация – дата и час на възникване, тип;

− хронология на основните параметри на процеса; тези данни се 

използват за създаване на времевите графики.

Заключение Подзаглавие І степен
В статията е направен обзор на основните функции и 

параметри на съвременните програмируеми логически 
контролери (PLC) за индустриална автоматизация на базата на 
два широко разпространени у нас фирмени PLC – Siemens 
SIMATIC S7 и Beckhoff. 

Даденият е пример за управление чрез  PLC на инсталация 
за анаеробна биодеградация на органични отпадъци с 
получаване на метан показва редица предимства пред 
управлението с конвенционални PID регулатори – приложения 
на сложни софтуерни алгоритми за регулиране софтуерна 
настройка на параметрите на регулаторите, online следене на 
дисплей на параметрите на процеса и много други благодарение 
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– Промяна на параметрите на процеса – температура, 
дебит, налягане (режим Оператор).

– Промяна на параметрите на регулаторите (режим 
Параметри).

На фиг. 7 е показана технологичната схема на проце-
са в режим Наблюдател.

 На РС са инсталирани програмни средства (TwinCAT) 
за създаване, тестване и управление на софтуера в кон-
тролера.

Програмата в контролера е съставена на ST 
(структуриран текст) и се състои от следните модули, 

изпълняващи следните функции:
– двупозиционен регулатор на температурата;
– двупозиционен регулатор на дебита;
– програмно управление на циклите на прдухване и 

разбъркване;
– измерване и индикация на параметри на процеса.
За програмиране на технологичната схема в РС е из-

бран програмен език Java, с който ще се осигури лесна 
преносимост както на други устройства, така и бъдеща ви-
зуализация при предаване на данните в интернет.

Екранът за визуализация на процесите на анаероб-
на биодеградация на органични отпадъци се състои от три 
обособени части:

– технологична схема на процеса с допълнителни по-
лета за задаване на технологични параметри: температура, 
времеви интервали на циклите, режими на работа (ръчен, 
автоматичен, програмен);

– схема на модулите на контролера с актуално със-
тояние на сигналите;

– времеви графики на основните параметри на про-

цеса – температура, дебит, налягане и други (не са показа-
ни на схемата).

В персоналния компютър се поддържат два текстови 
файла за състоянието на системата:

– грешка или аварийна ситуация – дата и час на 
възникване, тип;

– хронология на основните параметри на процеса; 
тези данни се използват за създаване на времевите гра-
фики.

Заключение
В статията е направен обзор на основните функции и 

параметри на съвременните програмируеми логически кон-
тролери (PLC) за индустриална автоматизация на базата на 
два широко разпространени у нас фирмени PLC – Siemens 
SIMATIC S7 и Beckhoff. 

Даденият е пример за управление чрез PLC на инста-
лация за анаеробна биодеградация на органични отпадъци 
с получаване на метан показва редица предимства пред 
управлението с конвенционални PID регулатори – приложе-
ния на сложни софтуерни алгоритми за регулиране на соф-
туерна настройка на параметрите на регулаторите, online 
следене на дисплей на параметрите на процеса и много 
други благодарение на вградения в SCADA системата пер-
сонален компютър за настройки и визуализация.

На фиг. 7 е показана визуализация на технологичния 
процес на екрана на персоналния компютър. Визуално се 
наблюдава състоянието на процеса и състоянието на моду-
лите за връзка с процеса.

Фиг. 7. Технологична схема на процеса на анаеробна биодеградация на органични отпадъци 
Собствена разработка
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Разширяване на възможностите 
на постояннотоково модулно 
сервозадвижване Интеко 

В. Христов

Увод
Модулното сервозадвижване на фирма Интеко пред-

ставлява стенд от постояннотоков електродвигател с по-
стоянни магнити, управляван от регулируем захранващ из-
точник на напрежение с широчинно-импулсна модулация 
(ШИМ) и служи за регулиране на скоростта или позицията 
на двигателя. 

Стендът се състои от отделни модули (потенциометър, 
постояннотоков електрически двигател с постоянни маг-
нити, тахогенератор, дигитален енкодер, скоростна кутия 
с изходен диск, магнитна спирачка, инерционен товар и 
хлабина), чрез които може бързо и лесно да се конфигу-
рира нeобходимата кинематична верига [1]. На фиг. 1 е 
показано модулното сервозадвижване Интеко.

Фиг. 1. Модулно сервозадвижване Интеко

Стендът е предназначен за учебно-изследователски 
цели, защото лесно могат да бъдат решени задачи, свърза-
ни с всички фази на проектирането и управлението на един 
сервомеханизъм в Simulink средата на Matlab [1,2]: 

• Идентификация в реално време. 
• Моделиране и симулация. 
• Експериментално изследване на реализираните алго-

ритми в реално време.
Стендът дава възможност за управление на координа-

тите скорост или позиция в реално време в Simulink чрез 
единствен регулатор за избраната регулируема величина, 
действащ по отклонение. В електрозадвижванията освен 
регулиране на съответната величина се налага да бъдат 
въведени и допълнителни ограничения (ток в котвата на 
двигателя по условията за комутация, допустими ускорения 
и механични удари, допустимо нарастване на тока и други), 
което налага да бъдат използвани системи с каскадно (под-
чинено) регулиране или системи с независимо регулиране 
на координатите. За да бъдат реализирани тези системи, 
е необходимо да се регулира освен избраната величина 
(скорост или позиция) и контурът по ток, като за тази цел 
той трябва да бъде измерен, но производителят не е пред-
видил това. Една имплементация на сензор на ток в Интеко 

ще доведе до разширяване на възможностите за проекти-
ране, симулирани и експериментално изследвани на сер-
возадвижвания с различни структури на управления при 
различни елементи в кинематичната верига. Това от своя 
страна ще доведе до разширяване на учебния процес, кое-
то ще даде възможност за бързо проектиране, моделиране, 
симулиране и експериментиране на съвременни системи 
за сервозадвижвания с постояннотокови електродвигатели 
с постоянни магнити. Този клас двигатели продължават да 
заемат водеща роля при внедряването в роботи, манипула-
тори, ксерокс машини и други сервозадвижвания, като би-
ват предпочитани поради предимствата си (лесно управле-
ние, добри динамични показатели, линейни характеристики, 
голям въртящ момент спрямо габаритите, компактност и 
редица други) [4]. Съществените им недостатъци, свързани 
с износването на колекторно-четковия апарат и промяната 
на характеристиките във времето на използваните магнити, 
са отстранени чрез използване на нови технологии, воде-
щи до: създаването на постоянни магнити от редкоземни 
материали, които запазват дълго във времето своите ха-
рактеристики; използването на карбонови четки с висока 
износоустойчивост, с което се запазват тенденциите за 
приложение на постояннотоковите двигатели с постоянни 
магнити в редица приложения [4].

В статията се предлага разширяване на възможност-
ите на модулното сервозадвижване Интеко посредством 
имплементация на датчик на ток. По този начин ще се 
придобие пълна електрическа информация както за захран-
ващото напрежение, така и за тока на двигателя. Това ще 
доведе до създаване както на системи за управление с 
подчинено регулиране на координатите (каскадно управле-
ние), така и на други системи за управление и наблюдение 
(наблюдатели на скорост), изискващи информация за елек-
трическия ток.

Описание на стенда и функционални 
възможности

Управлението на стенда се реализира в Simulink сре-
дата на Matlab, като чрез toolbox „Real time“ и монтираната 
входно-изходна платка RTDAC/PCI I/O на дъното на ком-
пютъра се предават входно-изходните данни директно към 
сервомеханизма. Управляващият алгоритъм се реализира 
на базата на измерванията на ъгъла (с точност 5%) и ъгло-
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вата скорост (с точност 0.1%) [1,2]. Входното напрежение 
на постояннотоковия двигател се регулира чрез широчин-
но-импулсна модулация. 

Входно-изходната платка RTDAC/PCI съдържа ана-
логово-цифрови (A/D) преобразователи и входно-изходни 
(I/O) портове за комуникация с периферните устройства 
на сервомеханизма. Цялата система от логически елемен-
ти, необходима за активиране и прочитане на сигналите 
от енкодера и генериране на подходяща серия от ШИМ 
импулси за управление на постояннотоковия двигател, е 
оформена в програмируема логика на Xilinx чип на RT-DAC/
PCI платката [1]. 

Всички функции на платката са достъпни чрез разши-
рението Modular Servo Toolbox (фиг. 2) на Matlab/Simulink 
[1,2]. Това разширение съдържа готови за употреба демон-
страционни примери за управление на скоростта и пози-
цията на сервомеханизма. Платформата е отворена с цел 
проектиране и допълване на демонстрационните примери, 
а също и създаване на други системи за управление на 
сервозадвижването. 

Фиг. 2. Основен прозорец на вграденият в Matlab инструмент  
на сервозадвижването

В Simulink файла се формират управляващите пара-
метри за шим-сигнала, които се изпращат към преобра-
зователя. На фиг. 3 е показана Simulink подсистема за 
предаване и приемане на входно-изходни данни.

Фиг. 3. Simulink подсистема на модела за обмен на входно-
изходни данни

За да бъде извършена тази процедура, е необходимо 
процесът да премине през няколко стъпки [1,3]: 

• Компилиране на модела в междинен йерархичен мо-
дел – *.rtw“ .

• Генериране на програмен код. 

• Създаване на „makefile“ файл с инструкции за компи-
лирането на програмния код. 

• Създаване на файл за изпълнение „*.exe“. 
По такъв начин се осъществява изпълнение в реално 

време на програмата и чрез входно-изходната платка се из-
вършва обмен на информация от програмата към преобра-
зователя и двигателя и обратно [4]. Постъпващата информа-
ция може да се визуализира в Matlab на осцилоскопи или да 
бъде записана във файлове за последваща обработка. 

Тази конфигурация на модулното сервозадвижане Ин-
теко позволява да бъдат създадени системи за управление 
на скоростта или позицията с регулатори, действащи по 
отклонение за конкретната регулируема величина.

При този тип регулатор основният критерий е бързо-
действие при достигане на заданието (скорост или позиция), 
като състоянието на останалите параметри и величини (ток, 
обиране на хлабини и други) не се контролира. Когато към 
сервозадвижването се въведат допълнителни изисквания, 
касаещи регулиране на останалите параметри и величини, 
се налага да бъдат използвани системи с каскадно (под-
чинено) регулиране. По такъв начин критерият за бързо-
действие (достигане на заданието) в заложените системи ще 
бъде зависим и от допълнителни критерии. Това нещо налага 
разширяване на текущите възможности на модулното сер-
возадвижване чрез имплементиране на датчик на ток, който 
да позволи да бъдат изградени, изследвани и анализирани 
такива системи при различни кинематични вериги.

Импленетиране на датчик за ток  
на сервозадвижването

На фиг. 4 е показана входно-изходната платка RTDAC/
PCI, чрез която се осъществява връзката между компютъра и 
външната среда (сервозадвижването) [2]. Платката притежа-
ва аналогови и цифрови входове и изходи, като е предвиде-
на да работи с Windows операционни системи чрез PCI шина 
на компютъра. Платката извършва предаване и приемане на 
данни в реално време, без да въвежда времезакъснения, 
причинени от операционната система. Чрез Xilinx FPGA чипа 
може да се извърши препрограмиране на RTDAC/PCI и да 
се въведе нова функционалност на цифровите входове и 
изходи, без да се извършват допълнителни хардуерни моди-
фикации [2]. Към стенда тя е конфигурирана със следните 
възможности [1]: аналогови входове (16 броя), аналогови 
изходи (четири броя), цифрови входове и изходи (32 броя), 
PWM изходи (4); цифров сигнал генератор (2), вход за ин-
крементален енкодер (4), цифров брояч (timer).

Фиг. 4. Входно-изходна платка RTDAC/PCI
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Входно-изходната платка е универсална и предназна-
чението й обхваща голям кръг от области на приложение, 
поради което не всичките 16 броя аналогови входове се 
използват за сервозадвижването и свободните от тях могат 
да бъдат използвани за други цели [1].

За получаване на пълната електрическа информация 
за двигателя е необходимо информацията за тока на двига-
теля да бъде достъпна в Simulink. Наличността на свободни 
аналогови входове в RTDAC/PCI ще позволи да бъде из-
ползван един от тях [2]. Първата задача е да се проследят 
и идентифицират свободните аналогови входове на RTDAC/
PCI и свързващия лентов кабел между сервозадвижването 
и преобразователя, като към един от тях да бъде свързан 
датчикът на ток посредством допълнителна разширителна 
шина на CN1. Датчикът трябва да бъде галванично разде-
лен от силовата електрическата верига, като по този начин 
се избягва прехвърлянето на сигнали с различни потен-
циали към входно-изходната платка и компютъра, което би 
довело до евентуална повреда. Датчикът трябва да бъде: 
с широк диапазон на измерване, с ниска консумация на 
енергия и ниско захранващо напрежение с цел използване 
на оперативното напрежение на стенда, широк диапазон 
на изменение на температурата и редица други. Датчикът 
за ток е реализиран чрез специализиран чип (Allegro – 
ACS712), използващ ефекта на Хол, като за повишаване 
на чувствителността на сензора и измерване на малките 
токове се използва магнитопровод, който да концентрира 
магнитните силови линии в датчика и изходният сигнал от 
него да се използва непосредствено за оценка на стой-
ността на измерения ток [2]. 

На фиг. 5 е показан пълният вид на Simulink схемата 
с включения блок (Calculate Ia) за пресмятане на котвения 
ток.

Фиг. 5. Simulink модел за регулиране на позицията с блока 
“Calculate Ia” за пресмятане на котвения ток на двигателя

На фиг. 6 е показана подсистемата за комуникация 
с аналоговите входни данни на сервозадвижването от 
входно–изходната платка. Тази комуникация се осъществя-
ва чрез S-функция (servo_analoginputs). В тази функция е 
включен и сорс кодът за прочитане и обработка на сигнала 
от сензора на Хол.

На фиг. 7 е показана схемата, чрез която е осъщест-
вен датчикът на ток. 

 

Фиг. 6. Подсистема за комуникация с аналоговите входове 
от входно-изходната платка

Фиг. 7. Схема на датчика на ток

Когато протече ток през намотката, се създава маг-
нитно поле с индукция B и на изхода на чипа се получава 
напрежение, пропорционално на протичащия ток. На фиг. 
8 е показана снимка на реализирания датчик на ток. Чипът 
е избран да бъде на фирмата Allegro – ACS712 [3].

Чипът ACS712 притежава показания, покриващи из-
искванията към измерването и предаването на данни [3].

Фиг. 8. Снимка на реализирания датчик на ток

Имплементирането и програмното осигуряване на 
датчика на ток са разгледани подробно в [1,2]. 

Системи с подчинено регулиране 
На фиг. 9 е показана обобщената структурна схема 

на системата за подчинено регулиране (каскадно регулира-
не), като с W1(p)….Wn-1(p), Wn(p) са означени предавателни-
те функции на отделните подобекти, чиито изходни величи-
ни представляват координатите на цялостния обект, който 
подлежи на регулиране, а чрез Wp1(p)….Wpn-1(p), Wpn(p) са 
означени предавателните функции на регулаторите на съот-
ветните подобекти [5].

токове се използва магнитопровод, който да концентрира 
магнитните силови линии в датчика и изходният сигнал от 
него да се използва непосредствено за оценка на 
стойността на измерения ток [2]. 

На фиг. 5 е показан пълният вид на Simulink схемата с 
включения блок (Calculate Ia) за пресмятане на котвения 
ток.

Фиг. 5. Simulink модел за регулиране на позицията 
с блока “Calculate Ia” за пресмятане на котвения ток 

на двигателя

На фиг. 6 е показана подсистемата за комуникация с 
аналоговите входни данни на сервозадвижването от 
входно–изходната платка. Тази комуникация се 
осъществява чрез S-функция (servo_analoginputs). В тази 
функция е включен и сорс кодът за прочитане и обработка 
на сигнала от сензора на Хол.

Фиг. 6. Подсистема за комуникация с аналоговите 
входове от входно-изходната платка

       На фиг. 7 е показана схемата, чрез която е осъществен 
датчикът на ток. 
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Фиг. 7. Схема на датчика на ток

Когато протече ток през намотката, се създава магнитно 
поле с индукция B и на изхода на чипа се получава 
напрежение, пропорционално на протичащия ток. На фиг.
8 е показана снимка на реализирания датчик на ток. Чипът
е избран да бъде на фирмата Allegro – ACS712 [3].

Чипът ACS712 притежава показания, покриващи 
изискванията към измерването и предаването на данни [3].

Фиг. 8. Снимка на реализирания датчик на ток

Имплементирането и програмното осигуряване на
датчика на ток са разгледани подробно в [1,2]. 

Системи с подчинено регулиране 

На фиг. 9 е показана обобщената структурна схема на 
системата за подчинено регулиране (каскадно регулиране),
като с W1(p)….Wn-1(p), Wn(p) са означени предавателните 
функции на отделните подобекти, чиито изходни величини 
представляват координатите на цялостния обект, който 
подлежи на регулиране, а чрез Wp1(p)….Wpn-1(p), Wpn(p) са 
означени предавателните функции на регулаторите на 
съответните подобекти [5].

W01(p)

Urefn
Wpn-1(p) Wn-1(p)

W0n(p)

Urefn-1 Uref1 x1 xn-1 xn

Object
U01

U0n-1

U0n

Wc1(p)

Wcn-1(p)

Wcn(p)

W0n-1(p)

Wn(p)W1(p)Wp1(p)Wpn(p)

Фиг. 9. Система за подчинено регулиране

С W01(p)….W0n-1(p), W0n(p) са означени предавателните 
функции в обратните връзки. Подобектите могат да 
включват други междинни координати, които не се налага 
да бъдат регулирани. Първият регулатор от схемата на фиг.
6 с предавателна функция Wp1(p) осъществява отрицателна 
обратна връзка по първата регулируема координата 𝑥𝑥𝑥𝑥1. Той 
има за задача да отработва разсъгласуването между 
действителната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥1 и заданието 𝑥𝑥𝑥𝑥1 (Uref1), което 
се получава от регулатора на следващия външен контур [5]. 
Тази подсистема се счита като обект на регулиране на 
втората подсистема. Следователно първата подсистема е 
подчинена на втората подсистема по отношение на нейното 
задание (настройка), следващата 𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1 подсистема е 
подчинена на 𝑛𝑛𝑛𝑛 подсистема. Броят на последователно 
включените регулатори е равен на броя на регулируемите 
координати на регулируемото електрозадвижване.

Основните предимства на системите с подчинено 
регулиране са [5]:
• Лесно ограничаване на регулируемите координати 

посредством ограничаване на съответните 
управляващи въздействия.

• Опростена настройка на регулиращите контури, които 
са от нисък ред.

• Добри статични и динамични показатели.
• Възможност за унификация на управляващите 

блокове.
При голям брой на регулиращите контури

бързодействието на системите с подчинено управление се 
влошава поради натрупване на некомпенсираните 
времеконстанти [5]. В системите за електрозадвижване 
броят на регулиращите контури е по-малък от четири,
което не оказва съществено влияние.
       В повечето случай предавателната функция на обекта 
в един регулиращ контур на електрозадвижването може да 
се представи със следното уравнение [5]:
(1) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂

∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

       При наличие на интегриращо звено в обекта за 
управление предавателната функция придобива следния 
вид:
(2) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂

Т0𝑝𝑝𝑝𝑝∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

,

където 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂 е предавателният коефициент; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 – малките 
времеконстанти (това са времеконстантите на съответните 
полупроводникови преобразователи и различните филтри 
в системата); 𝑘𝑘𝑘𝑘 – броят на малките времеконстанти; 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜇𝜇𝜇𝜇 –
големите времеконстанти (електромеханичните 
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Фиг. 9. Система за подчинено регулиране

С W01(p)….W0n-1(p), W0n(p) са означени предавателните 
функции в обратните връзки. Подобектите могат да включ-
ват други междинни координати, които не се налага да 
бъдат регулирани. Първият регулатор от схемата на фиг.  6 
с предавателна функция Wp1(p) осъществява отрицателна 
обратна връзка по първата регулируема координата x1. Той 
има за задача да отработва разсъгласуването между дейст-
вителната стойност на x1 и заданието x1 (Uref1), което се по-
лучава от регулатора на следващия външен контур [5]. Тази 
подсистема се счита като обект на регулиране на втората 
подсистема. Следователно първата подсистема е подчинена 
на втората подсистема по отношение на нейното задание 
(настройка), следващата n-1 подсистема е подчинена на 
n подсистема. Броят на последователно включените регу-
латори е равен на броя на регулируемите координати на 
регулируемото електрозадвижване. 

Основните предимства на системите с подчинено ре-
гулиране са [5]:

• Лесно ограничаване на регулируемите координати 
посредством ограничаване на съответните управля-
ващи въздействия.

• Опростена настройка на регулиращите контури, кои-
то са от нисък ред.

• Добри статични и динамични показатели.
• Възможност за унификация на управляващите бло-

кове.
При голям брой на регулиращите контури бързо-

действието на системите с подчинено управление се вло-
шава поради натрупване на некомпенсираните времекон-
станти [5]. В системите за електрозадвижване броят на 
регулиращите контури е по-малък от четири, което не оказ-
ва съществено влияние.

В повечето случай предавателната функция на обекта 
в един регулиращ контур на електрозадвижването може да 
се представи със следното уравнение [5]:

 При наличие на интегриращо звено в обекта за упра-
вление предавателната функция придобива следния вид:

където KO е предавателният коефициент; Tµi– малките 
времеконстанти (това са времеконстантите на съответните 
полупроводникови преобразователи и различните филтри в 
системата); k – броят на малките времеконстанти; Ti– голе-
мите времеконстанти (електромеханичните времеконстанти, 
определени с отчитане на инерционните маси, приведени 
към вала на двигателя и електромагнитните времеконстанти 

на силовите вериги); n – броят на големите времеконстан-
ти; Т0 – времеконстанта на интегриране на обекта. 

В (1) и (2) се предполага, че е изпълнено съотноше-
нието Ti≫Tµi. Поради това може да се приеме, че [5]

Предвид последното допускане за предавателната 
функция на обекта се получава

Определянето на KO, Tµi, Ti, не представлява трудност 
и с изчисления или експериментални опити могат да се 
определят с необходимата точност. Проблем възниква при 
определяне на малките времеконстанти Tµi, тъй като много 
често тяхната природа не е известна и няма достатъчно 
информация за точния им брой [5]. Поради това се пред-
почита да се намери сумата от малките времеконстанти, 
вместо да се търсят всички поотделно. Това може да стане, 
като експериментално се определи времеконстантата на 
еквивалентното апериодично звено, оказващо същото вли-
яние на контура. 

Пълната компенсация на всички времеконстанти в 
контура не е възможна. Освен това компенсирането на 
времеконстантите, които са много малки, не е целесъо-
бразно, защото създава технически трудности, а съответ-
ното подобряване на бързодействието е твърде слабо. По-
ради това желаната предавателна функция на отворения 
контур много често се представя във вида [5]

където α е коефициент, влияещ върху показателите на 
регулиращия контур; Tµ е сумарната малка времеконстанта 
на контура, неподлежащ на компенсиране [5]. Предава-
телната функция на отворения контур W(p) се представя с 
произведението [5]

Оттук предавателната функция на необходимия регу-
латор може да се определи от уравнението

Оптимизацията на контурите може да се осъществи 
чрез следните два оптимума:

•  Настройка на контур по модулен оптимум
При настройка по модулен оптимум преходната ха-

рактеристика по управляващо въздействие на затворения 
контур трябва да удовлетворява следните изисквания [5]: 
пререгулирането да не превишава предварително зададе-
ната стойност σ<5%; времето за преходен процес да бъде 
възможно най-малко.

Оптимизацията по модулен оптимум в някои случаи 
не може да осигури желаните качествени показатели [5]. 

токове се използва магнитопровод, който да концентрира 
магнитните силови линии в датчика и изходният сигнал от 
него да се използва непосредствено за оценка на 
стойността на измерения ток [2]. 

На фиг. 5 е показан пълният вид на Simulink схемата с 
включения блок (Calculate Ia) за пресмятане на котвения 
ток.

Фиг. 5. Simulink модел за регулиране на позицията 
с блока “Calculate Ia” за пресмятане на котвения ток 

на двигателя

На фиг. 6 е показана подсистемата за комуникация с 
аналоговите входни данни на сервозадвижването от 
входно–изходната платка. Тази комуникация се 
осъществява чрез S-функция (servo_analoginputs). В тази 
функция е включен и сорс кодът за прочитане и обработка 
на сигнала от сензора на Хол.

Фиг. 6. Подсистема за комуникация с аналоговите 
входове от входно-изходната платка

       На фиг. 7 е показана схемата, чрез която е осъществен 
датчикът на ток. 
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Фиг. 7. Схема на датчика на ток

Когато протече ток през намотката, се създава магнитно 
поле с индукция B и на изхода на чипа се получава 
напрежение, пропорционално на протичащия ток. На фиг.
8 е показана снимка на реализирания датчик на ток. Чипът
е избран да бъде на фирмата Allegro – ACS712 [3].

Чипът ACS712 притежава показания, покриващи 
изискванията към измерването и предаването на данни [3].

Фиг. 8. Снимка на реализирания датчик на ток

Имплементирането и програмното осигуряване на
датчика на ток са разгледани подробно в [1,2]. 

Системи с подчинено регулиране 

На фиг. 9 е показана обобщената структурна схема на 
системата за подчинено регулиране (каскадно регулиране),
като с W1(p)….Wn-1(p), Wn(p) са означени предавателните 
функции на отделните подобекти, чиито изходни величини 
представляват координатите на цялостния обект, който 
подлежи на регулиране, а чрез Wp1(p)….Wpn-1(p), Wpn(p) са 
означени предавателните функции на регулаторите на 
съответните подобекти [5].
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С W01(p)….W0n-1(p), W0n(p) са означени предавателните 
функции в обратните връзки. Подобектите могат да 
включват други междинни координати, които не се налага 
да бъдат регулирани. Първият регулатор от схемата на фиг.
6 с предавателна функция Wp1(p) осъществява отрицателна 
обратна връзка по първата регулируема координата 𝑥𝑥𝑥𝑥1. Той 
има за задача да отработва разсъгласуването между 
действителната стойност на 𝑥𝑥𝑥𝑥1 и заданието 𝑥𝑥𝑥𝑥1 (Uref1), което 
се получава от регулатора на следващия външен контур [5]. 
Тази подсистема се счита като обект на регулиране на 
втората подсистема. Следователно първата подсистема е 
подчинена на втората подсистема по отношение на нейното 
задание (настройка), следващата 𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1 подсистема е 
подчинена на 𝑛𝑛𝑛𝑛 подсистема. Броят на последователно 
включените регулатори е равен на броя на регулируемите 
координати на регулируемото електрозадвижване.

Основните предимства на системите с подчинено 
регулиране са [5]:
• Лесно ограничаване на регулируемите координати 

посредством ограничаване на съответните 
управляващи въздействия.

• Опростена настройка на регулиращите контури, които 
са от нисък ред.

• Добри статични и динамични показатели.
• Възможност за унификация на управляващите 

блокове.
При голям брой на регулиращите контури

бързодействието на системите с подчинено управление се 
влошава поради натрупване на некомпенсираните 
времеконстанти [5]. В системите за електрозадвижване 
броят на регулиращите контури е по-малък от четири,
което не оказва съществено влияние.
       В повечето случай предавателната функция на обекта 
в един регулиращ контур на електрозадвижването може да 
се представи със следното уравнение [5]:
(1) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂

∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

       При наличие на интегриращо звено в обекта за 
управление предавателната функция придобива следния 
вид:
(2) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂

Т0𝑝𝑝𝑝𝑝∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

,

където 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂 е предавателният коефициент; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 – малките 
времеконстанти (това са времеконстантите на съответните 
полупроводникови преобразователи и различните филтри 
в системата); 𝑘𝑘𝑘𝑘 – броят на малките времеконстанти; 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜇𝜇𝜇𝜇 –
големите времеконстанти (електромеханичните 

токове се използва магнитопровод, който да концентрира 
магнитните силови линии в датчика и изходният сигнал от 
него да се използва непосредствено за оценка на 
стойността на измерения ток [2]. 

На фиг. 5 е показан пълният вид на Simulink схемата с 
включения блок (Calculate Ia) за пресмятане на котвения 
ток.

Фиг. 5. Simulink модел за регулиране на позицията 
с блока “Calculate Ia” за пресмятане на котвения ток 

на двигателя

На фиг. 6 е показана подсистемата за комуникация с 
аналоговите входни данни на сервозадвижването от 
входно–изходната платка. Тази комуникация се 
осъществява чрез S-функция (servo_analoginputs). В тази 
функция е включен и сорс кодът за прочитане и обработка 
на сигнала от сензора на Хол.

Фиг. 6. Подсистема за комуникация с аналоговите 
входове от входно-изходната платка
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(1) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂

∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

       При наличие на интегриращо звено в обекта за 
управление предавателната функция придобива следния 
вид:
(2) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂

Т0𝑝𝑝𝑝𝑝∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

,

където 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂 е предавателният коефициент; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 – малките 
времеконстанти (това са времеконстантите на съответните 
полупроводникови преобразователи и различните филтри 
в системата); 𝑘𝑘𝑘𝑘 – броят на малките времеконстанти; 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜇𝜇𝜇𝜇 –
големите времеконстанти (електромеханичните 

времеконстанти, определени с отчитане на инерционните 
маси, приведени към вала на двигателя и 
електромагнитните времеконстанти на силовите вериги); 𝑛𝑛𝑛𝑛
– броят на големите времеконстанти; Т0 – времеконстанта 
на интегриране на обекта; 
        В (1) и (2) се предполага, че е изпълнено 
съотношението 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 ≫ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 . Поради това може да се приеме, 
че [5]
(3) ∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1)𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜇𝜇𝜇𝜇=1 ≈ ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1 .

       Предвид последното допускане за предавателната 
функция на обекта се получава

(4) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

;

(5) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
Т0𝑝𝑝𝑝𝑝(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

Определянето на 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 , не представлява трудност и 
с изчисления или експериментални опити могат да се 
определят с необходимата точност. Проблем възниква при 
определяне на малките времеконстанти 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, тъй като много 
често тяхната природа не е известна и няма достатъчно 
информация за точния им брой [5]. Поради това се 
предпочита да се намери сумата от малките 
времеконстанти, вместо да се търсят всички поотделно. 
Това може да стане, като експериментално се определи 
времеконстантата на еквивалентното апериодично звено, 
оказващо същото влияние на контура. 

Пълната компенсация на всички времеконстанти в 
контура не е възможна. Освен това компенсирането на 
времеконстантите, които са много малки, не е 
целесъобразно, защото създава технически трудности, а 
съответното подобряване на бързодействието е твърде
слабо. Поради това желаната предавателна функция на 
отворения контур много често се представя във вида [5]
(6) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)
,

където 𝑎𝑎𝑎𝑎 е коефициент, влияещ върху показателите на 
регулиращия контур; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 е сумарната малка времеконстанта 
на контура, неподлежащ на компенсиране [5]. 
Предавателната функция на отворения контур 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) се 
представя с произведението [5]
(7) 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝).𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).

Оттук предавателната функция на необходимия 
регулатор може да се определи от уравнението
(8) 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).
       Оптимизацията на контурите може да се осъществи 
чрез следните два оптимума:

•         Настройка на контур по модулен оптимум
        При настройка по модулен оптимум преходната 
характеристика по управляващо въздействие на затворения 
контур трябва да удовлетворява следните изисквания [5]:
пререгулирането да не превишава предварително 
зададената стойност 𝜎𝜎𝜎𝜎 < 5%; времето за преходен процес 
да бъде възможно най-малко.
        Оптимизацията по модулен оптимум в някои случаи 
не може да осигури желаните качествени показатели [5]. 
Поради това се налага да бъде направена друга стандартна 
настройка по симетричен оптимум.

•        Настройка на контур по симетричен  оптимум
       При симетричен оптимум асимптотичната 
логаритмична честотна характеристика 𝐿𝐿𝐿𝐿(Ω) на отворения 
контур е симетрична спрямо срязващата честота Ω𝑐𝑐𝑐𝑐 [5].

Симетричният оптимум дава предимство пред 
техническия само при големи времеконстанти. При малки 
времеконстанти се предпочита техническият оптимум, тъй 

като той дава по-голямо бързодействие и по-голямо 
усилване. 

При системи на електрозадвижвания с чести пускания 
и реверсиране, в които преходният процес при внезапно 
натоварване не е съществен, се предпочита технически 
оптимум [5]. Когато режимът на внезапно натоварване и 
динамичното отклонение на скоростта са определящи, 
регулаторите се настройват по симетричен оптимум.

Система с подчинено регулиране 
за постояннотоковото сервозадвижване 
Интеко

       Предавателната функция на двигателя за постоянен ток
по отношение на скоростта има следния вид:
(9) W(p) = ωm(p)

ua(p)
= Ksm

Ts.p+1
.

        Предавателната функция на двигателя по отношение 
на позицията е
(10) W(p) = θm(p)

ua(p)
= Ksm

p.(Ts.p+1)
,

където времеконстантата на мотора (Ts) и коефициентът му 
на усилване (Ksm) се изчисляват с помощта на уравненията
(11) Ts = Ra.J

B.Ra+K2
;        Ksm = K

B.Ra+K2
,

като ua  – захранващо напрежение; ia – котвен ток; Ra –
котвено съпротивление; K – коефициент за  връзка между 
тока и момента; B – коефициент на вискозно триене; 𝐽𝐽𝐽𝐽 –
инерционен момент на задвижването; θm – позиция на 
вала; ωm – скорост на вала.

Фиг. 10. Каскадна система за управление на скоростта 
в реално време на модулното сервозадвижване Интеко

На фиг. 10 е представена изградената каскадна система 
за управление на скоростта на сервозадвижването Интеко. 
Тук при изчисленията на параметрите на регулаторите са 
взети предвид и стойностите на малките времеконстанти,
тъй като в експерименталните изследвания тяхното 
действие оказва влияние върху системата. Параметрите на 
предавателната функция на обекта са взети посредством 
вградения инструмент за идентификация в Интеко.
       Първият използван регулатор (pi_current) е за 
вътрешния контур за регулиране на котвения ток на 
двигателя, като неговата структурата е на ПИ регулатор. 
Параметрите на регулатора са: 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.015; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.8.
Външният контур е по скорост и регулаторът (pi_speed)
също е ПИ регулатор с параметри 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.001; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1.4.
Настройката на регулаторите е осъществена по модулен
оптимум.

На фиг. 11 са показани графики на скоростта и тока на 
двигателя при задание за скорост ±100 rad/s и подчинено 
управление на скоростта от фиг. 10.

времеконстанти, определени с отчитане на инерционните 
маси, приведени към вала на двигателя и 
електромагнитните времеконстанти на силовите вериги); 𝑛𝑛𝑛𝑛
– броят на големите времеконстанти; Т0 – времеконстанта 
на интегриране на обекта; 
        В (1) и (2) се предполага, че е изпълнено 
съотношението 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 ≫ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 . Поради това може да се приеме, 
че [5]
(3) ∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1)𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜇𝜇𝜇𝜇=1 ≈ ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1 .

       Предвид последното допускане за предавателната 
функция на обекта се получава

(4) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

;

(5) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
Т0𝑝𝑝𝑝𝑝(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

Определянето на 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 , не представлява трудност и 
с изчисления или експериментални опити могат да се 
определят с необходимата точност. Проблем възниква при 
определяне на малките времеконстанти 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, тъй като много 
често тяхната природа не е известна и няма достатъчно 
информация за точния им брой [5]. Поради това се 
предпочита да се намери сумата от малките 
времеконстанти, вместо да се търсят всички поотделно. 
Това може да стане, като експериментално се определи 
времеконстантата на еквивалентното апериодично звено, 
оказващо същото влияние на контура. 

Пълната компенсация на всички времеконстанти в 
контура не е възможна. Освен това компенсирането на 
времеконстантите, които са много малки, не е 
целесъобразно, защото създава технически трудности, а 
съответното подобряване на бързодействието е твърде
слабо. Поради това желаната предавателна функция на 
отворения контур много често се представя във вида [5]
(6) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)
,

където 𝑎𝑎𝑎𝑎 е коефициент, влияещ върху показателите на 
регулиращия контур; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 е сумарната малка времеконстанта 
на контура, неподлежащ на компенсиране [5]. 
Предавателната функция на отворения контур 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) се 
представя с произведението [5]
(7) 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝).𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).

Оттук предавателната функция на необходимия 
регулатор може да се определи от уравнението
(8) 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).
       Оптимизацията на контурите може да се осъществи 
чрез следните два оптимума:

•         Настройка на контур по модулен оптимум
        При настройка по модулен оптимум преходната 
характеристика по управляващо въздействие на затворения 
контур трябва да удовлетворява следните изисквания [5]:
пререгулирането да не превишава предварително 
зададената стойност 𝜎𝜎𝜎𝜎 < 5%; времето за преходен процес 
да бъде възможно най-малко.
        Оптимизацията по модулен оптимум в някои случаи 
не може да осигури желаните качествени показатели [5]. 
Поради това се налага да бъде направена друга стандартна 
настройка по симетричен оптимум.

•        Настройка на контур по симетричен  оптимум
       При симетричен оптимум асимптотичната 
логаритмична честотна характеристика 𝐿𝐿𝐿𝐿(Ω) на отворения 
контур е симетрична спрямо срязващата честота Ω𝑐𝑐𝑐𝑐 [5].

Симетричният оптимум дава предимство пред 
техническия само при големи времеконстанти. При малки 
времеконстанти се предпочита техническият оптимум, тъй 

като той дава по-голямо бързодействие и по-голямо 
усилване. 

При системи на електрозадвижвания с чести пускания 
и реверсиране, в които преходният процес при внезапно 
натоварване не е съществен, се предпочита технически 
оптимум [5]. Когато режимът на внезапно натоварване и 
динамичното отклонение на скоростта са определящи, 
регулаторите се настройват по симетричен оптимум.

Система с подчинено регулиране 
за постояннотоковото сервозадвижване 
Интеко

       Предавателната функция на двигателя за постоянен ток
по отношение на скоростта има следния вид:
(9) W(p) = ωm(p)

ua(p)
= Ksm

Ts.p+1
.

        Предавателната функция на двигателя по отношение 
на позицията е
(10) W(p) = θm(p)

ua(p)
= Ksm

p.(Ts.p+1)
,

където времеконстантата на мотора (Ts) и коефициентът му 
на усилване (Ksm) се изчисляват с помощта на уравненията
(11) Ts = Ra.J

B.Ra+K2
;        Ksm = K

B.Ra+K2
,

като ua  – захранващо напрежение; ia – котвен ток; Ra –
котвено съпротивление; K – коефициент за  връзка между 
тока и момента; B – коефициент на вискозно триене; 𝐽𝐽𝐽𝐽 –
инерционен момент на задвижването; θm – позиция на 
вала; ωm – скорост на вала.

Фиг. 10. Каскадна система за управление на скоростта 
в реално време на модулното сервозадвижване Интеко

На фиг. 10 е представена изградената каскадна система 
за управление на скоростта на сервозадвижването Интеко. 
Тук при изчисленията на параметрите на регулаторите са 
взети предвид и стойностите на малките времеконстанти,
тъй като в експерименталните изследвания тяхното 
действие оказва влияние върху системата. Параметрите на 
предавателната функция на обекта са взети посредством 
вградения инструмент за идентификация в Интеко.
       Първият използван регулатор (pi_current) е за 
вътрешния контур за регулиране на котвения ток на 
двигателя, като неговата структурата е на ПИ регулатор. 
Параметрите на регулатора са: 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.015; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.8.
Външният контур е по скорост и регулаторът (pi_speed)
също е ПИ регулатор с параметри 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.001; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1.4.
Настройката на регулаторите е осъществена по модулен
оптимум.

На фиг. 11 са показани графики на скоростта и тока на 
двигателя при задание за скорост ±100 rad/s и подчинено 
управление на скоростта от фиг. 10.

времеконстанти, определени с отчитане на инерционните 
маси, приведени към вала на двигателя и 
електромагнитните времеконстанти на силовите вериги); 𝑛𝑛𝑛𝑛
– броят на големите времеконстанти; Т0 – времеконстанта 
на интегриране на обекта; 
        В (1) и (2) се предполага, че е изпълнено 
съотношението 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 ≫ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 . Поради това може да се приеме, 
че [5]
(3) ∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1)𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜇𝜇𝜇𝜇=1 ≈ ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1 .

       Предвид последното допускане за предавателната 
функция на обекта се получава

(4) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

;

(5) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
Т0𝑝𝑝𝑝𝑝(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

Определянето на 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 , не представлява трудност и 
с изчисления или експериментални опити могат да се 
определят с необходимата точност. Проблем възниква при 
определяне на малките времеконстанти 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, тъй като много 
често тяхната природа не е известна и няма достатъчно 
информация за точния им брой [5]. Поради това се 
предпочита да се намери сумата от малките 
времеконстанти, вместо да се търсят всички поотделно. 
Това може да стане, като експериментално се определи 
времеконстантата на еквивалентното апериодично звено, 
оказващо същото влияние на контура. 

Пълната компенсация на всички времеконстанти в 
контура не е възможна. Освен това компенсирането на 
времеконстантите, които са много малки, не е 
целесъобразно, защото създава технически трудности, а 
съответното подобряване на бързодействието е твърде
слабо. Поради това желаната предавателна функция на 
отворения контур много често се представя във вида [5]
(6) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)
,

където 𝑎𝑎𝑎𝑎 е коефициент, влияещ върху показателите на 
регулиращия контур; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 е сумарната малка времеконстанта 
на контура, неподлежащ на компенсиране [5]. 
Предавателната функция на отворения контур 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) се 
представя с произведението [5]
(7) 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝).𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).

Оттук предавателната функция на необходимия 
регулатор може да се определи от уравнението
(8) 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).
       Оптимизацията на контурите може да се осъществи 
чрез следните два оптимума:

•         Настройка на контур по модулен оптимум
        При настройка по модулен оптимум преходната 
характеристика по управляващо въздействие на затворения 
контур трябва да удовлетворява следните изисквания [5]:
пререгулирането да не превишава предварително 
зададената стойност 𝜎𝜎𝜎𝜎 < 5%; времето за преходен процес 
да бъде възможно най-малко.
        Оптимизацията по модулен оптимум в някои случаи 
не може да осигури желаните качествени показатели [5]. 
Поради това се налага да бъде направена друга стандартна 
настройка по симетричен оптимум.

•        Настройка на контур по симетричен  оптимум
       При симетричен оптимум асимптотичната 
логаритмична честотна характеристика 𝐿𝐿𝐿𝐿(Ω) на отворения 
контур е симетрична спрямо срязващата честота Ω𝑐𝑐𝑐𝑐 [5].

Симетричният оптимум дава предимство пред 
техническия само при големи времеконстанти. При малки 
времеконстанти се предпочита техническият оптимум, тъй 

като той дава по-голямо бързодействие и по-голямо 
усилване. 

При системи на електрозадвижвания с чести пускания 
и реверсиране, в които преходният процес при внезапно 
натоварване не е съществен, се предпочита технически 
оптимум [5]. Когато режимът на внезапно натоварване и 
динамичното отклонение на скоростта са определящи, 
регулаторите се настройват по симетричен оптимум.

Система с подчинено регулиране 
за постояннотоковото сервозадвижване 
Интеко

       Предавателната функция на двигателя за постоянен ток
по отношение на скоростта има следния вид:
(9) W(p) = ωm(p)

ua(p)
= Ksm

Ts.p+1
.

        Предавателната функция на двигателя по отношение 
на позицията е
(10) W(p) = θm(p)

ua(p)
= Ksm

p.(Ts.p+1)
,

където времеконстантата на мотора (Ts) и коефициентът му 
на усилване (Ksm) се изчисляват с помощта на уравненията
(11) Ts = Ra.J

B.Ra+K2
;        Ksm = K

B.Ra+K2
,

като ua  – захранващо напрежение; ia – котвен ток; Ra –
котвено съпротивление; K – коефициент за  връзка между 
тока и момента; B – коефициент на вискозно триене; 𝐽𝐽𝐽𝐽 –
инерционен момент на задвижването; θm – позиция на 
вала; ωm – скорост на вала.

Фиг. 10. Каскадна система за управление на скоростта 
в реално време на модулното сервозадвижване Интеко

На фиг. 10 е представена изградената каскадна система 
за управление на скоростта на сервозадвижването Интеко. 
Тук при изчисленията на параметрите на регулаторите са 
взети предвид и стойностите на малките времеконстанти,
тъй като в експерименталните изследвания тяхното 
действие оказва влияние върху системата. Параметрите на 
предавателната функция на обекта са взети посредством 
вградения инструмент за идентификация в Интеко.
       Първият използван регулатор (pi_current) е за 
вътрешния контур за регулиране на котвения ток на 
двигателя, като неговата структурата е на ПИ регулатор. 
Параметрите на регулатора са: 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.015; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.8.
Външният контур е по скорост и регулаторът (pi_speed)
също е ПИ регулатор с параметри 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.001; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1.4.
Настройката на регулаторите е осъществена по модулен
оптимум.

На фиг. 11 са показани графики на скоростта и тока на 
двигателя при задание за скорост ±100 rad/s и подчинено 
управление на скоростта от фиг. 10.

времеконстанти, определени с отчитане на инерционните 
маси, приведени към вала на двигателя и 
електромагнитните времеконстанти на силовите вериги); 𝑛𝑛𝑛𝑛
– броят на големите времеконстанти; Т0 – времеконстанта 
на интегриране на обекта; 
        В (1) и (2) се предполага, че е изпълнено 
съотношението 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 ≫ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 . Поради това може да се приеме, 
че [5]
(3) ∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1)𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜇𝜇𝜇𝜇=1 ≈ ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1 .

       Предвид последното допускане за предавателната 
функция на обекта се получава

(4) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

;

(5) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
Т0𝑝𝑝𝑝𝑝(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

Определянето на 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 , не представлява трудност и 
с изчисления или експериментални опити могат да се 
определят с необходимата точност. Проблем възниква при 
определяне на малките времеконстанти 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, тъй като много 
често тяхната природа не е известна и няма достатъчно 
информация за точния им брой [5]. Поради това се 
предпочита да се намери сумата от малките 
времеконстанти, вместо да се търсят всички поотделно. 
Това може да стане, като експериментално се определи 
времеконстантата на еквивалентното апериодично звено, 
оказващо същото влияние на контура. 

Пълната компенсация на всички времеконстанти в 
контура не е възможна. Освен това компенсирането на 
времеконстантите, които са много малки, не е 
целесъобразно, защото създава технически трудности, а 
съответното подобряване на бързодействието е твърде
слабо. Поради това желаната предавателна функция на 
отворения контур много често се представя във вида [5]
(6) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)
,

където 𝑎𝑎𝑎𝑎 е коефициент, влияещ върху показателите на 
регулиращия контур; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 е сумарната малка времеконстанта 
на контура, неподлежащ на компенсиране [5]. 
Предавателната функция на отворения контур 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) се 
представя с произведението [5]
(7) 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝).𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).

Оттук предавателната функция на необходимия 
регулатор може да се определи от уравнението
(8) 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).
       Оптимизацията на контурите може да се осъществи 
чрез следните два оптимума:

•         Настройка на контур по модулен оптимум
        При настройка по модулен оптимум преходната 
характеристика по управляващо въздействие на затворения 
контур трябва да удовлетворява следните изисквания [5]:
пререгулирането да не превишава предварително 
зададената стойност 𝜎𝜎𝜎𝜎 < 5%; времето за преходен процес 
да бъде възможно най-малко.
        Оптимизацията по модулен оптимум в някои случаи 
не може да осигури желаните качествени показатели [5]. 
Поради това се налага да бъде направена друга стандартна 
настройка по симетричен оптимум.

•        Настройка на контур по симетричен  оптимум
       При симетричен оптимум асимптотичната 
логаритмична честотна характеристика 𝐿𝐿𝐿𝐿(Ω) на отворения 
контур е симетрична спрямо срязващата честота Ω𝑐𝑐𝑐𝑐 [5].

Симетричният оптимум дава предимство пред 
техническия само при големи времеконстанти. При малки 
времеконстанти се предпочита техническият оптимум, тъй 

като той дава по-голямо бързодействие и по-голямо 
усилване. 

При системи на електрозадвижвания с чести пускания 
и реверсиране, в които преходният процес при внезапно 
натоварване не е съществен, се предпочита технически 
оптимум [5]. Когато режимът на внезапно натоварване и 
динамичното отклонение на скоростта са определящи, 
регулаторите се настройват по симетричен оптимум.

Система с подчинено регулиране 
за постояннотоковото сервозадвижване 
Интеко

       Предавателната функция на двигателя за постоянен ток
по отношение на скоростта има следния вид:
(9) W(p) = ωm(p)

ua(p)
= Ksm

Ts.p+1
.

        Предавателната функция на двигателя по отношение 
на позицията е
(10) W(p) = θm(p)

ua(p)
= Ksm

p.(Ts.p+1)
,

където времеконстантата на мотора (Ts) и коефициентът му 
на усилване (Ksm) се изчисляват с помощта на уравненията
(11) Ts = Ra.J

B.Ra+K2
;        Ksm = K

B.Ra+K2
,

като ua  – захранващо напрежение; ia – котвен ток; Ra –
котвено съпротивление; K – коефициент за  връзка между 
тока и момента; B – коефициент на вискозно триене; 𝐽𝐽𝐽𝐽 –
инерционен момент на задвижването; θm – позиция на 
вала; ωm – скорост на вала.

Фиг. 10. Каскадна система за управление на скоростта 
в реално време на модулното сервозадвижване Интеко

На фиг. 10 е представена изградената каскадна система 
за управление на скоростта на сервозадвижването Интеко. 
Тук при изчисленията на параметрите на регулаторите са 
взети предвид и стойностите на малките времеконстанти,
тъй като в експерименталните изследвания тяхното 
действие оказва влияние върху системата. Параметрите на 
предавателната функция на обекта са взети посредством 
вградения инструмент за идентификация в Интеко.
       Първият използван регулатор (pi_current) е за 
вътрешния контур за регулиране на котвения ток на 
двигателя, като неговата структурата е на ПИ регулатор. 
Параметрите на регулатора са: 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.015; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.8.
Външният контур е по скорост и регулаторът (pi_speed)
също е ПИ регулатор с параметри 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.001; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1.4.
Настройката на регулаторите е осъществена по модулен
оптимум.

На фиг. 11 са показани графики на скоростта и тока на 
двигателя при задание за скорост ±100 rad/s и подчинено 
управление на скоростта от фиг. 10.

времеконстанти, определени с отчитане на инерционните 
маси, приведени към вала на двигателя и 
електромагнитните времеконстанти на силовите вериги); 𝑛𝑛𝑛𝑛
– броят на големите времеконстанти; Т0 – времеконстанта 
на интегриране на обекта; 
        В (1) и (2) се предполага, че е изпълнено 
съотношението 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 ≫ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 . Поради това може да се приеме, 
че [5]
(3) ∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1)𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜇𝜇𝜇𝜇=1 ≈ ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1 .

       Предвид последното допускане за предавателната 
функция на обекта се получава

(4) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

;

(5) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
Т0𝑝𝑝𝑝𝑝(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

Определянето на 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 , не представлява трудност и 
с изчисления или експериментални опити могат да се 
определят с необходимата точност. Проблем възниква при 
определяне на малките времеконстанти 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, тъй като много 
често тяхната природа не е известна и няма достатъчно 
информация за точния им брой [5]. Поради това се 
предпочита да се намери сумата от малките 
времеконстанти, вместо да се търсят всички поотделно. 
Това може да стане, като експериментално се определи 
времеконстантата на еквивалентното апериодично звено, 
оказващо същото влияние на контура. 

Пълната компенсация на всички времеконстанти в 
контура не е възможна. Освен това компенсирането на 
времеконстантите, които са много малки, не е 
целесъобразно, защото създава технически трудности, а 
съответното подобряване на бързодействието е твърде
слабо. Поради това желаната предавателна функция на 
отворения контур много често се представя във вида [5]
(6) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)
,

където 𝑎𝑎𝑎𝑎 е коефициент, влияещ върху показателите на 
регулиращия контур; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 е сумарната малка времеконстанта 
на контура, неподлежащ на компенсиране [5]. 
Предавателната функция на отворения контур 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) се 
представя с произведението [5]
(7) 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝).𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).

Оттук предавателната функция на необходимия 
регулатор може да се определи от уравнението
(8) 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).
       Оптимизацията на контурите може да се осъществи 
чрез следните два оптимума:

•         Настройка на контур по модулен оптимум
        При настройка по модулен оптимум преходната 
характеристика по управляващо въздействие на затворения 
контур трябва да удовлетворява следните изисквания [5]:
пререгулирането да не превишава предварително 
зададената стойност 𝜎𝜎𝜎𝜎 < 5%; времето за преходен процес 
да бъде възможно най-малко.
        Оптимизацията по модулен оптимум в някои случаи 
не може да осигури желаните качествени показатели [5]. 
Поради това се налага да бъде направена друга стандартна 
настройка по симетричен оптимум.

•        Настройка на контур по симетричен  оптимум
       При симетричен оптимум асимптотичната 
логаритмична честотна характеристика 𝐿𝐿𝐿𝐿(Ω) на отворения 
контур е симетрична спрямо срязващата честота Ω𝑐𝑐𝑐𝑐 [5].

Симетричният оптимум дава предимство пред 
техническия само при големи времеконстанти. При малки 
времеконстанти се предпочита техническият оптимум, тъй 

като той дава по-голямо бързодействие и по-голямо 
усилване. 

При системи на електрозадвижвания с чести пускания 
и реверсиране, в които преходният процес при внезапно 
натоварване не е съществен, се предпочита технически 
оптимум [5]. Когато режимът на внезапно натоварване и 
динамичното отклонение на скоростта са определящи, 
регулаторите се настройват по симетричен оптимум.

Система с подчинено регулиране 
за постояннотоковото сервозадвижване 
Интеко

       Предавателната функция на двигателя за постоянен ток
по отношение на скоростта има следния вид:
(9) W(p) = ωm(p)

ua(p)
= Ksm

Ts.p+1
.

        Предавателната функция на двигателя по отношение 
на позицията е
(10) W(p) = θm(p)

ua(p)
= Ksm

p.(Ts.p+1)
,

където времеконстантата на мотора (Ts) и коефициентът му 
на усилване (Ksm) се изчисляват с помощта на уравненията
(11) Ts = Ra.J

B.Ra+K2
;        Ksm = K

B.Ra+K2
,

като ua  – захранващо напрежение; ia – котвен ток; Ra –
котвено съпротивление; K – коефициент за  връзка между 
тока и момента; B – коефициент на вискозно триене; 𝐽𝐽𝐽𝐽 –
инерционен момент на задвижването; θm – позиция на 
вала; ωm – скорост на вала.

Фиг. 10. Каскадна система за управление на скоростта 
в реално време на модулното сервозадвижване Интеко

На фиг. 10 е представена изградената каскадна система 
за управление на скоростта на сервозадвижването Интеко. 
Тук при изчисленията на параметрите на регулаторите са 
взети предвид и стойностите на малките времеконстанти,
тъй като в експерименталните изследвания тяхното 
действие оказва влияние върху системата. Параметрите на 
предавателната функция на обекта са взети посредством 
вградения инструмент за идентификация в Интеко.
       Първият използван регулатор (pi_current) е за 
вътрешния контур за регулиране на котвения ток на 
двигателя, като неговата структурата е на ПИ регулатор. 
Параметрите на регулатора са: 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.015; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.8.
Външният контур е по скорост и регулаторът (pi_speed)
също е ПИ регулатор с параметри 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.001; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1.4.
Настройката на регулаторите е осъществена по модулен
оптимум.

На фиг. 11 са показани графики на скоростта и тока на 
двигателя при задание за скорост ±100 rad/s и подчинено 
управление на скоростта от фиг. 10.
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Поради това се налага да бъде направена друга стандартна 
настройка по симетричен оптимум.

•  Настройка на контур по симетричен оптимум
При симетричен оптимум асимптотичната логаритмич-

на честотна характеристика L(Ω) на отворения контур е 
симетрична спрямо срязващата честота Ωc [5].

Симетричният оптимум дава предимство пред техни-
ческия само при големи времеконстанти. При малки вре-
меконстанти се предпочита техническият оптимум, тъй като 
той дава по-голямо бързодействие и по-голямо усилване. 

При системи на електрозадвижвания с чести пуска-
ния и реверсиране, в които преходният процес при внезап-
но натоварване не е съществен, се предпочита технически 
оптимум [5]. Когато режимът на внезапно натоварване и 
динамичното отклонение на скоростта са определящи, ре-
гулаторите се настройват по симетричен оптимум.

Система с подчинено регулиране  
за постояннотоковото сервозадвижване 
Интеко

Предавателната функция на двигателя за постоянен 
ток по отношение на скоростта има следния вид:

 Предавателната функция на двигателя по отношение 
на позицията е

където времеконстантата на мотора (Ts) и коефици-
ентът му на усилване (Ksm) се изчисляват с помощта на 
уравненията

като ua– захранващо напрежение; ia – котвен ток; Ra 
– котвено съпротивление; K – коефициент за връзка меж-
ду тока и момента; B – коефициент на вискозно триене; 
J – инерционен момент на задвижването; θm – позиция на 
вала; ωm – скорост на вала. 

Фиг. 10. Каскадна система за управление на скоростта в реално 
време на модулното сервозадвижване Интеко

На фиг. 10 е представена изградената каскадна сис-
тема за управление на скоростта на сервозадвижването 
Интеко. Тук при изчисленията на параметрите на регулато-
рите са взети предвид и стойностите на малките времекон-
станти, тъй като в експерименталните изследвания тяхното 

действие оказва влияние върху системата. Параметрите на 
предавателната функция на обекта са взети посредством 
вградения инструмент за идентификация в Интеко.

Първият използван регулатор (pi_current) е за въ-
трешния контур за регулиране на котвения ток на двигате-
ля, като неговата структурата е на ПИ регулатор. Параме-
трите на регулатора са: KI=0.015; KP=0.8. Външният контур 
е по скорост и регулаторът (pi_speed) също е ПИ регулатор 
с параметри KI=0.001; KP=1.4. Настройката на регулаторите 
е осъществена по модулен оптимум.

На фиг. 11 са показани графики на скоростта и тока 
на двигателя при задание за скорост ±100 rad/s и подчи-
нено управление на скоростта от фиг. 10.

Фиг. 11. Задание за скорост ±100 rad/s, реална скорост и 
котвен ток на модулното сервозадвижване Интеко  

при подчинено управление на скоростта

Фиг. 12. Задание за скорост, реална скорост и котвен ток  
на сервозадвижването Интеко при заложеното управление с ПИ 

регулатор

На фиг. 12 са показани графики на скоростта и тока 
на двигателя от заложения готов модел за управление на 
скоростта с ПИ регулатор в Интеко при задание за скорост 
±100 rad/s.

В таблицата са поместени обобщени данни на по-
казателите за качество на преходните процеси при двете 
системи.

Пререгулиране
Време за ре-
гулиране, s

Заложен модел 1.45 % 1.13

Подчинено регулиране 1.5 % 1.14

времеконстанти, определени с отчитане на инерционните 
маси, приведени към вала на двигателя и 
електромагнитните времеконстанти на силовите вериги); 𝑛𝑛𝑛𝑛
– броят на големите времеконстанти; Т0 – времеконстанта 
на интегриране на обекта; 
        В (1) и (2) се предполага, че е изпълнено 
съотношението 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 ≫ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 . Поради това може да се приеме, 
че [5]
(3) ∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1)𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜇𝜇𝜇𝜇=1 ≈ ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1 .

       Предвид последното допускане за предавателната 
функция на обекта се получава

(4) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

;

(5) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
Т0𝑝𝑝𝑝𝑝(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

Определянето на 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 , не представлява трудност и 
с изчисления или експериментални опити могат да се 
определят с необходимата точност. Проблем възниква при 
определяне на малките времеконстанти 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, тъй като много 
често тяхната природа не е известна и няма достатъчно 
информация за точния им брой [5]. Поради това се 
предпочита да се намери сумата от малките 
времеконстанти, вместо да се търсят всички поотделно. 
Това може да стане, като експериментално се определи 
времеконстантата на еквивалентното апериодично звено, 
оказващо същото влияние на контура. 

Пълната компенсация на всички времеконстанти в 
контура не е възможна. Освен това компенсирането на 
времеконстантите, които са много малки, не е 
целесъобразно, защото създава технически трудности, а 
съответното подобряване на бързодействието е твърде
слабо. Поради това желаната предавателна функция на 
отворения контур много често се представя във вида [5]
(6) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)
,

където 𝑎𝑎𝑎𝑎 е коефициент, влияещ върху показателите на 
регулиращия контур; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 е сумарната малка времеконстанта 
на контура, неподлежащ на компенсиране [5]. 
Предавателната функция на отворения контур 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) се 
представя с произведението [5]
(7) 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝).𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).

Оттук предавателната функция на необходимия 
регулатор може да се определи от уравнението
(8) 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).
       Оптимизацията на контурите може да се осъществи 
чрез следните два оптимума:

•         Настройка на контур по модулен оптимум
        При настройка по модулен оптимум преходната 
характеристика по управляващо въздействие на затворения 
контур трябва да удовлетворява следните изисквания [5]:
пререгулирането да не превишава предварително 
зададената стойност 𝜎𝜎𝜎𝜎 < 5%; времето за преходен процес 
да бъде възможно най-малко.
        Оптимизацията по модулен оптимум в някои случаи 
не може да осигури желаните качествени показатели [5]. 
Поради това се налага да бъде направена друга стандартна 
настройка по симетричен оптимум.

•        Настройка на контур по симетричен  оптимум
       При симетричен оптимум асимптотичната 
логаритмична честотна характеристика 𝐿𝐿𝐿𝐿(Ω) на отворения 
контур е симетрична спрямо срязващата честота Ω𝑐𝑐𝑐𝑐 [5].

Симетричният оптимум дава предимство пред 
техническия само при големи времеконстанти. При малки 
времеконстанти се предпочита техническият оптимум, тъй 

като той дава по-голямо бързодействие и по-голямо 
усилване. 

При системи на електрозадвижвания с чести пускания 
и реверсиране, в които преходният процес при внезапно 
натоварване не е съществен, се предпочита технически 
оптимум [5]. Когато режимът на внезапно натоварване и 
динамичното отклонение на скоростта са определящи, 
регулаторите се настройват по симетричен оптимум.

Система с подчинено регулиране 
за постояннотоковото сервозадвижване 
Интеко

       Предавателната функция на двигателя за постоянен ток
по отношение на скоростта има следния вид:
(9) W(p) = ωm(p)

ua(p)
= Ksm

Ts.p+1
.

        Предавателната функция на двигателя по отношение 
на позицията е
(10) W(p) = θm(p)

ua(p)
= Ksm

p.(Ts.p+1)
,

където времеконстантата на мотора (Ts) и коефициентът му 
на усилване (Ksm) се изчисляват с помощта на уравненията
(11) Ts = Ra.J

B.Ra+K2
;        Ksm = K

B.Ra+K2
,

като ua  – захранващо напрежение; ia – котвен ток; Ra –
котвено съпротивление; K – коефициент за  връзка между 
тока и момента; B – коефициент на вискозно триене; 𝐽𝐽𝐽𝐽 –
инерционен момент на задвижването; θm – позиция на 
вала; ωm – скорост на вала.

Фиг. 10. Каскадна система за управление на скоростта 
в реално време на модулното сервозадвижване Интеко

На фиг. 10 е представена изградената каскадна система 
за управление на скоростта на сервозадвижването Интеко. 
Тук при изчисленията на параметрите на регулаторите са 
взети предвид и стойностите на малките времеконстанти,
тъй като в експерименталните изследвания тяхното 
действие оказва влияние върху системата. Параметрите на 
предавателната функция на обекта са взети посредством 
вградения инструмент за идентификация в Интеко.
       Първият използван регулатор (pi_current) е за 
вътрешния контур за регулиране на котвения ток на 
двигателя, като неговата структурата е на ПИ регулатор. 
Параметрите на регулатора са: 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.015; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.8.
Външният контур е по скорост и регулаторът (pi_speed)
също е ПИ регулатор с параметри 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.001; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1.4.
Настройката на регулаторите е осъществена по модулен
оптимум.

На фиг. 11 са показани графики на скоростта и тока на 
двигателя при задание за скорост ±100 rad/s и подчинено 
управление на скоростта от фиг. 10.

времеконстанти, определени с отчитане на инерционните 
маси, приведени към вала на двигателя и 
електромагнитните времеконстанти на силовите вериги); 𝑛𝑛𝑛𝑛
– броят на големите времеконстанти; Т0 – времеконстанта 
на интегриране на обекта; 
        В (1) и (2) се предполага, че е изпълнено 
съотношението 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 ≫ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 . Поради това може да се приеме, 
че [5]
(3) ∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1)𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜇𝜇𝜇𝜇=1 ≈ ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1 .

       Предвид последното допускане за предавателната 
функция на обекта се получава

(4) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

;

(5) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
Т0𝑝𝑝𝑝𝑝(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

Определянето на 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 , не представлява трудност и 
с изчисления или експериментални опити могат да се 
определят с необходимата точност. Проблем възниква при 
определяне на малките времеконстанти 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, тъй като много 
често тяхната природа не е известна и няма достатъчно 
информация за точния им брой [5]. Поради това се 
предпочита да се намери сумата от малките 
времеконстанти, вместо да се търсят всички поотделно. 
Това може да стане, като експериментално се определи 
времеконстантата на еквивалентното апериодично звено, 
оказващо същото влияние на контура. 

Пълната компенсация на всички времеконстанти в 
контура не е възможна. Освен това компенсирането на 
времеконстантите, които са много малки, не е 
целесъобразно, защото създава технически трудности, а 
съответното подобряване на бързодействието е твърде
слабо. Поради това желаната предавателна функция на 
отворения контур много често се представя във вида [5]
(6) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)
,

където 𝑎𝑎𝑎𝑎 е коефициент, влияещ върху показателите на 
регулиращия контур; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 е сумарната малка времеконстанта 
на контура, неподлежащ на компенсиране [5]. 
Предавателната функция на отворения контур 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) се 
представя с произведението [5]
(7) 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝).𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).

Оттук предавателната функция на необходимия 
регулатор може да се определи от уравнението
(8) 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).
       Оптимизацията на контурите може да се осъществи 
чрез следните два оптимума:

•         Настройка на контур по модулен оптимум
        При настройка по модулен оптимум преходната 
характеристика по управляващо въздействие на затворения 
контур трябва да удовлетворява следните изисквания [5]:
пререгулирането да не превишава предварително 
зададената стойност 𝜎𝜎𝜎𝜎 < 5%; времето за преходен процес 
да бъде възможно най-малко.
        Оптимизацията по модулен оптимум в някои случаи 
не може да осигури желаните качествени показатели [5]. 
Поради това се налага да бъде направена друга стандартна 
настройка по симетричен оптимум.

•        Настройка на контур по симетричен  оптимум
       При симетричен оптимум асимптотичната 
логаритмична честотна характеристика 𝐿𝐿𝐿𝐿(Ω) на отворения 
контур е симетрична спрямо срязващата честота Ω𝑐𝑐𝑐𝑐 [5].

Симетричният оптимум дава предимство пред 
техническия само при големи времеконстанти. При малки 
времеконстанти се предпочита техническият оптимум, тъй 

като той дава по-голямо бързодействие и по-голямо 
усилване. 

При системи на електрозадвижвания с чести пускания 
и реверсиране, в които преходният процес при внезапно 
натоварване не е съществен, се предпочита технически 
оптимум [5]. Когато режимът на внезапно натоварване и 
динамичното отклонение на скоростта са определящи, 
регулаторите се настройват по симетричен оптимум.

Система с подчинено регулиране 
за постояннотоковото сервозадвижване 
Интеко

       Предавателната функция на двигателя за постоянен ток
по отношение на скоростта има следния вид:
(9) W(p) = ωm(p)

ua(p)
= Ksm

Ts.p+1
.

        Предавателната функция на двигателя по отношение 
на позицията е
(10) W(p) = θm(p)

ua(p)
= Ksm

p.(Ts.p+1)
,

където времеконстантата на мотора (Ts) и коефициентът му 
на усилване (Ksm) се изчисляват с помощта на уравненията
(11) Ts = Ra.J

B.Ra+K2
;        Ksm = K

B.Ra+K2
,

като ua  – захранващо напрежение; ia – котвен ток; Ra –
котвено съпротивление; K – коефициент за  връзка между 
тока и момента; B – коефициент на вискозно триене; 𝐽𝐽𝐽𝐽 –
инерционен момент на задвижването; θm – позиция на 
вала; ωm – скорост на вала.

Фиг. 10. Каскадна система за управление на скоростта 
в реално време на модулното сервозадвижване Интеко

На фиг. 10 е представена изградената каскадна система 
за управление на скоростта на сервозадвижването Интеко. 
Тук при изчисленията на параметрите на регулаторите са 
взети предвид и стойностите на малките времеконстанти,
тъй като в експерименталните изследвания тяхното 
действие оказва влияние върху системата. Параметрите на 
предавателната функция на обекта са взети посредством 
вградения инструмент за идентификация в Интеко.
       Първият използван регулатор (pi_current) е за 
вътрешния контур за регулиране на котвения ток на 
двигателя, като неговата структурата е на ПИ регулатор. 
Параметрите на регулатора са: 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.015; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.8.
Външният контур е по скорост и регулаторът (pi_speed)
също е ПИ регулатор с параметри 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.001; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1.4.
Настройката на регулаторите е осъществена по модулен
оптимум.

На фиг. 11 са показани графики на скоростта и тока на 
двигателя при задание за скорост ±100 rad/s и подчинено 
управление на скоростта от фиг. 10.

времеконстанти, определени с отчитане на инерционните 
маси, приведени към вала на двигателя и 
електромагнитните времеконстанти на силовите вериги); 𝑛𝑛𝑛𝑛
– броят на големите времеконстанти; Т0 – времеконстанта 
на интегриране на обекта; 
        В (1) и (2) се предполага, че е изпълнено 
съотношението 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 ≫ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 . Поради това може да се приеме, 
че [5]
(3) ∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1)𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜇𝜇𝜇𝜇=1 ≈ ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 + 1𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1 .

       Предвид последното допускане за предавателната 
функция на обекта се получава

(4) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

;

(5) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂
Т0𝑝𝑝𝑝𝑝(∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)∏ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜇𝜇𝜇𝜇=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜇𝜇𝜇𝜇=1

.

Определянето на 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 , не представлява трудност и 
с изчисления или експериментални опити могат да се 
определят с необходимата точност. Проблем възниква при 
определяне на малките времеконстанти 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇, тъй като много 
често тяхната природа не е известна и няма достатъчно 
информация за точния им брой [5]. Поради това се 
предпочита да се намери сумата от малките 
времеконстанти, вместо да се търсят всички поотделно. 
Това може да стане, като експериментално се определи 
времеконстантата на еквивалентното апериодично звено, 
оказващо същото влияние на контура. 

Пълната компенсация на всички времеконстанти в 
контура не е възможна. Освен това компенсирането на 
времеконстантите, които са много малки, не е 
целесъобразно, защото създава технически трудности, а 
съответното подобряване на бързодействието е твърде
слабо. Поради това желаната предавателна функция на 
отворения контур много често се представя във вида [5]
(6) 𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝+1)
,

където 𝑎𝑎𝑎𝑎 е коефициент, влияещ върху показателите на 
регулиращия контур; 𝑇𝑇𝑇𝑇𝜇𝜇𝜇𝜇 е сумарната малка времеконстанта 
на контура, неподлежащ на компенсиране [5]. 
Предавателната функция на отворения контур 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) се 
представя с произведението [5]
(7) 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝).𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).

Оттук предавателната функция на необходимия 
регулатор може да се определи от уравнението
(8) 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝)

𝑊𝑊𝑊𝑊0(𝑝𝑝𝑝𝑝).
       Оптимизацията на контурите може да се осъществи 
чрез следните два оптимума:

•         Настройка на контур по модулен оптимум
        При настройка по модулен оптимум преходната 
характеристика по управляващо въздействие на затворения 
контур трябва да удовлетворява следните изисквания [5]:
пререгулирането да не превишава предварително 
зададената стойност 𝜎𝜎𝜎𝜎 < 5%; времето за преходен процес 
да бъде възможно най-малко.
        Оптимизацията по модулен оптимум в някои случаи 
не може да осигури желаните качествени показатели [5]. 
Поради това се налага да бъде направена друга стандартна 
настройка по симетричен оптимум.

•        Настройка на контур по симетричен  оптимум
       При симетричен оптимум асимптотичната 
логаритмична честотна характеристика 𝐿𝐿𝐿𝐿(Ω) на отворения 
контур е симетрична спрямо срязващата честота Ω𝑐𝑐𝑐𝑐 [5].

Симетричният оптимум дава предимство пред 
техническия само при големи времеконстанти. При малки 
времеконстанти се предпочита техническият оптимум, тъй 

като той дава по-голямо бързодействие и по-голямо 
усилване. 

При системи на електрозадвижвания с чести пускания 
и реверсиране, в които преходният процес при внезапно 
натоварване не е съществен, се предпочита технически 
оптимум [5]. Когато режимът на внезапно натоварване и 
динамичното отклонение на скоростта са определящи, 
регулаторите се настройват по симетричен оптимум.

Система с подчинено регулиране 
за постояннотоковото сервозадвижване 
Интеко

       Предавателната функция на двигателя за постоянен ток
по отношение на скоростта има следния вид:
(9) W(p) = ωm(p)

ua(p)
= Ksm

Ts.p+1
.

        Предавателната функция на двигателя по отношение 
на позицията е
(10) W(p) = θm(p)

ua(p)
= Ksm

p.(Ts.p+1)
,

където времеконстантата на мотора (Ts) и коефициентът му 
на усилване (Ksm) се изчисляват с помощта на уравненията
(11) Ts = Ra.J

B.Ra+K2
;        Ksm = K

B.Ra+K2
,

като ua  – захранващо напрежение; ia – котвен ток; Ra –
котвено съпротивление; K – коефициент за  връзка между 
тока и момента; B – коефициент на вискозно триене; 𝐽𝐽𝐽𝐽 –
инерционен момент на задвижването; θm – позиция на 
вала; ωm – скорост на вала.

Фиг. 10. Каскадна система за управление на скоростта 
в реално време на модулното сервозадвижване Интеко

На фиг. 10 е представена изградената каскадна система 
за управление на скоростта на сервозадвижването Интеко. 
Тук при изчисленията на параметрите на регулаторите са 
взети предвид и стойностите на малките времеконстанти,
тъй като в експерименталните изследвания тяхното 
действие оказва влияние върху системата. Параметрите на 
предавателната функция на обекта са взети посредством 
вградения инструмент за идентификация в Интеко.
       Първият използван регулатор (pi_current) е за 
вътрешния контур за регулиране на котвения ток на 
двигателя, като неговата структурата е на ПИ регулатор. 
Параметрите на регулатора са: 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.015; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.8.
Външният контур е по скорост и регулаторът (pi_speed)
също е ПИ регулатор с параметри 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.001; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1.4.
Настройката на регулаторите е осъществена по модулен
оптимум.

На фиг. 11 са показани графики на скоростта и тока на 
двигателя при задание за скорост ±100 rad/s и подчинено 
управление на скоростта от фиг. 10.
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При системите с подчинено регулиране спрямо зало-
жената система се наблюдава леко влошаване на показа-
телите на пререгулиране с 0.05% и времето за регулиране 
с 0.01 s, но за сметка на това токът намалява три пъти. 
Това ограничаване на тока при подчиненото регулиране по 
време на преходен процес при пускане и реверсиране ще 
доведе до удължаване на живота на колекторно-четковия 
апарат. В допълнение при системите с каскадно управление 
се наблюдава чувствително намаляване на пулсациите на 
тока. 

Заключение
При регулиране на позицията с подчинено регулиране 

освен контурът на ток ще се регулира и контурът на ско-
рост. Това ще даде предимство в системите, при които се 
налагат ограничения на скоростта, водени от съображения 
за механична износоустойчивост, по якостни причини (раз-
рушаване на елемент от кинематичната верига) и други. 
Същевременно при необходимост може да бъде въведено 
и ограничение на максималното ускорение, което може да 
причини приплъзване във фрикционната двойка от кинема-
тичната верига, разрушаване на елемент от кинематична-
та верига при конструкции с ограничена якост, загуба на 
пространствена устойчивост на машината и други. 

 Едно такова разширяване на възможностите на мо-
дулното сервозадвижване Интеко с датчик на ток ще дове-
де до създаване както на системи с подчинено регулиране, 
така и на системи с независимо управление на коорди-
натите. Това ще позволи да се създадат типови системи в 
зависимост от елементите в кинематичната верига и харак-
тера на товарния момент на съответното сервозадвижване. 
По такъв начин тези системи могат лесно и бързо да бъдат 
приложени в индустрията и ще спестят труд и усилия на 
проектантите при синтеза и верификацията на резултатите. 

 Имплементирането на датчик за ток заедно с инфор-
мацията за захранващото напрежение ще даде възможност 
за реализация на безсензорни системи за управление на 
скорост и позиция, използващи наблюдатели.
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Разработване на лабораторна система 
за наблюдение и управление 
с използване на Web Server

А. Танева, Г. Гогичев, С. Пенков

Увод
В днешно време се наблюдава прилагането на разно-

образни комуникационни средства и технологии в системи 
за управление с различно предназначение. Това е довело 
до появата и на йерархични индустриални системи, при 
които управляващите функции заемат все по-глобален ма-
щаб. Съвременният подход за осигуряване на функционал-
на, информационна и програмно- техническа съвместимост 
и ефективност на отделните части (подсистеми) се състои 
в изграждането на интегрирани системи за управление 
на производството в най-общ смисъл. Известните като 
разпределени системи за управление (Distributed Control 
Systems), системи за управление с използване на мрежо-
ва среда (Networked Control Systems) и SCADA системи са 
актуални вече повече от 40 години и тяхното развитие про-
дължава. Прогресът на съвременните комуникационни тех-
нологии предизвиква еволюция в разбирането за понятия 
като интегрирана система, което неминуемо се отразява 
и на подходите за синтез на системите за индустриална 
автоматизация.

Проектирането на представената лабораторна систе-
ма е продиктувано от стремежа за развитие именно чрез 
интегриране на комуникационен механизъм с използване 
на Web Server в обща платформа на система за управление 
с микропроцесор.

Разработката е свързана с това да се инсталира 
и използва Web Server за наблюдение и управление на 
технологичен процес върху развойна платформа на Texas 
Instruments. 

Материалът е разпределен в няколко секции, които 
включват: проектиране на лабораторната постановка, на-
стройка, разработване на алгоритъм за работата й, про-
грамно реализиране в отворена среда за програмиране, 
провеждане на експерименти и резултати, показващи функ-
ционалност и работоспособност. 

Проектиране на система  
за наблюдение и управление

Идеята на този проект е свързана с използването 
на съвременен комуникационен механизъм и класическа 
постановка на едноконтурна система за управление, обе-
динени върху една развойна платформа, и с осъществя-
ването на възможност за наблюдение и управление през 

браузър. За целта са избрани електронни компоненти на 
Texas Instruments oт серията Tiva C TM4C1294XL Connected 
LaunchPad. В най-общ смисъл постановката на задачата 
включва да се разработи среда и средство за визуализа-
ция на технологичен процес. Комуникационната среда е 
базирана на LAN мрежа посредством Ethernet протокол, 
а за визуализация е създадена опростена Web страница, 
която би могла да се надгражда във всеки следващ етап 
на разработката. IP адресът може да бъде конфигуриран по 
подходящ за конкретната задача начин. 

При разработване на лабораторната постановка с 
Web Server-а е използван потенциометър за симулиране 
на индустриален сензор за следене на състоянието на тех-
нологична величина. На Web страницата едновременно със 
стойността на сензора е представен и пример, който е 
програмно обвързан с промяната на сигнала, задаван чрез 
потенциометъра. В този случай не се конкретизира обектът 
за управление, допуска се, че технологичната величина е 
ниво в резервоар. В обобщение предложеното решение 
е приложимо и може да се разглежда за определен клас 
обекти.

Системната конфигурация разполага с процесорна еди-
ница Tiva c EK-TM4C1294XL Connected LaunchPad (фиг. 1), 
като някои от нейните характеристики са:

Фиг. 1. Общ вид на развойната платка Tiva C Connected 
LaunchPad

High Performance TM4C1294NCPDT MCU:
• 120MHz 32-bits ARM Cortex-M4 CPU;
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• 1MB Flash, 256KB SRAM, 6KB EEPROM;
• Integrated 10/100 Ethernet MAC+PHY, data protection 

hardware, 8x 32-bits timers;
• Dual 12-bits 2MSPS ADCs, motion control PWMs;
• USB H/D/O, additional serial communication interfaces;

Dual, stackable BoosterPack XL connection sites;
Cloud-based, Exosite QuickStart Application; TivaWare 

2.1;
On-board, in-circuit debug interface (ICDI);
Multiple development tool chain support: CCS, Keil, IAR, 

Mentor & GCC.
Аналогово-цифровият преобразовател на платката е 

12 bits и разполага с 80 вход/изхода в зависимост от 
декларирането им. Тя разполага и с цифрово-аналогов пре-
образовател. Това предоставя големи възможности за екс-
периментиране и синтезиране на наблюдение и управление 
на технологични процеси.

Разработената лабораторна постановка включва еле-
ментите, показани на фиг. 2, и както следва:

• Tiva c EK-TM4C1294XL Connected LaunchPad;
• Router – маршрутизатор;
• Ethernet кабел за свързване на Tiva c EK-TM4C1294XL 

Connected LaunchPad с Router;
• Потенциометър 10 kΩ.

Фиг. 2. Общ вид на лабораторната система с използване на Tiva 
C Series Connected LaunchPad и Web Server

Разработване на алгоритъм
За работата на така проектираната и реализирана ла-

бораторна система е създаден опростен алгоритъм. Някои 
от основните стъпки са: 

1. След стартиране на системата трябва да се получи 
IP адрес (IP:192.168.1.111), присвоява се текуща стойност 

на сензора, използван в случая, получава се индикация 
за състоянието на използваните диоди, означени с D1-D4.

2. Проверява се за налична връзка, ако липсва се 
изчаква, ако е установена, се зарежда web страницата, 
показана на фиг. 5.

3. Изпълнява се отново проверка за зареждане на 
страницата. При положителен резултат се продължава към 
следващата стъпка, ако не се изчаква. След зареждането 
на страницата са възможни няколко действия.

4. Наблюдават се показания от обратната връзка. 
Извършва се сравнение на отчетената стойност. Сравнява 
се с предварително зададени интервали. Резултатите се 
показват съответно с използваните за целта диоди на плат-
ката, означени с D1 до D4.

5. Системата работи до получаване на Stop сигнал 
или разпадане на връзката.

При разработване на лабораторната постановка с 
Web Server е използван потенциометър за симулиране на 
сигнал от сензор за следене, показан в общия вид на 
постановка (фиг. 2). В класическия смисъл на система за 
управление тук липсват управляващо въздействие и зада-
нието. Чрез промяна на показанията се реализират сигнали 
в качеството на обратна връзка в постановката и се отчи-
тат в Web базираната страница. При свързване на реален 
обект за управление постановката би могла да се разгърне, 
като се реализира управляващо въздействие, което да ели-
минира системната грешка за постигне на заданието.

 Програмата, отговаряща на по-горе изложения ал-
горитъм, е разработена в отворената среда (open source 
software) за програмиране Energia MT (фиг. 3). Тя е пред-
назначена за разработване на проекти за платките на Texas 
Instruments, в конкретния случай Tiva c EK-TM4C1294XL 
Connected LaunchPad.

Фиг. 3. Отворена среда за програмиране Energia MT

На фиг. 3 може да се види мястото, озаглавено с void 
setup(), в което се задават глобалните променливи и се де-
финират входовете и изходите на платната – кои нейни пи-
нове да се използват като входове и кои като изходи. Това 
е предимство на развойната платформа, което позволява 
потребителите да дефинират и конфигурират, използвайки 
я за различни цели.

По-долу следва основният код при инициализацията:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
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// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0x00, 0x1A, 0xB6, 0x02, 0xAB, 0xAB };
IPAddress ip(192,168,1,111); // IP address, may need 

to change depending on network
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
String HTTP_req; // stores the HTTP request
void setup()
{
 Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device
 server.begin(); // start to listen for clients
 Serial.begin(9600); // for diagnostics
 pinMode(D1_LED, OUTPUT);
 pinMode(D2_LED, OUTPUT);
 pinMode(D3_LED, OUTPUT);
 pinMode(D4_LED, OUTPUT);
}
В секцията void loop() е поместена потребителската 

програма, тялото на програмата или тази част от нея, която 
ще се изпълнява многократно.

Преди зареждането на разработената програма се осъ-
ществява връзка през порта на PC и Energia MT (фиг. 4).

Фиг. 4. Настройка и свързване на платката и Energia MT  
през СОМ порта на РС

Съгласно таблицата се приемат три нива на разде-
ление за индикация. По нататък се провеждат експеримен-
тите за проверка на работоспособността на разработката 
при тяхното отчитане и съответстваща визуализация.

Обхват на входния сигнал и състояние на изходите

Ниво Обхват, V
Изходи

On Off
1 0-2.50 D1 D2, D3, D4

2 2.50-4.50 D2, D3 D1, D4

3 4.5 D4 D1, D2, D3

Изпълнението на програмата и като цяло на Web 
server се изразява в отчитането на тези три определени 
нива от сензора. Данните, които се получават и се визуа-
лизират, са преобразувани предварително в напрежение. 
То се променя посредством промяна на съпротивление-
то на потенциометъра. Ще се разгледат поотделно трите 
случая.

Първото ниво, което отчита алгоритъмът, е от 0.00 до 
2.50 V. В този случай се определя включването на диода 
D1 от платката във високо ниво и се визуализира на Web 
страницата. Направена е опростена аналогия с пример, по-
казващ ниво във воден резервоар. Нивото се разделя на 
тези три нива за простота. При попадане на показания на 
сигнала в първото ниво съответно на резервоара на Web 
страницата се извежда съобщение Low water level.

Второто ниво е от 2.50 до 4.50 V, то определя включ-
ването на диоди D1 и D2 от платката във високо ниво. При 
това ниво на резервоара на Web страницата се извежда 
съобщение OK. Приема се, че резервоарът е пълен.

Tретото ниво е от 4.51 до 5.00 V. То определя включ-
ването на диод D4 от платката във високо ниво. При тази 
индикация за ниво в резервоара на Web страницата се 
извежда съобщение High water level.

Експерименти и резултати
За провеждане на експеримента се използва поста-

новката на разработената система (фиг. 2). След зареж-
дане на програмата от Energiа в процесора на развойната 
платформа беше установено нейното изпълнение. Експери-
менталните резултати показват функционалност и работос-
пособност, които са поместени в няколко фигури по-долу. 

Създадената страница е достъпна, след като се из-
пише IP адресът, заложен в потребителската програма, в 
лентата на браузъра (фиг. 5).

Фиг. 5. Зареждане на web страницата

Трябва да се отбележи, че в този алгоритъм няма 
включена процедура за следене и известяване при разпа-
дане на връзката между web приложението и разглеждания 
обект. Извършва се еднократна проверка при пускане на 
системата в експлоатация. 

Добавените коментари, които се виждат (фиг. 6, 8 и 
10), като Low water level, High water level и OK се отнасят 
към допускането, че входният сигнал може да бъде раз-
глеждан като показание за нивото в резервоар, например: 

Симулиране на Първо ниво

 Фиг. 6. Web визуализация на Първо ниво
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Фиг. 7. Светлинна индикация на Първо ниво, свети диод 1 (D1)

Симулиране на Второ ниво

Фиг. 8. Web визуализация на Второ ниво

Фиг. 9. Светлинна индикация на Второ ниво, светят диоди 1 и 2 
(D2, D3)

Симулиране на Трето ниво

Фиг. 10. Web визуализация на Трето ниво

Фиг. 11. Светлинна индикация на Трето ниво, свети диод 4 (D4)

Средата за програмиране разполага с инструмент 
за проверка на състоянието на комуникацията и нейното 
проследяване на ниско ниво. При проведения експеримент 
беше осъществена и наблюдавана връзката с персоналния 
компютър и мобилни устройства по този начин. Възможно 
е да се допълнят алгоритъмът и приложението на лабора-
торната система с част, която да следи и показва състоя-
нието на връзката непрекъснато.

Заключение
Разработката е приложена само в локална мрежа в 

лабораторни условия. Избрана е тази мрежа поради по-го-
ляма сигурност от страна на представяната информация, 
възможното управление и елиминирането на зловредни 
влияния. С платформата на Texas Instrument е възможно 
да се разработят и изпълнят и много по-сложни алгоритми 
както от комуникационна гледна точка, така и за управле-
ние. 

Тя притежава големи възможности и достъпен език за 
програмиране, сходен с този на най-популярната платфор-
ма от този тип Arduino. 

В зависимост от величините, характеризиращи обек-
тите за управление, най-общо те се разделят на дискретни 
и непрекъснати. За постигане на поставената цел е допус-
нато, че се наблюдава една технологична величина (таб-
лицата). Тя е представител на т. нар. технологични вели-
чини в системите за управление. При тях е наложително 
да се използват подходящи формати за представяне на 
данните съобразно използваните процесори. По-опростени 
са случаите при дискретни процеси, за които величините 
имат две състояния. Разработката е приложима и в двата 
случая, като трябва да се отчитат възможностите и хар-
дуерните ограничения при всеки конкретен случай (памет, 
бързодействие, брой входове и изходи и т.н.).

Тази разработка поставя основи за бъдещи разра-
ботки в сферата на Web наблюдението и управлението на 
данни и процеси. Развойната платка е подходяща и за на-
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блюдение и управление на процеси в глобално ниво чрез 
използване на технологията IoT (Internet of Things). 

Използваният Web server е подходящ и за опитна 
постановка за лабораторни упражнения и бъдещи експери-
ментални изследвания, свързани със съществуващи мрежо-
ви закъснения. Полезна страна е познаването на този вид 
платформи поради тяхната по-ниска себестойност и дос-
тъпност до по-голяма част от хората с интереси в тази об-
ласт. Разработките в тази област не са за пренебрегване, 
защото при едно производство с не толкова големи изиск-
вания те задоволяват напълно нуждите на предприемачите 
за модерно развитие. Предложената постановка може да 
се разшири, като се добавят още управляващи контури. 
Също така може да се надгради, като се регламентира и 
осъществи външен достъп до локалната мрежа. От друга 
страна, това може да застраши сигурността и е важно да 
се прецизира и защити работата и информацията в цялата 
система.

Наред с предимствата има и някои недостатъци, 
които се откриват при използването на различни рутери 
за реализация на мрежата. Може да се открие проблем 
поради различни методи при раздаването на IP адреси. 
Много е важно да се обърне внимание на третия сегмент 
от IP адреса (192.168.х.1), като той може да заеме 0 или 
1 съобразно началните настройки на мрежата. В заклю-
чение разработката може да послужи за разширяване и 
индустриално приложение за наблюдение и управление на 
технологични процеси. 

Литература
1. http://www.ti.com/tool/ek-tm4c1294xl.
2. User's Guide. Tiva™ C Series TM4C123G LaunchPad Evaluation 
Board. Literature Number: SPMU296 April 2013.
3. TivaWare for C Series Driver Library User’s Manual (Literature 
Number SPMU298.
4. User’s Guide Tiva™ C Series TM4C1294 Connected LaunchPad 
Evaluation Kit EK-TM4C1294XL. Literature Number SPMU365C March 
2014 – Revised October 2016.

5. Николов, Н., М. Скопчанов, М. Георгиев. PLC базирана система 
за отдалечено управление и визуализация на нивото в резервоар. 
Трети международен научен конгрес, книга 1, Варна, 2012, 65-68.
6. Джиев, С. Индустриални мрежи за комуникация и управление. 
С., 2003.
7. Йорданова, С., М. Георгиев, Д. Меразчиев, В. Янков. Интели-
гентни системи за управление. Ръководство за лабораторни уп-
ражнения, ТУ – София, 2014. 
8. Knapp EIndustrial Network Security – Securing Critical Infrastructure 
Networks for Smart Grid. SCADA and Other Industrial Control Systems. 
Syngress Media, U.S. ISBN 978-1-59749-645-2 Elsevier Inc., 2011. 
9. Schneider, E. and U. Becker. Braunschweig, Germany, Pergamon 
Press, 2001, 203-208.
10. http://energia.nu/?s=ek-tm4c1294xl.
11. http://energia.nu.
12. Gang Zhao. Wireless Sensor Networks for Industrial Process 
Monitoring and Control: A Survey. – Network Protocols and Algorithms, 
3, 2011, No. 1. 
13. GreenPeak Technologies. Wireless Communication Standards for 
the Internet of Things. White Paper, 2015.
14. Silicon Laboratories, Inc. The Evolution of Wireless Sensor 
Networks. 2015. 

За контакти:
Доц. д-р Албена Танева

e-mail: altaneva@tu-plovdiv.bg
Инж. Георги Гогичев

e-mail: georgi.gogichev@abv.bg
Инж. Стойчо Пенков

e-mail: stoitcho@abv.bg
Катедра "Системи за управление"
Технически университет – София, 

филиал Пловдив
4000 Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25

тел. 032 659 585



èíôîðìàòèêà

4 2017 19

èíôîðìàòèêà

Методи за решаване на задачи с големи 
данни чрез език за програмиране R
 И. Благоев

Увод
Програмният език R е продукт, разполагащ с мощ-

ни инструменти за статистически изчисления и анализи. R 
едновременно е програмен език и софтуерна среда [1,2]. 
Компилира се и работи на различни операционни системи 
като UNIX платформи, Linux, Windows и MacOS. Езикът е 
създаден през 1996 г. от Рос Иака и Робърт Джентълмен. 
Названието му R произлиза от началните букви на малките 
имена на неговите създатели и както се разбира от него-
вото пълно име – „Програмен език и развойна среда за 
статистическа и математическа обработка на данни”, той 
е мощен инструмент, използван от хиляди учени, препода-
ватели и студенти по света от най-различни дисциплини и 
направления. През последните години изучаването на ези-
ка се превръща в стандарт в катедрите по статистика и ма-
тематика на повечето от университетите в Западна Европа 
и САЩ (фиг. 1). Също сред поддържащите и използващите 
езика са компании като Google, Аstra, Меrck, АТ&Т Labs, 
Baxter Healthcare Corporation и много други. Изследователи-
те в Google признават: „R е толкова важен за компанията, 
че е трудно да си представим какво би било, ако него го 
нямаше. Той позволява на учените да провеждат сложни 
анализи, без да е необходимо те да притежават задълбо-
чени познания в областта на статистиката, математиката, 
както и на компютрите и компютърните системи”.

Причината, поради която езикът R е придобил попу-
лярността си, е в неговия интерактивен език, който улесня-
ва изследването, изясняването и представянето на данните 
[3]. Пълният работен процес за изследване на данни във 
вид на набор от стъпки за използване на конкретните му 
софтуерни пакети е представен в [4], осигурявайки общ 
ресурс за R. Прегледът на методи за анализ на данни с R 
е направен в [5].

Фиг. 1. Четири основни езика за анализи, Data Mining, Data 
Science [10]

Езикът R (фиг. 2) предлага широко разнообразие от 
статистически техники като например линейно и нелинейно 
моделиране, класически статистически тестове, анализ на 
времеви редове, класификация, групиране и други, както и 
графични техники, и е изключително разширяем [5].

Средата за разработки е логически добре подредена 
и може да се определи като лаборатория за статистиче-
ско изследване. Функциите, налични за потребителя, се 
намират в библиотеки, които са разположени в директо-
рията „R_HOME/library” („R_HOME” е така наречената ди-
ректория – корен на средата, където R се инсталира). Там 
се съдържат групи (packages) от функции, които също са 
структурирани в съответните директории. Основната група 
от функции в R се нарича base (база) и съдържа в себе си 
функциите за четене, обработка и представяне на информа-
цията. Езикът включва възможности за работа с различни 
типове данни – както числови, така и низови и логически 
(булеви). Обектните структури са като вектори, фактори, 
списъци, матрици и дейта фреймове. Възможностите на R 
в това отношение понастоящем се използват широко при 
изграждането на математически симулации и модели на 
различни биологични и природни системи.

Запознаването с езика за програмиране R [6] поз-
волява да се овладеят по достъпен начин основите на 
логиката, изграждаща компютърната програма, и основите 
на описанието на данните, включително фактори, списъци 
и дейта фреймове (data frames). Във всяка област на 
науката това би допринесло за по-прецизни анализи, из-
следвания и би довело до по-добри резултати. Това поз-
волява и на непрофесионални програмисти, които не по-
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знават добре функционирането на компютърната система 
и изпълнението на програмния код, да могат да извършат 
сложен анализ на данни с множество вътрешни сечения. 
R също така съдържа в себе си много мощни инструменти 
за графично визуализиране на данни чрез изчисления и 
анализи върху тях.

Фиг. 2. R Лого © 2016 The R Foundation

Проблеми и ограничения при работа 
с големи масиви от данни

Обяснение за това какви са големите данни (Big Data) 
и как те се анализират, може да се намери например в [7], 
където са представени и някои казуси, илюстриращи по-
тенциалите и проблемите при анализа на големите данни. 
Прегледът на различните модели, обхващащи широк спек-
тър от аналитични задачи в областта на науката на данните, 
е предложен в [8]. Открояват се задачите за изследване на 
големите данни при визуализация на мрежи, децентрализи-
раните и динамичните оценки, прогнозирането на трафика 
на натоварвания, както и базираните на тензори медицин-
ски изображения.

Съвременните изследвания по актуалните теми в 
областта на науката на данните изтъкват следните важни 
принципи [9]:

• Наборите от данни обикновено са много по-големи 
от тези, представени в типичните курсове по ста-
тистика.

• Данните рядко са в правилния формат, за да могат 
веднага да започнат да се анализират (фиг. 3). 

• Статистическите методи, обработката на данни и 
представянето на резултатите не трябва да се раз-
глеждат отделно.

Въпреки многото предимства на R, богатството на не-
говите статистически модели и инструменти за обработка 
на данни, както и мощните способности за визуализация 
изникват проблеми при работа с големи обеми от данни. 
Нарастването на количеството данни и начинът им на обра-
ботване доведоха до сериозни ограничения при работа с R. 
Ограниченията произлизат от това, че той е проектиран да 
оперира в режим на изчисления само в единичен процес 
(на единично ядро на процесор) и при данните, заредени 
наведнъж в оперативната памет. Очевидно е, че негови-
те предимства са високата изчислителна ефективност, но 
недостатъкът е ограниченото количество данни в паметта 
и времето им за обработка. Бързото развитие на комуни-
кациите и технологиите от последните години доведоха до 
едно ново предизвикателство – големите данни. Генерира-
ни от множество системи, тези данни са необятно поле 
за усъвършенстване на технологии и развитие на науката. 
Следователно за R се явяват все повече задачи, които не 
могат да бъдат решавани в рамките на определена компю-
търна система, тъй като R се срива при работа с големите 
данни [12].

Фиг. 3. Характеристики на големите данни [5]

Фиг. 4. Сравнение на различни технологии
Фиг. 4. Сравнение на различни технологии

Съвременните компютърни системи притежават повече 
от едно изчислително ядро в микропроцесора си и немалко 
оперативна памет, която обаче е недостатъчна за 
възможностите на големите данни. 

Преодоляване на проблеми 
при работа с големи данни 
чрез използване на микропроцесор 
с много ядра Подзаглавие І степен

Паралелното програмно изчисляване на повече от едно 
ядро на процесор е възможно чрез прекомпилиране и 
добавяне на някои програмни компоненти в R. Това е 
възможно поради фактa, че R е система с отворен код и това 
е едно от предимствата, което носи тази концепция. 
Разнообразието от решения на този проблем зависи от 
разнообразието при производителите на компютърни 
компоненти и различните проекти с отворен код. Затова не 
е възможно да изброим всички възможности, а само някои 
по-разпространени от тях:

 Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL).

 NVIDIA cuBLAS.

 OpenBLAS.

В тези програмни библиотеки са разработени различни 
векторни функции за паралелизация на процесите, които 
увеличават значително производителността, като намаляват
времето за обработка на данните. Използвани са също така 
индустриални стандарти за разработката на библиотеките и 
интеграцията с интерпретатора на R, което позволява да не 
се променя кодът, написан на R. Разликата в повишението
на производителността при една и съща компютърна 
система може да се види на фиг. 5 и 6.

Фиг. 5. Сравнение на производителността при умножение 
на матрици.

Фиг. 6. Сравнение по бързодействие

Методи за оптимизиране на обеми
от данни Подзаглавие І степен

При наличие на голям файл с данни може да се редуцира 
зареждането им в паметта, като към момента на зареждане се 
изключат редовете с некоректно съдържание. При работата с 
големите данни наличието на редове, които са повредени или 
с некоректни стойности, е често срещано. Така, анализирайки 
входящия поток от данни, ще се отделят тези, които не са 
необходими за изпълнение на конкретната задача.

Изключване на редовете с некоректно съдържание
В този случай колони без числови стойности (NA) ще ги

приемем за такива. Нека файлът, който зареждаме, е с име 
„envdata_raw.csv“ и има следното примерно 
съдържание:

"X","Y","Z"
1,2,3
1,NA,4
4,6,7
NA,NA,NA
4,8,NA

Тези редове могат да се премахнат при зареждането на 
файла по следния начин:

Технология Хранилище 
на големите 

данни

Скорост Мащабируемост Изчисляване 
в

паметта

Опит
на стандартен R

потребител
Bigmemory
Biglm
parallel

Не Много
бавна

Ниска Не Да

RDBMS със 
статистическа
поддръжка

Патентовано Висока,
ако е присъща

Средна Варира Не

R on 
MapReduce

HDFS Бавна Висока Не Не
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Съвременните компютърни системи притежават по-
вече от едно изчислително ядро в микропроцесора си и 
немалко оперативна памет, която обаче е недостатъчна за 
възможностите на големите данни. 

Преодоляване на проблеми при работа 
с големи данни чрез използване 
на микропроцесор с много ядра 

Паралелното програмно изчисляване на повече от 
едно ядро на процесор е възможно чрез прекомпилиране 
и добавяне на някои програмни компоненти в R. Това е 
възможно поради фактa, че R е система с отворен код и 
това е едно от предимствата, което носи тази концепция. 
Разнообразието от решения на този проблем зависи от 
разнообразието при производителите на компютърни ком-
поненти и различните проекти с отворен код. Затова не е 
възможно да изброим всички възможности, а само някои 
по-разпространени от тях:

 Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL).
 NVIDIA cuBLAS.
 OpenBLAS.

В тези програмни библиотеки са разработени раз-
лични векторни функции за паралелизация на процесите, 
които увеличават значително производителността, като 
намаляват времето за обработка на данните. Използвани 
са също така индустриални стандарти за разработката на 
библиотеките и интеграцията с интерпретатора на R, което 
позволява да не се променя кодът, написан на R. Разликата 
в повишението на производителността при една и съща 
компютърна система може да се види на фиг. 5 и 6.

Фиг. 5. Сравнение на производителността при умножение 
на матрици

Фиг. 6. Сравнение по бързодействие

Методи за оптимизиране на обеми 
от данни

При наличие на голям файл с данни може да се ре-
дуцира зареждането им в паметта, като към момента на 
зареждане се изключат редовете с некоректно съдържа-
ние. При работата с големите данни наличието на редове, 
които са повредени или с некоректни стойности, е често 
срещано. Така, анализирайки входящия поток от данни, ще 
се отделят тези, които не са необходими за изпълнение на 
конкретната задача.

Изключване на редовете с некоректно съдържание 
В този случай колони без числови стойности (NA) ще 

ги приемем за такива. Нека файлът, който зареждаме, е с 
име „envdata_raw.csv“ и има следното примерно съдържа-
ние:

"X","Y","Z"
1,2,3
1,NA,4
4,6,7
NA,NA,NA
4,8,NA

Тези редове могат да се премахнат при зареждането 
на файла по следния начин:

>env_data=na.omit(read.csv("envdata_raw.csv", 
na.strings=c("", "NA")))

> write.csv(env_data, file="envdata.csv")
> print(env_data)
 X Y Z
1 1 2 3
3 4 6 7

В резултата личи, че редовете 2, 4 и 5 не са заредени 
в паметта, променливата env_data съдържа само редовете 
с валидните за този случай числови данни. На втори ред е 
използвана команда за записване на файл с обработеното 
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съдържание с име „envdata.csv“. При следваща необходи-
мост да се използват тези данни, може да заредим в R 
новият файл и така ще избегнем използването на компю-
търни ресурси за генерирането на същото съдържание.

Преди да се заредят данни от файл, може да се на-
прави предварителен анализ на обема от информация като 
брой редове, които ще бъдaт предмет на обработка:

Изброяване на валидни редове в даден файл  
с данни, без да се зарежда цялото съдържание на файла

>print(length(count.fields("envdata_raw.csv"))-1)
[1] 5
>print(length(count.fields("envdata.csv"))-1)
[1] 2

Изваждаме от резултата на length цифрата 1, за да 
избегнем броенето и на имената на колоните като ред с 
данни.

В някои статистически изследвания не е необходи-
мо да се зареждат всичките данни, а само определени 
времеви рамки, за да се направи приблизителен статис-
тически анализ в отрязък от време. В такъв случай можем 
да използваме позиционирано прочитане и обработка на 
определен отрязък от данните, разположени във файла с 
големите данни:

Зареждане на определен брой редове от началото 
на даден файл

> env_data=read.csv("envdata_raw.csv", 
na.strings=c("","NA"), nrows=2)
> print(env_data)
 "X" "Y" "Z"
1 1 2 3
2 1 NA 4

 В командата за четене е добавен параметър nrows=2, 
с което се казва на командата да прочете само първите два 
реда от избрания файл. Така на обекта „env_data“ присвоя-
ваме данни, само колкото сме определили и са необходими 
за определения случай.

Зареждане на произволен брой редове от края на 
даден файл

>env_data=tail(read.csv("envdata_raw.csv",2)
> print(env_data)
 X Y Z
4 NA NA NA
5 4 8 NA

Чрез командата „tail“ и втори параметър със стойност 
2 се оказва, че в обекта „env_data“ ще бъдат заредени 
само последните два реда от съдържанието на посочения 
файл.

Заличаване на обекти от паметта, които вече не 
използваме

> x=tail(read.csv("envdata_raw.csv"),2)
>env_data=na.omit(read.csv("envdata_raw.csv", 

na.strings=c("","NA")))
> ls(all.names = TRUE)
[1] „env_data“ „x“
>remove(x)
>ls(all.names = TRUE)
[1] „env_data“
>remove(env_data)
>ls(all.names = TRUE)
character(0)

При работа с R може да се случи да заредим в па-
метта повече от един обект, например масив с данни, таб-
лици, матрици и други. В даден момент това би довело до 
невъзможното зареждане на нови данни или генериране на 
нови резултати от изчисления. Затова командата remove() 
веднага заличава ненужния обект от паметта. Възможно 
е да сме забравили в паметта на компютърната система 
създадени от нас обекти, които не използваме вече и са 
все още „живи“, затова в примера е добавена и командата 
ls(all.names = TRUE). Така можем да видим всички обекти, 
създадени от скриптове и команди и да премахнем ненуж-
ните от тях.

Заключение
Приносът на автора е, че чрез този материал се 

подпомага решаването на проблеми при работа с големи 
масиви от данни и ограничени компютърни ресурси със 
средствата на език за програмиране R. 

В заключение може да се каже, че с представените 
дотук примери не може да се изчерпи темата за оптими-
зираното зареждане на данни при работа с език за про-
грамиране R. Работата с реални данни винаги е предизви-
кателство [9]. Но представените дотук техники са между 
добрите практики и са често използвани, те биха могли 
да се комбинират и с други подходи за решаването на 
проблеми в тази област. Повдигането на този въпрос също 
насочва мисленето на R потребителите към този проблем, 
това провокира желанието за търсене на подходи, водещи 
до създаването на по-производителни решения и по-висо-
ко качество на изпълнените задачи.
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Модели, архитектури и методологии  
за сигурност в хетерогенни  
безжични мрежи

К. Димитров, Е. Димитров

1. Увод
Характерна особеност в еволюцията на интернет по-

настоящем е все по-масовото използване на безжичния 
(мобилен или стационарен) достъп до ресурсите на глобал-
ната мрежа. В допълнение непрекъснато появяващите се 
приложения за мобилно TV приемане, както и за Web 2.0 и 
потоково съдържание водят до съществено нарастване на 
трафика от данни, което от своя страна завишава изисква-
нията към пропускателната способност на комуникацион-
ната среда [1]. 

Освен това днешните комуникационни системи тряб-
ва да позволяват повсеместна свързаност, при която по-
требителите винаги са свързани от всяко място и по всяко 
време. Някои специалисти и изследователи поставят още 
по-строги изисквания и по-амбициозни цели като „винаги 
най-добре свързани и обслужени“ (Always Best Connected 
and Served ...) [2].

Осъществяването на непрекъсната връзка, удовлетво-
ряваща в достатъчна степен описаните по-горе главни 
изисквания, става възможно с разработването и внедря-
ването през последните години на редица безжични тех-
нологии като LTE1 (Long-Term Evolution), при което се има 
предвид естественият път за модернизация на GSM/UMTS 
и CDMA2000 мрежите, WiMAX (Worldwide Interoperability 
for Microwave Access), техните подобрения LTE Advanced 
и WirelessMAN-Advanced evolution (WiMAX Release 2/IEEE 
802.16m), WLAN мрежите с непрекъснато развиващите се 
стандарти от набора 802.11 като 802.11g, 802.11n и други, 
както и сателитните комуникации.

Някои проблеми и влияние на безжичните мрежи 
върху развитието на интернет

Въпреки бързото развитие и усъвършенстване на 
безжичните технологии, а както ще стане дума по-долу 
понякога и точно поради това, реализацията на описаните 
по-горе цели не е безпроблемна. Една от причините за 
това е, че при този бум на мобилните технологии отно-
во под някаква форма възниква проблемът качество на 

1 С цел избягване на дискусия относно терминологията на бъл-
гарски език и поради спецификата на темата/областта на някои 
места в статията са използвани термини и съкращения на ан-
глийски език в оригинал. Също така там, където има все още 
неустановени еднозначно и неутвърдени термини на български 
език, са използвани и повече от един добили популярност и вза-
имозаменяеми термини.

обслужването – ПКнО (Quality of Service – QoS), описан 
в [3].

Съществуването на проблема с КнО се определя от 
степента на несъответствие между субективните потреби-
телски изисквания за КнО и оцененото от потребителя ка-
чество на реално предлагано обслужване. 

Така формулираният проблем ПКнО се проявява 
най-вече в съвременните отворени системи с разпреде-
лена обработка. С увеличаване на достъпността и раз-
нообразието на информационните услуги в някои случаи 
проблемът КнО се задълбочава. Причините за това със-
тояние на проблема са комплексни и разнообразни [3]. 
В най-общ план те могат да се разделят на две големи 
групи: субективни (произхождащи от страна на потреби-
теля на услугите) и обективни (свързани с процеса на 
обслужване във всички негови аспекти). Изпреварващото 
развитие в някоя от подобластите на обективния еле-
мент (в разглеждания случай това е бързото развитие 
и усъвършенстване на устройствата за безжичен достъп) 
води до опосредствано през потребителя повишаване на 
потребителските изисквания за КнО към останалите еле-
менти – обслужващите комуникационни и информационни 
системи, което практически означава задълбочаване на 
проблема с КнО. Тази несъгласуваност в развитието на 
различните подобласти на обективния елемент се оказа 
трайна тенденция в областта на ИКТ, която периодично 
поставя въпроса за разрешаване на ПКнО. 

От своя страна широкото разпространение и дина-
мичното развитие и усъвършенстване на безжичните мре-
жи имат значително влияние върху развитието на интернет 
понастоящем. Вече става невъзможно да се мисли за ин-
тернет като една обособена, унифицирана и относително 
хомогенна инфраструктура. Един модел (концепция) за раз-
витието на интернет е показан на фиг. 1 [4]. Този модел 
илюстрира прехода от относително хомогенна структура 
към архитектура, съставена от бърза основна мрежа (ядро) 
и по-бавни периферни мрежи, прикрепени и/или разпо-
лагани (понякога и динамично) около ядрото. Основната 
мрежа се състои от супербърз гръбнак (опорна мрежа, 
backbone), изграден главно от оптични технологии (комута-
тори, маршрутизатори и връзки) и бързи мрежи за достъп 
до опорната мрежа. За показаните на фигурата периферни 
мрежи ще се използват различни безжични технологии, 
повечето от които са споменати по-горе. Предназначението 
на периферните мрежи е да осигуряват достъп на крайните 
потребители до ресурсите на мрежата [5].
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Фиг. 1

Използваните технологии в двете направления са 
много различни по характеристики като закъснение, чес-
тотна лента, коефициент на грешки/загуби и други. Осо-
бено голямо е технологичното разнообразие при пери-
ферните мрежи. Това многообразие и големите различия 
в характеристиките на двете разглеждани мрежи поставя 
трудни за разрешаване проблеми пред използвания по-
настоящем седемслоен референтен модел на ISO.

От друга страна, в областта на телекомуникациите 
с термина Next Generation Network (NGN), т.е. мрежа от 
следващо поколение, се въвежда базирана на предаване 
на пакети мрежа, която обработва и пренася различни ви-
дове трафик (като глас, данни и мултимедия). При това 
конкурентно развитие в двете области през последните го-
дини стана неизбежно сближаването и сливането (конвер-
генция) на доставчиците на услуги, което обхваща мрежи 
от обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN – 
Public Switched Telephone Network), мрежата за пренос на 
данни и мултимедия (интернет), а все повече и безжичните 
мрежи [6].

Освен проблема с качеството на обслужване, споме-
нат по-горе, при тези процеси на конвергенция сериозно 
предизвикателство е осигуряването на адекватни нива на 
сигурност и неприкосновеност на личното пространство 
(security and privacy) в условията на тази развита и отво-
рена информационна и комуникационна среда. Това мо-
тивира много изследователски центрове да работят върху 
идентификацията и създаването на приложими към новите 
технологии модели и архитектури за сигурност. 

В статията са представени няколко от най-популяр-
ните през последните години работи в това направление. 

Един подход за обезпечаване на сигурност e зами-
слен като част от оригинална идея за нова архитектура 
за хетерогенни мрежи, добила популярност в специализи-
раната литература под името Y-Comm. Наименованието и 
абревиатурата произхождат от специфичното схематично 
изобразяване на архитектурата под формата на буквата Y и 
типичното съкращение на думата communication на англий-
ски език – Comm (фиг. 2). 

Y-Comm: нови архитектура и подход за сигурност  
в хетерогенни мрежи

Архитектурата на Y-Comm е съобразена изцяло с 
представената по-горе визия за разделение на комуни-
кационната среда на основна и периферна мрежи и се 
състои от две слойни структури (два стека) – периферна 

и вътрешна/основна (ядро). Разработени са съответно и 
две отделни методологии: периферна, която се занимава с 
проблеми в периферните мрежи, и основна, занимаваща 
се с методи и средства в ядрото [5].

Фиг. 2

Архитектурата на модела Y-Comm е показана на 
фиг. 2. В тази архитектура, периферната и основната струк-
тури са обединени на слоеве едно и две, за да предста-
вляват зараждащата се понастоящем телекомуникационна 
среда, която да поддържа разнородни устройства, коренно 
различни мрежови технологии, мрежови оператори и дос-
тавчици на услуги [5].

2. Подход, методологии и модели 
за сигурност в архитектурата Y-Comm

Y-Comm използва слоен подход за обезпечаване на 
сигурност, който трябва да се прилага както за периферна-
та, така и за основната слойни структури едновременно с 
цел постигане на тотална сигурност [5]. Слоевете на подхо-
да за сигурност в двете методологии трябва да функциони-
рат съвместно, за да бъдат интегрирани напълно в новата 
архитектура. Характерна особеност на подхода е, че обхва-
ща методи и средства за управление на КнО, което е в крак 
със съвременните разбирания за отчитане на наличието на 
взаимозависимости между сигурност и КнО.

Най-високото ниво в подхода за сигурност е на слой 
седем и се нарича слой за сигурност на обслужването 
и приложенията – СОП. В периферната методология този 
слой определя функциите по автентификация, оторизация 
отчет/одит и тарифиране – АООТ на крайното/терминалното 
устройство и се използва за автентификация на потре-
бители и приложения. СОП в основната мрежа поддържа 
и осигурява функции за АООТ услуги на платформата за 
обслужване като елемент от основната мрежа.

Следващият слой за сигурност се нарича слой за си-
гурност, базирана на КнО – КнОБС (от КнО базирана сигур-
ност) и се занимава с въпроси на КнО и променящите се 
изисквания за КнО към мобилната среда, докато потреби-
телите се движат. В този контекст, с цел да се удовлетворят 
техните споразумения за ниво на обслужване, сървърите 
могат да изберат да репликират услуги по-близо до текуща-
та позиция на мобилното устройство. Така че необходимо 
е да се гарантира, че терминалните възли на основната и 



4 201726

èíôîðìàòèêà

периферните мрежи не са претоварени. Слоят КнОБС също 
така се опитва да блокира атаки, свързани с КнО, напри-
мер атаки от тип отказ от услуги (DoS – Denial-of-Service) 
срещу мрежи и сървъри.

Следващият слой за сигурност е на слой три и е на-
речен слой за сигурност на мрежовия транспорт – СМТ. В 
периферната мрежа (съответно методология) СМТ се зани-
мава с достъпа от и до крайните устройства и видимостта 
на тези устройства и услуги в интернет. В основната мрежа 
слоят СМТ се използва за създаване на сигурни връзки, на-
пример чрез конфигуриране на сигурни тунели между край-
ните точки в мрежата с помощта на механизми и техники 
като IPsec (Internet Protocol Security), за да се гарантира, 
че преносът на данните в основната мрежа се извършва 
по сигурен начин.

Четвъртото и най-ниско ниво на подхода за сигурност 
се разполага в слой четири, но може също така да обхване 
слоеве три и две. Той се нарича сигурност на мрежова-
та архитектура – СМА. В периферната мрежа/методология 
този слой се опитва да разглежда и разрешава въпроси на 
сигурността, свързани с използването на конкретни мрежо-
ви технологии и заплахи за сигурността, които възникват 
от използването на тези технологии. Така че когато мобил-
но устройство желае да използва дадена мрежа, СМА се 
използва, за да се гарантира, че потребителят е упълно-
мощен за тази дейност. СМА също така гарантира, че ло-
калната комуникационна среда е толкова сигурна, колкото 
е възможно.

Фиг. 3. Общ вид на Y-Comm архитектурата (с включени слоеве 
за сигурност)

В основната част на мрежата СМА се използва, за 
да се осигури достъп до програмируема инфраструктура. 
В този контекст СМА определя кои виртуални ресурси от 
комутатори и маршрутизатори или ресурси от базови стан-
ции могат да се използват от системата за управление на 
мрежата. Общ вид на Y-Comm архитектурата, включително 
с нейните слоеве за сигурност, е показан на фиг. 3. Тъй 
като слойната структура за сигурност е интегрирана със 
слойните структури на основната и периферните мрежи в 
модела, тези функции за сигурност, вече като интегрална 
част от архитектурата на комуникационната среда, могат 
да се използват много по-ефективно, отколкото предишни 
методи.

2.1. Модели за сигурност в архитектурата 
Y-Comm 

Слоевете за сигурност, описани по-горе, се отнасят 
за административното управление/менажирането на сигур-
ността на преноса на данни и автентификацията (удостове-
ряването) на мобилните устройства и на услугите. Авторите 
на Y-Comm архитектурата [5] акцентират на необходи-
мостта при поддръжка на хетерогенни мрежи с отворена 
архитектура системата за сигурност да защитава не само 
данните, но също така и логическите обекти като потреби-
тели, сървъри и мрежовата инфраструктура. В този аспект 
Y-Comm е в състояние да предложи три различни модела 
за мрежова сигурност [5]. Първият се нарича модел за си-
гурност на комуникацията/връзката (Connection Security 
model), вторият модел за сигурност се нарича пръстенови-
ден модел за сигурност (Ring-Based Security model) и тре-
тият е модел за сигурност на вертикалното прехвърляне 
(Vertical Handover Security model).

Модел за сигурност на комуникацията
В първия модел – модел за сигурност на комуни-

кацията, различните слоеве на сигурността работят съв-
местно, за да се установи сигурна връзка между мобилен 
възел (мобилно устройство) и обслужване, което се хоства 
на друго място. 

Пръстеновиден модел за сигурност
Съгласно т. нар. пръстеновиден модел за сигурност 

сървърите не могат да бъдат достъпвани директно през/от 
мрежи с широк обхват като например интернет, без преди 
това да се установи взаимодействие с локалната мрежова 
инфраструктура. При това взаимодействие се осъществява 
идеята за ограничаване на правата за достъп, според която 
сървърът предлага обслужване само в рамките на опре-
делени обхвати, дефинирани логически като три вписани 
една в друга области. По този начин се дефинират три 
обхвата за достъп:

1) Обслужване с обхват тип локален сървър (ло-
кално обслужване/локални услуги). Само на процеси на 
същата машина е разрешено да използват обслужване от 
локален сървър. Това ограничение се налага от слой СОП 
на локалната машина, на която работи сървърът.

2) Обслужване с обхват тип локална мрежа. 
Само процеси в същата мрежа имат достъп до този тип 
сървъри. Това се налага от СМА слоя на периферната 
мрежа. Тези сървъри трябва да се регистрират в мест-
на система за имена на домейни (DNS – Domain Name 
System) и са на разположение на мобилни устройства, 
когато потребителите са упълномощени да използват пе-
риферната мрежа.

3) Глобално обслужване. Глобалните сървъри са дос-
тъпни от всяка точка чрез основната мрежа с помощта на 
глобални услуги (Global Services). За реализиране на този 
тип обслужване се използват и функции от слоеве СМТ и 
КнОБС в основната мрежа. При този тип обслужване сър-
върите трябва да се регистрират в системата за обслужва-
не на глобални имена на домейни (Global DNS).
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Модел за сигурност на вертикалното прехвърляне
При този модел в допълнение към сървърите за ав-

тентификация, оторизация отчет/одит и тарифиране – АООТ 
сървърите, се добавят нови субекти, които участват в мо-
дела за сигурност на вертикалното прехвърляне (Vertical 
Handover Security Model – VHSM). Това са т. нар. КнО бро-
кери, които наблюдават производителността на мрежата и 
свързани с КнО проблеми/параметри, което се осъществя-
ва чрез механизми за контрол на достъпа и одит/отчетност.

За да стане по-ясно защо е необходимо въвежда-
не на тези КнО брокери, трябва да се опишат накратко 
проблемите произхождащи от процеса по прехвърляне на 
мобилно устройство от една клетка/мрежа в друга, както и 
разликата между хоризонтално и вертикално прехвърляне 
на обслужване. 

Прехвърлянето на мобилно устройство от една клет-
ка/мрежа в друга е типична процедура при безжични кле-
тъчни мрежи [1]. В българския технически език/жаргон за 
тази процедура може да се използват и по-точните по сми-
съл щафетно предаване на управлението/обслужването, 
както и преадресация на повикване/обслужване, но поради 
неудобството им освен прехвърляне често се използват и 
директните фонетични транскрипции на английските тер-
мини handoff и handover, съответно хендоф и хендовер. 
По същество терминът се отнася до процеса на прехвър-
ляне на активни разговор или сесия за пренос на данни 
от една свързана клетка от основната мрежа към друга, 
при което главната цел е осигуряване на непрекъсваемост 
на разговора/обслужването. Мобилното устройство трябва 
да се удостоверява повторно всеки път, когато отново се 
свързва към мрежата. Процесът на удостоверяване е един 
от най-латентните (отнемащи време) процеси, който въз-
препятства непрекъсваеми прехвърляния. Тази латентност 
се дължи отчасти на преразхода на ресурси за целите на 
сигнализацията, т.е. за удостоверяването и асоциирането 
между потребителя и новата точка за достъп. В допъл-
нение когато мобилното устройство минава през пълна-
та процедура на автентификация, то създава поредица от 
уязвимости в сигурността, дължащи се на потребителската 
екипировка. 

Разликата между хоризонталното и вертикалното 
прехвърляне е, че при първия вид мобилното устройство 
заменя своята текуща безжична връзка (съответно клетка) 
с друга (клетка) от една и съща основна мрежа (съответно 
от същата безжична технология), докато при вертикалното 
мобилното устройство заменя връзката с нова такава, при 
това от различна безжична технология (т.е. вертикалното 
прехвърляне е налице при хетерогенна среда).

Проблемът с КнО е по-сериозен при вертикалното 
прехвърляне, защото при този случай се сменя не само 
клетката, но и технологията за пренос на данни в пери-
ферната мрежа (съответно безжичния интерфейс) и по-
ради това са необходими агенти посредници (брокери), 
при взаимодействието с които да се установи (1) има ли 
в обхвата на мобилното устройство мрежи/връзки, които 
удовлетворяват неговите и на потребителя изисквания за 
КнО и (2) да се договорят подходящите параметри на връз-

ката. Същото се отнася и за сигурността във всичките й 
аспекти. В обобщение независимо от вида хоризонтално 
или вертикално всяко прехвърляне представлява сериозно 
предизвикателство за КнО и е заплаха за сигурността. 

При Y-Comm архитектурата съответно моделът за си-
гурност на вертикалното прехвърляне, като се използват 
функции на слоеве от КнОБС до СМА, както и на КнО бро-
керите, всяко мобилно устройство (съответно потребител) 
инициира процес в няколко последователни стъпки, с който 
може да установи връзка с необходимите нива на КнО и на 
сигурност. Съответните слоеве от периферната и основната 
мрежа си взаимодействат динамично (и в реално време), 
в т.ч. и с репликация на ресурси с оглед да удовлетворят и 
гарантират заявените параметри на обслужването [5].

Подобряване на сигурността и КнО при прехвърля-
не чрез намаляване на времето за повторна автентифи-
кация. Проект Hokey на IETF (Hokey Workgroup Project)

Както вече стана дума, прехвърлянето е критично по 
отношение на КнО и сигурността поради латентността на 
процеса автентификация. Възможно е обаче да се сведе до 
минимум времето, необходимо за удостоверяване отново 
чрез повторно използване на първоначалната основна ин-
формация за удостоверяване, получена от първата провер-
ка на автентичността [1,7].

Специално създадената работна група Hokey WG 
(HandoverKeying WG) към IETF има за цел разработване на 
процедури за повторно използване на ключове и по-бързо 
удостоверяване, като в същото време се поддържат адек-
ватни мерки за сигурност. 

Една от идеите е установяването на автентичността 
и управлението на ключове да се изпълнява преди прех-
върлянето, когато латентността е много по-малко критич-
на. Алтернативата е двете процедури да се изпълняват по 
време на прехвърлянето, когато латентността наистина е 
критична. При първия вариант – предприемане на ранна 
автентификация с цел да се намали закъснението при прех-
върляне, основното предимство е, че удостоверяването и 
споразумението за ключ не е необходимо да се извършват 
по време на самото прехвърляне. Друга идея и основен 
подход, описан в RFC6696, е повторното използване на 
криптографски материали (ключове), генерирани по време 
на първоначалното удостоверяване, който спестява време 
при повторната автентификация. Подобни решения могат 
също така да минимизират допълнително общия брой на 
обръщенията към АООТ сървъри, както и да се избегне пов-
торно изпълнение на консумиращото трафик първоначал-
но удостоверяване. Това би могло да се осъществи чрез 
предлагане на по-съвършено (комплексно) управление на 
набора от криптографски ключове паралелно с протокол 
за своевременното предоставяне на необходимите крипто-
графски ключове до съответните субекти. Такива решения 
могат да използват механизми и техники като поддържа-
не на непрекъсваема и сигурна връзка при миграция от 
една безжична мрежа към друга (handover keying), повтор-
но удостоверяване с ниска латентност, предварително или 
ранно удостоверяване.
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По-конкретно работната група Hokey WG разработва 
идеята за дефиниране на йерархия, базирана на един ключ, 
генериран от разширена главна сесия, за двете цели: ав-
тентификация и осигуряване и поддържане на непрекъсвае-
ма и сигурна връзка при миграция от една безжична мрежа 
към друга. Генерираният по този начин ключ е известен 
като коренен/главен ключ за повторна автентификация. 
Този ключ се използва, за да се извлекат ключовете за 
цялостност на повторната автентификация и за нов главен 
сесиен ключ за повторна автентификация, с който е свър-
зан специално всеки удостоверител. Първият ключ играе 
главно ролята на свидетелство за валидиране (доказване 
на владение и цялостност) на криптографски материали 
между потребител и АООТ сървър по време на обмена при 
повторната автентификация, докато вторият се използва 
за извличане на ключ за достъп до сигурна връзка след 
процедурата повторна автентификация.

3. Видове административни подходи  
за обезпечаване на сигурност  
според вида на безжичните мрежи  
и менажирането на сигурността в тях

Обикновено по отношение на менажирането (админи-
стративното управление) на сигурността мрежите се обосо-
бяват в домейни, които имат относителна административна 
автономност, включително и собствени (местни) удостове-
ряващи и сертифициращи органи. При това ключови еле-
менти на всеки подход за обезпечаване на сигурност са 
автентификацията/удостоверяването и протоколът за раз-
мяна на ключове. 

Според това дали автентификацията, съответно про-
токолът за размяна на ключове поддържат сигурно преми-
наване от домейн в домейн, съответният подход за мена-
жиране на сигурността може да бъде за: (1) самостоятелен 
домейн на доверие; (2) съседни домейни със споделено 
доверие или (3) хетерогенна мрежа [8].

(1) Самостоятелен (единичен/обособен) домейн 
на доверие. Например такъв може да се представлява от 
WLAN (най-общо това се отнася и за домашната мрежа при 
мобилните мрежи).

(2) Съседни домейни със споделено доверие са 
такива мрежи, които принадлежат на различни админис-
триращи организации, прилагащи различни стратегии за 
сигурност и механизми за защита. Много вероятно е да 
се случи потребител в сигурен домейн да комуникира с 
други в друг домейн при необходимост. Този тип връзка 
може да постигне споделяне на ресурси и обединение на 
информация. 

(3) Последният вариант – безжична хетерогенна 
мрежа, представлява многообразие на съвместно същест-
вуващи и функциониращи безжични хетерогенни (разно-
родни) мрежи (WLAN, WiMAX, LTE, LTE-A, LTE-U и други). 
Скитането (роумингът – roaming) или преминаване на гра-
ница между домейни в новото поколение широколентови 
безжични мобилни комуникационни мрежи вече става все 

по-разпространено и сложно и все повече се обръща вни-
мание на механизмите за осигуряване на високо ниво на 
сигурност и неприкосновеност на личното пространство на 
потребителите.

4. Aрхитектура за сигурност  
на Международния съюз  
по телекомуникации – ITU-T 
Recommendation X.805

Когато става дума за сигурността на комплексна сис-
тема, каквато е една комуникационна мрежа, възможности-
те за защита в отделните подсистеми (съответно продукти/
компоненти) са от решаващо значение за общата сигур-
ност на мрежата. Въпреки това, тъй като все повече про-
дукти се комбинират (т.е. са съставни), за да се осигурят 
цялостни ефективни решения, наличието или липсата на 
оперативна съвместимост се оказват определящи за успеха 
на едно решение. От друга страна, сигурността не трябва 
да бъде само една едномерна (специална ad hoc) мярка/
подход за всеки продукт или услуга, а трябва да се развива 
по начин, който насърчава съчетаването и интегрирането 
на различни възможности за сигурност в цялостно реше-
ние за сигурност „от край до край“ (т.е. необходимо е из-
ползване на холистичен подход). За да се постигне такова 
решение в среда с различни производители и разнородни 
технологии, т.е. хетерогенна среда, сигурността на мрежа-
та трябва да бъде проектирана съгласно една стандартна 
архитектура [9].

Целта на ITU-T Recommendation X.805 [9] е да се де-
финира такава архитектура на сигурността на една мрежа, 
която да обезпечи сигурността на мрежата „от край до 
край“. Архитектурата трябва да може да се прилага за раз-
лични видове мрежи, при които сигурността е проблем и 
при това независимо от изграждащите мрежата технологии. 
Тази препоръка определя общите (и свързани със сигур-
ността) архитектурни елементи, които са необходими за 
обезпечаване на „от край до край“ сигурност. В допълнение 
тя може да служи като основа за разработване на подроб-
ни препоръки за „от край до край“ сигурност в мрежи.

4.1. Архитектура на сигурността

Създадената архитектура на сигурността има за цел 
да отговори на глобалните предизвикателства пред си-
гурността на доставчиците на услуги, предприятия, както 
и за потребителите и е приложима за безжични, оптич-
ни, жични комуникационни системи за пренос на глас и/
или данни, а също така и за конвергентни мрежи. Тази 
архитектура разглежда проблемите на сигурността във 
всичките им аспекти: при менажиране (администрира-
не), управление и използване на мрежови инфраструк-
тура, услуги и приложения. Архитектурата на сигурността 
предоставя цялостна, отгоре-надолу, „от край до край“ 
проекция на сигурността на мрежата и може да се при-
лага на нива мрежови елементи, услуги и приложения, 
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за да се открият, предскажат и отстранят уязвимости в 
сигурността.

Архитектурата на сигурността разделя логически и 
групира сложния набор на свързаните с „от край до край“ 
сигурността на мрежата характеристики в отделни архи-
тектурни групи под формата на слоеве и плоскости. Това 
разделяне дава възможност за прилагане на системен под-
ход към „от край до край“ сигурността, който може да се 
използва при планиране на нови решения за сигурност, 
както и за оценка на сигурността на съществуващи мрежи.

Архитектурата разглежда три основни въпроса по от-
ношение на „от край до край“ сигурността:

1) Каква защита е необходима и срещу какви заплахи.
2) Какви са различните видове мрежово оборудване и 

комплекси от осигуряване, които трябва да бъдат защитени.
3) Какви са различните видове мрежови дейности, 

които трябва да бъдат защитени.
Тези въпроси се разглеждат в три главни архитектур-

ни аспекта: измерения на сигурността, слоеве на сигур-
ността и плоскости на сигурността.

Принципите, основополагащи архитектурата на сигур-
ността в този стандарт, могат да бъдат приложени към го-
лямо разнообразие от мрежи, независимо от технологиите 
или разполагането на мрежата в протоколния стек.

В следващите раздели са описани архитектурните 
елементи и техните функции по отношение на главните за-
плахи за сигурността.

4.2. Измерения на сигурността

Измеренията на сигурността са набор от мерки за си-
гурност, чиято цел е справяне с конкретен аспект от сигур-
ността на мрежата. Рекомендация X.805 дефинира осем та-
кива мерки за сигурност, които предпазват от всички главни 
заплахи за сигурността. Тези измерения не се ограничават 
в рамките на мрежата, а обхващат приложенията и инфор-
мацията на крайния потребител. Измеренията на сигурността 
се използват от доставчици на услуги или предприятия, 
предлагащи услуги за сигурност на своите клиенти. 

Измеренията на сигурността са:
1) Контрол на достъпа (Access control).
2) Автентификация/удостоверяване (Authentication).
3) Неотхвърляемост/невъзможност за отричане (Non-

repudiation).
4) Конфиденциалност/поверителност на данните (Data 

confidentiality).
5) Сигурност на комуникацията/връзката (Communi-

cation security).
6) Цялостност/интегритет на данните (Data integrity).
7) Наличност/готовност/достъпност (Availability). 
8) Неприкосновеност на личното пространство/лична 

тайна (Privacy).
Правилно проектирани и приложени, тези мерки за 

сигурност подкрепят политиките за сигурност, които са оп-
ределени за дадена мрежа, и улесняват прилагането на 
правилата, определени от мениджмънта (администриране-
то) на сигурността.

4.3. Слоеве на сигурността

С цел да се осигури решение за сигурност „от край 
до край“, мерките на сигурността, описани в предходната 
точка, трябва да се прилагат към една йерархия, изградена 
чрез групиране на мрежовото апаратно-програмно осигу-
ряване, като приложени по този начин, те се обособяват в 
слоеве за сигурност.

В тази рекомендация се обособяват следните три 
слоя за сигурност:

• Слой за сигурност на инфраструктурата.
• Слой за сигурност на услугите.
• Слой за сигурност на приложенията, които се разпо-

лагат едно над друго, за да се поддържат мрежово 
базирани решения.
Слоевете за сигурност са каскада от зависими един 

от друг и осигуряващи се в посока отдолу-нагоре абстракт-
ни обекти, които си взаимодействат по следния начин: 
слоят на инфраструктурата осигурява слоя на услугите, а 
слоят на услугите осигурява приложния слой. Архитектура-
та на сигурността взема предвид факта, че всеки слой има 
различни уязвимости в сигурността и предлага гъвкавост 
на противодействието на потенциалните заплахи по начин, 
най-подходящ за конкретния слой за сигурност.

 В допълнение слоевете за сигурност идентифицират 
и определят начина, по който трябва да бъде разглежда-
на сигурността в различните продукти и решения. Целта 
е сигурността да бъде разглеждана в правилната относно 
подобряване сигурността на мрежата последователност. 
По-конкретно трябва да има приоритетизация в зависи-
мост от критичността на уязвимостите в сигурността на 
мрежата. Например първо се разглеждат уязвимостите в 
сигурността на слоя на инфраструктурата, а след това на 
слоя на услугите и накрая – уязвимостите в сигурността на 
слоя на приложенията.

Слой за сигурност на инфраструктурата
Слоят за сигурност на инфраструктурата се състои от 

преносни съоръжения на мрежата, както и отделни мрежо-
ви елементи, защитени от мерките за сигурност. Този слой 
представлява основните градивни елементи на мрежите, 
техните услуги и приложения. Примери за компоненти, кои-
то принадлежат на слоя на инфраструктурата, са отделните 
маршрутизатори, комутатори и сървъри, както и комуника-
ционните връзки между тях.

Слой за сигурност на услугите 
Слоят за сигурност на услугите се занимава със 

сигурността на услугите, които доставчиците на услуги 
предоставят на своите клиенти. Тези услуги варират от 
основния транспорт и свързаност към оборудването за 
поддръжка на услуги, подобни на тези, които са необ-
ходими за осигуряване на достъп до интернет (например 
АООТ услуги, услуги за динамично конфигуриране на хост, 
услуги за име на домейн и т.н.) до услуги с добавена стой-
ност, например безплатен телефон, КнО, виртуална частна 
мрежа – VPN (virtual private network), услуги за определяне 
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на местоположение, мигновени съобщения и други. Слоят 
за сигурност на услугите се използва за защита на дос-
тавчиците на услуги и техните клиенти, т.е. двете страни, 
които са потенциални цели на заплахите за сигурността. 
Например нападателите могат да се опитат да възпрепят-
стват способността на доставчика на услуги да предлага 
услугите или те могат да се опитат да разстроят/повредят 
услуга за отделен клиент от доставчика на услуги (напри-
мер корпорация).

Слой за сигурност на приложенията 
Слоят за сигурност на приложенията се фокуси-

ра върху сигурността на мрежово базирани приложения, 
достъпни за клиентите чрез доставчиците на услуги. Тези 
приложения се поддържат от мрежовите услуги и включват 
основния протокол за транспорт на файлове (например 
FTP), приложения за сърфиране в мрежата, основни прило-
жения като справочни услуги, базирани на мрежата гласо-
ви съобщения и електронна поща, както и приложения от 
висок клас, например управление на взаимоотношенията с 
клиенти, мобилна електронна търговия, мрежово-базирано 
обучение, видео конференции и т.н. Мрежово-базираните 
приложения могат да бъдат предоставени и от трети стра-
ни: доставчици на приложни услуги, доставчици на услуги, 
действащи като доставчици на приложни услуги, или от 
предприятия, които ги хостват в собствени (или наети) цен-
трове за данни. На този слой има четири потенциални цели 
за атаки върху сигурността: потребителят на приложението, 
доставчикът на приложението, осигуряване от междинните 
слоеве, предоставено от трети страни – интегратори (на-
пример уеб хостинг услуги) и доставчика на услуги.

4.4. Плоскости на сигурността

Една плоскост на сигурността е определен вид дей-
ност в мрежата, защитена от мерките за сигурност. В тази 
рекомендация се определят три плоскости на сигурността, 
които да представляват трите вида защитени дейности, из-
пълнявани в комуникационни мрежи. Плоскостите на си-
гурността са:

1) Плоскост на мениджмънта/административното 
управление.

2) Плоскост на управлението.
3) Плоскост на крайния потребител.
Тези плоскости за сигурност са насочени към кон-

кретни/специфични нужди на сигурността, свързани с дей-
ностите по менажиране (административно управление) на 
мрежата, контрол и управление на мрежата, както и с дей-
ности на крайния потребител.

• Мрежите трябва да бъдат проектирани по такъв на-
чин, че събитията, случващи се в определена пло-
скост за сигурност, да се държат напълно изолирани 
от останалите плоскости за сигурност. Например за-
ливане с DNS заявки в плоскостта на крайния потре-
бител, инициирани от заявки на крайния потребител, 
не би трябвало да могат да блокират интерфейса 
на функционалния модул „Операции администрира-
не поддръжка и снабдяване“ ОАПиС в плоскостта на 
управлението, което ще позволи на администратора 
да отстрани проблема.

Архитектурата на сигурността съгласно ITU-T 
Recommendation X.805 е показана на фиг. 4. Всеки тип от 

Фиг. 4. Архитектура на сигурността за „от край до край“ мрежова сигурност, ITU-T Recommendation X.805
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описаните мрежови дейности има свои специфични нужди 
за сигурност. Концепцията за разделение и обособяване в 
архитектурата на сигурността в отделни изолирани помеж-
ду си плоскости за сигурност позволява диференцирането 
на конкретни рискове и заплахи за сигурността, свързани 
с тези дейности/процеси, както и способността за справя-
не с тях самостоятелно и независимо от други дейности/
процеси. Тук за пример може да се използва VoIP услугата 
(Voice over Internet Protocol), която се осигурява от слоя 
за сигурност на услугите. Обезпечаването на сигурността 
на мениджмънта на VoIP услугата (например снабдяване на 
потребителите) трябва да бъде независима от обезпечава-
нето на сигурността на управлението на услугата (например 
протоколи за установяване и управление на комуникацион-
на сесия като SIP протокола – Session Initiation Protocol) и 
накрая обезпечаването на сигурността на преноса на данни 
(т.е. гласът на потребителя) също трябва да бъде независи-
ма (от предните две плоскости) и да бъде гарантирана „от 
край до край“ чрез услугата.

Плоскост за сигурност на мениджмънта 
Като елемент от архитектурата, плоскостта за сигур-

ност на мениджмънта се занимава със защитата на ОАПиС 
функциите на компонентите на мрежата, съоръженията за 
пренос, системите за дистанционна обработка като систе-
ми за поддръжка на операциите, системи за подпомагане 
на бизнеса, системи за обслужване на клиентите и т.н., 
както и центровете за данни. Тази плоскост поддържа също 
така и функциите, обединени под абревиатурата FCAPS 
(fault, capacity, administration, provisioning and security) и е 
свързана с функциите/процесите отказ, капацитет, админи-
стриране, снабдяване и сигурност. Трябва да се отбележи, 
че мрежата, изпълняваща преноса на трафика за тези дей-
ности, може да бъде във или извън обхвата (комуникацион-
ния канал), по който се пренася потребителският трафик от 
доставчика на услугата.

Плоскост за сигурност на управлението 
Плоскостта за сигурност на управлението се зани-

мава със защита на дейностите, които дават възможност 
за ефективно предоставяне на информация, услуги и при-
ложения в мрежата. Това обикновено включва предаване 
на информация от машина към машина, което позволя-
ва на машини и оборудване (например комутатори и/или 
маршрутизатори) да определят най-добрия маршрут или 
да прехвърлят/комутират трафика през основна транс-
портна мрежа. Този тип информация понякога се нарича 
управляваща или информация за сигнализация. Мрежата, 
извършваща пренос на тези видове съобщения, може да 
бъде във или извън обхвата, по който се пренася потре-
бителският трафик от доставчика на услугата. Например 
IP мрежите пренасят управляваща и потребителска ин-
формация в една честотната лента, докато PSTN (Public 
Switched Telephone Network) пренасят своята управляваща 
информация в отделен комуникационен канал – мрежата 
за сигнализация.

Плоскост за сигурност на крайния потребител
Плоскостта за сигурност на крайния потребител раз-

глежда сигурността на достъпа и използването на мрежа-
та на доставчика на услуги от клиентите. Тази плоскост 
също така се занимава пряко с реалните потоци от данни 
на крайните потребители. Крайните потребители могат да 
използват една мрежа, която осигурява само свързаност, 
но те могат да я използват и за услуги с добавена стой-
ност, например виртуална частна мрежа или за достъп до 
мрежово базирани приложения.

5. Заключение
Бързото развитие и усъвършенстване на безжичните 

технологии е предпоставка за появата и масовата употреба 
на хетерогенни безжични мрежи за достъп до интернет. 
Това води до значително увеличаване на достъпността и 
разнообразието на информационните и комуникационните 
услуги, при което в някои случаи се изострят и усложняват 
проблемите с качеството на обслужването и сигурността. 
За разрешаване или облекчаване на проблемите успоредно 
с развитието на технологиите се разработват и приложими 
към тях подходи за обезпечаване на сигурност и качество 
на обслужването. Например с оглед осигуряване на качест-
во на обслужването „от край до край“, през 2016 г. Между-
народният съюз по телекомуникации възприема и въвежда 
дефиницията за QoE – Quality of Experience (ITU-T P.10) [10]. 
Концепцията за QoE в инженеринга е известна също като 
"възприемано качество на обслужването" (PQoS- Perceived 
Quality of Service), тъй като в крайна сметка се възприема 
от крайния потребител, а инженерите обикновено работят 
с QoS параметри. 

В статията са представени някои от най-популярните 
през последните години модели, архитектури и методологии 
за сигурност, приложими в хетерогенни безжични мрежи.
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Система за мониторинг и управление  
на консумацията на електрическа 
енергия в бизнес център

В. Димитров

Увод
Системата за мониторинг и управление на енергий-

ната консумация в бизнес сграда предоставя възможност 
за предотвратяване на определени събития чрез анализ и 
обработка на данните и гарантиране на оптимизирана екс-
плоатация на електрическата мрежа, повишаване на енер-
гийната ефективност и спестяване на финансови средства 
[1,2,3]. Непрекъснатият мониторинг подпомага операторите 
да намерят решение при възникнали проблеми и да под-
държат в норма контролираните функционални параметри. 
Развитието на технологиите даде възможност системите, 
които функционираха по-рано отделно и се произвежда-
ха от специализирани фирми, сега да се включат в нов, 
по-мощен клас от интегрирани системи със следните ос-
новни функции: събиране и обработка на данни от вся-
какви датчици и изпращане към по-високите нива на сис-
темата; представяне на данните в удобна за възприемане 
от човека форма; регистриране на данните на един или 
няколко носителя с цел тяхното документиране и архи-
виране; подпомагане на операторите в избора на упра-
вляващите въздействия и вземането на решения; подаване 
на командите към блоковете, работещи с управляващите 
устройства; проследяване на изпълнението на управлява-
щите въздействия; автоматично задействане на аларми и 
защити при възникване на критични ситуации и други [4]. 
В статията се разглежда разработването и внедряването 
на информационно-управляваща система за контрол на 
енергийната консумация в бизнес сграда и реализиране на 
следните функции: 

• Автоматизиране на процеса на работа на електросъ-
оръженията в бизнес сградата.

• Получаване на достъпна информация и обработката й. 
• Наблюдение на енергийния процес.
• Дистанционно управление от диспечерски пункт.
• Гарантиране на електрозахранването на сградата.
• Енергийна ефективност и намаляване на разходите. 
• Архивиране на обработените данни.

Наблюдаването на енергийния процес е стратегически 
елемент от глобалния метод за повишаване на енергийната 
ефективност. Системата за вземане на решения, засягащи 
енергийната ефективност, трябва да задоволява изисква-
нията за непрекъснатост на електро-снабдяването, осигу-
ряване на комфорт в помещенията на сградата, по-малки 
разходи на електрическа енергия, по-лесно техническо об-
служване.

Проектиране на системата
Създаването на информационно-управляваща система 

в сградата позволява предаването на пълни електротех-
нически данни в реално време на голямо разстояние за:

– регистриране на параметрите за качеството на 
електрическата енергия;

– оптимизиране на електропотреблението при пови-
шена консумация или ненормални отклонения;

– прогнозиране на надеждността на електрическата 
мрежа;

– организирано техническо поддържане на електро- 
обзавеждането.

При създаването на системата следва да се обърне 
особено внимание на възможностите за мониторинг и 
управление на електросъоръженията в сградата:

– анализ на използваната енергия; 
– намаляване на потреблението във върховата зона;
– корекция на фактора на мощността;
– управление на осветлението, вентилаторите, помпи-

те, климатичните системи и другите съоръжения;
– статистически анализ на използваното оборудване; 
– запис на събития с цел подобряване на ефектив-

ността на персонала, отговарящ за експлоатацията на 
електрическата уредба.

В статията се разглежда сграда на три етажа, като е 
известно предварително разположението на електросъоръ-
женията.

Редица фирми производители на съвременна измер-
вателна техника предлагат технически средства за измер-
ване и анализ на параметрите на електрическата енергия 
[5-13]. Повечето от тях предоставят възможност за кому-
никация с контролен център, а с добавянето на допълни-
телни модули могат да се изпълняват и някои управляващи 
команди по превключвания и задействане на аларми. В 
статията е предложен вариант на изграждане на системата 
с устройства, разработени от фирмата Siemens. Когато се 
използват измервателна апаратура и контролери на един 
производител, вероятността за някаква несъвместимост 
се намалява значително. В допълнение е разработена и 
се предлага развойната среда TIA-portal (Totally Integrated 
Automation), която интегрира в себе си софтуера за про-
грамиране на всички устройства, включени в системите за 
измерване, контрол и управление [4].

Избор на измервателни устройства. За мониторинг 
на енергийните параметри са избрани измервателни ус-
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тройства на Siemens – мрежов анализатор Sentron PAC 
3200 [13]. Има възможност за измерване на напрежение, 
ток (чрез токови трансформатори х1 или х5 А), честота, 
мощност, следене на натрупани часове, консумирана енер-
гия (активна, реактивна и пълна), фактор на мощността, 
коефициент на изкривяване на формата на тока и напреже-
нието THD (Total Harmonic Distortion) и други. Измерването 
на хармоничните токове определя степента на разпростра-
нение на изкривяванията в различни клонове на мрежа-
та и позволява бързо и сигурно откриване на източника 
на висши хармоници. Активирането на аларми може да се 
извърши софтуерно или чрез цифров изход. Предоставя 
възможност за създаване на архиви, съдържащи моментни, 
осреднени, максимални или минимални стойности, откло-
ненията на тока и напрежението, THD. Комуникацията с 
контролния център се осъществява посредством вграден 
Еthernet порт. Трансферът на данни e посредством Modbus 
TCP/IP.

Избор на контролно-управляващи устройства. Не-
обходимо е да се осигурят програмируеми логически кон-
тролери (PLC), чрез които да бъдат включвани и изключва-
ни различни консуматори, да се осъществява четенето на 
данни от мрежовите анализатори и създаването на архиви, 
които да бъдат обединени в единна информационно-упра-
вляваща система. Фирмата Siemens предлага голям набор 
от подходящи PLC. Най-популярен сред новите поколения 
контролери е PLC S7-1200, който има различни разновид-
ности според нуждите на съответното потребление [14]. 
Избран е модел S7 1214C, който разполага с 14 вграде-
ни цифрови входа (шест с възможност за високочестотни 
броячи), 10 цифрови изхода (24 V транзисторни), два ана-
логови входа, часовник с NTP протокол, вграден Ethernet 
порт 10/100 Mb, поддържащ TCP и с възможност за Open 
IE communication – TCP/IP. 

Софтуер за програмиране и настройка на система-
та. От фирмата производител се предлага развойна сре-
да TIA-portal (Totally Integrated Automation). Тя интегрира в 
себе си софтуера за програмиране на контролери (Simatic 
Step7), на човеко-машинен интерфейс (HMI) за разработ-
ка на визуализация върху панели или компютърни работ-
ни станции (Simatic WinCC), на системата за измерване 
(Powerconfig), на системата за контрол и други. Графичният 
интерфейс се управлява с менюта и стандартизирани изо-
бражения на наблюдаваните процеси [4].

Изграждане и настройка на системата
Първоначално се дефинира броят на програмиру-

емите контролери и мултифункционалните измервател-
ни устройства PАС3200 (фиг. 1). В системата са включени 
шест броя PLC S7-1214C, захранени с помощта на под-
ходящ захранващ модул, както и по два анализатора на 
етаж за отделните токови кръгове. Всеки един мрежов ана-
лизатор е разположен независимо от останалите и следи 
параметрите на различните консуматори, разположени на 
отделните етажи. Данните се предават чрез PLC към диспе-
черския център и се визуализират на екрани.

Изграждането и настройката на системата се извърш-
ва последователно с помощта на софтуерната развойна 
среда TIA Portal, като се започне от програмиране на кон-
тролерите S7-1200 и се стигне до системата за визуализа-
ция. Конкретната настройка както на системата за измер-
ване, така и системата за контрол се извършва с помощта 
на специализиран програмен софтуер, пригоден за нуждите 
на съответните приложения.

Следва дефиниране на броя на необходимите ком-
пютри – в случая един сървър и два клиента (общо три ра-
ботни станции). Във всяка от тях има дефинирани мрежова 
платка за комуникация чрез Ethernet порт и съответния Win 
CC пакет – сървър или клиент. На фиг. 2 е показано кон-
фигурирането на сървъра.

След изграждането на сървър и клиентски станции се 
пристъпва към създаването и конфигурацията на цяла-
та мрежа – необходимите на брой контролери и тяхното 
мрежово адресиране (фиг. 3). Всеки един S7-1214С се 
идентифицира с уникален IР адрес в мрежовото простран-
ство, а всички контролери са обединени в една мрежова 
топология. При конфигурирането на S7-1214С се зада-
ват необходимите IP адрес, subnet mask и рутер адрес, 
за да става възможно осигуряването на отдалечен достъп. 
Конфигурират се входно-изходните параметри, синхрони-
зацията, разрешаването на Web server interface, като има 
възможност да се включат допълнителни входно-изходни 
или комуникационни модули, ако е необходимо (към PLC 
се свързват не само мрежовите анализатори, а и остана-
лите устройства, подлежащи на мониторинг и управление). 
Връзката между отделните контролери и измервателните 
устройства Sentron PАС 3200 се осъществява с основен 
комуникационен блок Modbus client. Всеки такъв блок се 
изисква поотделно за конкретния случай, като се конфигу-
рират различни параметри, включващи режима на работа 
(четене/запис), размер на информацията при четене/запис, 
адресиране на пространството, откъдето се осъществява 
самото четене/запис. Комуникационният блок разполага и 
с тагове (аларми), отговарящи на статуса и грешките, които 
възникват при работата на PАС 3200, за да може техни-
ческото лице по време на мониторинга веднага да вземе 
конкретните мерки за отстраняването.

Следва създаването на мрежова топология, с 
чиято помощ се свързват трите клиентски компютъра, 
мрежовите анализатори и контролерите. Разработен е оп-
ростен алгоритъм за включване на консуматори (климати-
ци, печки, вентилатори), когато се установи „1“ на изхода 
на контролера, подаващ сигнал към контактор или реле 
за съответния консуматор (фиг. 4). Инициираната команда 
съдържа адреса на устройството, за което е предназна-
чена. По този начин се задейства само то, въпреки че и 
други устройства в мрежата могат да я получат. Всички 
Modbus устройства преминават през проверка на данни-
те, които гарантират, че командите ще пристигнат без 
изменение. Възможните грешки по време на обмена са 
свързани с изкривяване на информацията при предаване 
и логически грешки.
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Фиг. 1. Схема на информационно-управляващата система

Фиг. 2. Настройка на PC станция – сървър в развойната среда TIA Portal
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Фиг. 4. Включване и изключване на консуматорите

Възможности за оптимизация  
и повишаване на ефективността

Създадена е възможност за включване/изключване 
на консуматорите както автоматично от системата, така 
и от оператора в диспечерския център, за да се реализи-
рат следните цели:

• Намаляване на потреблението във върховата 
зона  – изключват се консуматори, които не е не-
обходимо да работят в часовете с повишена консу-
мация. Данните за измерените величини и параме-
три в нормален режим на работа на съоръженията 
и инсталациите в сградата могат да се използват 
при съставяне на товарови графици, планиране на 
разходи, иницииране на своевременно техническо 
обслужване и т.н.

• Корекция на фактора на мощността – включване/
изключване при необходимост на компенсаторите на 
реактивна енергия. 

• Осигуряване на оптимален микроклимат в поме-
щенията (температура, влажност, осветеност, ско-
рост на движение на въздуха и т.н.). Използва се 
информацията от съответните сензори, свързани към 
входовете на PLC. Автоматично се предприемат ко-
ригиращи действия по предварително зададен алго-
ритъм или на вниманието на оператора се предлагат 
подходящи команди. 

• Осигуряване на резервно аварийно захранване – 
включване/изключване на дизелови агрегати и други.
По този начин се повишава енергийната ефектив-

ност на сградата. На фиг. 5 е показан един от екраните 
на информационно-управляващата система – мониторинг 
на параметрите с възможност за избор на визуализа-
цията на ток, напрежение, мощност, cosφ и други. Чрез 
навигационното меню вдясно се превключват различните 
мрежови анализатори. Под двата лицеви панела са пре-
дупредителни аларми, а вдясно – бутони „Аларми“ (за 
проверка на отминали и непотвърдени аларми) и „Тренд“ 

Фиг. 3. Конфигурация на програмируем логически контролер S7-1214C
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(визуализация на параметрите на PAC 3200 под формата 
на графичен анализ  – фиг. 6). Изписват се датата, ча-
сът и стойността на избрани величини в реално време. 
Предоставена е възможност за експортиране на измере-
ни данни към Excel, като се използва специализираният 
софтуерен продукт Powerconfig [15]. По този начин могат 
да се създадат впоследствие таблици и да се построяват 
графики.

Фиг. 5. Избор на параметри от подменю на PAC 3200

Фиг. 6. Визуализация на параметри в меню „Тренд“

Пример за реализация на една от целите при оптими-
зация на управлението е навременното включване на ре-
зервното захранване при авария или прекъсване на основ-
ното мрежово захранване. Основна функция на PLC е да 
следи мрежовото напрежение от анализаторите PАС3200 и 
в случай на отпадане на някоя фаза да подава команда за 
включване на съответния дизелов агрегат. Операторът може 
да следи основните му параметри чрез избор на меню „Ди-
зел-агрегат“ – бутон горе вдясно на фиг. 5. Визуализират 
се параметри на агрегата и на мрежовото захранване (фиг. 
7) – токове, напрежения, честота, напрежение на акумула-
тора, налягане на масло, температура на двигателя, ниво 
на горивото (%). Предвидени са и допълнителни аларми 
при повреда на двигателя. Има възможност за ръчен пуск 
на резервното захранване по преценка на оператора с по-
мощта на ключа горе вдясно. Съответно ключът отляво е 

за включване към захранване от мрежата (има вградена 
блокировка и не могат да бъдат включени едновременно). 

Фиг. 7. Меню „Дизел-агрегат“

Заключение и изводи
В статията е представена разработена информацион-

но-управляваща система за динамично събиране на данни, 
оценяване на състоянието и реализиране на управляващи 
въздействия на технически обекти, разположени на три 
етажа в бизнес център. Системата осигурява гарантирано 
електрозахранване на сградата и ефективност на работа 
на съоръженията, поддържа системно време и дата, както 
и актуална база данни за всеки обект. Извършва се вътре-
шен автоматичен контрол и диагностика на изправността 
на отделните устройства, като се сравнява получената в 
реално време информация с предварително въведени екс-
плоатационни стойности. 

Създадена е възможност за документиране и анализ 
на данни. В нормален режим на работа на съоръженията и 
инсталациите в сградата данните за измерените величини 
и параметри са само оперативна информация, която впо-
следствие може да се използва, например:

– при съставяне на товарови графици;
– планиране на разходи;
– иницииране на своевременно техническо обслуж-

ване;
– своевременно детерминиране и анализиране на 

аварийните ситуации; на тази база се предприемат мерки 
за отстраняването им и се осигурява незабавно операти-
вен персонал на място с подходяща резервна част.

Разработената система предоставя възможност за 
изработване и отпечатване на справки (протоколи) при 
поискване от оператора и по зададени от него критерии:

• Денонощен товаров график – съдържа данни за по-
часовото потребление на активна и реактивна енер-
гия за сградата и поотделно за всяка секция.

• Консумирана електрическа енергия (активна и ре-
активна) по тарифни зони, за отделните секции и 
общо.
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• Събития и команди – включва списъци с възникна-
ли събития, изработени алармени и неалармени съ-
общения, изпълнени и неизпълнени команди и други, 
като се отразяват датата и часът. Активните събития 
са сортирани по времето на регистриране (най-ра-
но регистрираните са най-отгоре) и по ниво („Ава-
рийно”, “Предупредително” или “Информационно”). 
Действията като подаване на команди и потвържда-
ване на съобщения се свързват автоматично с името 
на оператора, който работи в момента със систе-
мата и ги регистрира. При подаване на определена 
групова команда се документира последователността 
на превключване на съоръженията по предварително 
зададена логика и последователност, както и време-
траенето за изпълнението й. Могат да се създадат 
отделни протоколи за всяко съоръжение.

• Тестове – извършват се автоматично или при поис-
кване от оператора тестове на апаратурата и при-
ложното програмно осигуряване на всички нива на 
системата, на изправността на комуникационните 
канали, на функционирането на човеко-машинния 
интерфейс и други.
 Системата предоставя възможност за надграждане и 

допълване, като се въведе контрол и управление на нови 
устройства. Последователността на разработване и осигу-
рените функции могат да се използват при изграждане на 
информационно-управляващи системи в различни сфери 
на индустрията. 
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Специализирана софтурна система  
за анализ на вариабилността  
на сърдечната честота

Г. Георгиева-Цанева

Увод
Феноменът вариабилност на сърдечната честота (ВСЧ) 

описва динамичното, нелинейно и нестационарно измене-
ние на последователните времеви интервали със синусов 
ритъм в електрокардиологичните сигнали (ЕКГ). Вариабил-
ността е мярка за автономната функция на сърцето и отра-
зява способността му да се адаптира към външните обстоя-
телства. Променливостта на времевите интервали между 
сърдечните пулсации е следствие от вътрешния динамичен 
баланс на индивида и отразява състоянието на автономна-
та нервна система. ВСЧ е предиктор за висока вероятност 
за смъртен изход след прекаран остър инфаркт на миокар-
да. По тази причина изследването на вариабилността на 
сърдечната честота е от особена важност при определяне 
на здравословното състояние на индивида. 

Анализ на вариабилността  
на сърдечната честота

Анализът на ВСЧ се извършва върху времевата после-
дователност на кардиологичните RR интервали, извлечени 
от ЕКГ записите, посредством прилагането на алгоритми за 
детекция на QRS комплексите (Q, R и S са точките с мак-
симални отклонения в ЕКГ сигнала) [4]. Изчисленията се 
извършват върху нормалните NN интервали, които се полу-
чават от RR интервалите, като се изключат локализираните 
ектопични надкамерни и камерни комплекси и интервалите, 
които са по-къси или по-дълги от предварително зададена 
стойност.

Времеви характеристики на вариабилността 
на сърдечната честота

Анализът на ВСЧ във времевата област служи основ-
но за получаване на статистически оценки. Изчисляват се 
следните параметри: 

• Минимален, максимален и среден кардиоинтервал 
(RRмин, RRмакс, RRсредно).

• Минимална, максимална и средна сърдечна честота 
(HRмин, HRмакс, HRсредно).

 9 Статистически параметри [9]: 
 9 SDNN – стандартно отклонение от средната 
продължителност на всички нормални кардио 
интервали;

 9 SDANN – стандартно отклонение от средната 
стойност на нормалните интервали, отчетено в 
петминутни блокове; 
 9 SDhr – стандартно отклонение на сърдечната 
честота; 
 9 RMSSD – стандартно отклонение на интервалите 
между последователните сърдечни пулсации;
 9 NN50 – брой на съседните двойки нормални ин-
тервали с разлика във времето от по-голяма от 
50 милисекунди (изчислен за целия запис); 
 9 pNN50 – NN50, разделен на броя на нормалните 
интервали; 
 9 SDNNindex – усреднена стойност на стандартни-
те отклонения на всички нормални интервали за 
петминутните блокове на целия запис.

• Геометрични параметри [9]: 
 9 HRV Triangular Index – брой на всички нормални 
интервали, разделен на височината на хисто-
грамата на тези интервали (фиг. 1), измерен в 
дискретни единици;
 9 TINN – изчислява се посредством интерпола-
ционна процедура и дава оценка за дискретно 
разпределение на интервалите в хистограмата.

Параметрите във времевата област могат да бъдат из-
ползвани директно за оценка на здравословното състояние 
на индивида, тъй като са известни границите на нормални-
те и паталогичните стойности [9].

Честотни характеристики на вариабилността 
на сърдечната честота

Спектралният анализ показва разпределението на 
честотите, намиращи се във времевите серии. Честотните 
характеристики на вариабилността на сърдечната често-
та се измерват посредством определяне на спектралната 
плътност на мощността – Power Spectral Density (PSD). PSD 
е един от най-добрите методи, използвани при цифровата 
обработка на нестационарни сигнали. Оценката на спек-
тралната плътност дава информация за това как вариация-
та на енергията на времевия сигнал се представя в честот-
ната област. Установено е, че честотният спектър на ВСЧ 
при здрави индивиди съдържа хармонични компоненти.

Създадената софтуерна система анализира петми-
нутни блокове от холтерните записи. Според препоръките 
на стандарта за измерване, физиологична интерпретация 
и клинична употреба на вариабилността на сърдечната 
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честота "Heart Rate Variability – Standards of Measurement, 
Physiological Interpretation, and Clinical Use“, приет през 
1996 г. [9], в софтуерната система при честотния анализ 
се проучват три честотни диапазона:

 ¾ свръхнискочестотен – Very Low Frequency (VLF) – от 
0.003 до 0.04 Hz, върху който влияе симпатичният 
дял на нервната система, терморегулацията и други;
 ¾ нискочестотен (Low Frequency – LF): от 0.04 до 0.15 
Hz с върх на пика около 0.1 Hz, върху който оказва 
влияние симпатичната нервна система, регулацията 
на кръвното налягане и други.
 ¾ високочестотен (High Frequency – HF): от 0.15 до 
0.5 Hz, върху който влияят симпатичният и парасим-
патичният дял на нервната система, респираторната 
дейност. Отразява най-бързите промени в сърдечната 
честота с върх на пика около 0.25 Hz [1].

Фиг. 1а). Хистограма на кардио интервалите

Фиг. 1б). Хистограма на сърдечната честота

При анализa на сигналите в честотната област в на-
учната литература най-често се използват следните мате-
матически технологии: 

 ¾ Трансформация на Фурие (Fourier Transformation – FT).
 ¾ Метод на Бърг.
 ¾ Периодограмa на Lomb-Scargle.
 ¾ Уейвлет метод.

Метод на Бърг
Методът на Бърг (Burg) e параметричен метод, ба-

зиран на авторегресивен, предсказващ модел за сигнала, 

използван при оценката на спектралната плътност. Методът 
е рекурсивен и се базира на минимизирането на грешките 
в линейните прогнози.

Метод на LombScargle 
Методът на LombScargle изчислява модифицирана пе-

риодограма, подходяща за времеви сигнали, които са раз-
пределени неравномерно. Този метод е подобен на перио-
дограмата, получена по метода на най-малките квадрати. 
Методът показва добра ефективност при анализ на сигнали 
с високи нива на шум в тях.

Уейвлет базиран метод 
Уейвлет трансформациите са за предпочитане пред 

трансформациите на Фурие при анализа на нестационар-
ни сигнали, тъй като дават двумерна зависимост на едно-
мерния процес. Честотата и времето се разглеждат като 
независими променливи, предоставяйки възможност да се 
анализират свойствата на сигнала едновременно в честот-
ната и времевата област. 

Уейвлет методът използва непрекъсната уейвлет тран-
сформация с възможност за реализация на различни уей-
влет базиси.

По-голямата част от математическите технологии, 
които се прилагат за спектрален анализ на ВСЧ, изискват 
стойностите на изследваната времева серия да са раз-
пределени равномерно във времето. Стойностите на ВСЧ 
последователностите не са разпределени равномерно, за-
щото те се разпределят според неравномерните човешки 
сърдечни пулсации. По тази причина се налага прилагането 
на някои предварителни обработки преди прилагането на 
спектралния анализ. Проблемът се решава посредством 
реконструиране на сигнала чрез интерполация и последва-
що ресемплиране с по-висока семплираща честота.

Нелинейни методи за анализ  
на вариабилността на сърдечната честота

През последните години като нов математически под-
ход за анализ на физиологичните данни започнаха да се 
прилагат нелинейните методи за оценка на динамиката, 
закодирана в сърдечните флуктуации. Нелинейните методи 
дават възможност за графично представяне на характерис-
тиките на вариабилността на сърдечната честота.

Флуктуационен анализ с редуциране на тренда
 Флуктуационният анализ с редуциране на тренда 

(Detrended Fluctuation Analysis – DFA) [2] предлага анализ 
на нестационарни процеси, поради което може да бъде 
използван при кардиологични данни, които са нелинейни 
и нестационарни. Флуктуационният анализ дава оценка на 
вътрешните корелации на процесите посредством опреде-
лянето на scaling експонентите α1 и α2. Методът се прилага 
върху петминутни блокове от входните данни.

Изследваните експоненти α1 (краткосрочна корела-
ция, времеви скали от 4 до 11) и α2 (дългосрочна корела-
ция, времеви скали от 12 до 64) характеризират корела-
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ционните свойства на ВСЧ. При този метод се изчертава 
log-log графика между флуктуациите F(n) и времевите скали 
n. Промяната във флуктуациите на сигнала се изследват по-
средством изменението на n. Откриването на линейност в 
зависимостта F(n) показва мащабируемост в изменението 
на сигнала.

Анализ, използващ метода на Поанкаре
Анализът, използващ графиката на Поанкаре, е нели-

неен метод, при който динамиката на времевата серия се 
оценява посредством изчертаването на графична зависи-
мост, при която на всеки кардио интервал по абцисната ос 
се съпоставя следващият интервал, изобразен по ординат-
ната ос. Методът дава графична представа за времевите 
корелации в RR интервалите.

Фрактален анализ на вариабилността  
на сърдечната честота

Методите на фракталния анализ целят да определят 
количествено фракталните корелационни свойства на сиг-
нали, притежаващи самоподобни свойства. През послед-
ните години изследователите откриват, че ВСЧ притежава 
свойства, характеризиращи фракталните сигнали. Такива 
свойства са 1⁄f спектрално поведение и бавно намаляваща 
зависимост, характерна за самоподобните сигнали.

В научната литература фракталните свойства на вре-
мевите серии се анализират посредством експонентата на 
Хърст (Н) [6,7]. Чрез този параметър се характеризира сте-
пента на самоподобие на изследваната серия. Параметърът 
H за времева серия Xk, k=1,2, N се определя от отношение-
то размах на отклонението към стандартното отклонение 
[7]. Разглеждайки стойностите на параметъра Н, могат да 
се определят следните три типа времеви серии:

1. 0<=H<0.5 – времевата серия е антиперсистентна, 
антикорелативна и не притежава свойството самоподобие;

2. H = 0.5 – напълно случайна времева серия, при 
чието поведение няма наличие на корелация;

3. 0.5<H<1.0 – времева серия, която притежава 
свойството наличие на последействие, на положителна ко-
релация между нарастванията, което може да бъде открито 
в самоподобните процеси.

Обзор на съществуващи софтуерни 
системи за анализ на ВСЧ

Създадените през последните години софтуерни сис-
теми за анализ на вариабилността на сърдечната честота 
освен традиционния анализ във времевата област добавят 
и анализ на вариабилността в честотната област. Някои от 
тези софтуерни системи предлагат графичен потребителски 
интерфейс и това дава възможност те да бъдат ползвани 
от по-широк кръг потребители. Част от системите са създа-
дени в среда на МАТЛАБ (Kubios [8], ARTiiFACT [13], KARDIA 
[12], POLYAN и други), gHRV [15] е създадена на програм-
ния език Python, rHRV е разработена на R среда и език 

за програмиране [16]. Много от разработчиците не посоч-
ват средата, в която е създадена програмната им система. 
Почти всички ВСЧ системи предлагат анализ в честотната 
област, от нелинейните методи се предлага предимно ме-
тодът на Поанкаре, други предлагат само DFA, малка част 
предлагат и двата анализа. Фрактален анализ не е импле-
ментиран в нито една от интернет достъпните системи на 
ВСЧ анализ (които авторът е успял да намери и проучи). В 
две от изследваните системи е предложен анализ на базата 
на спектрограма.

Специализирана система за анализ  
на кардиологични данни

Разработената програмна система за анализ на кар-
диологични данни, която е предмет на този материал, е 
създадена и компилирана на MATLAB 8.2.0.701 (R2013b) 
като стандартно приложение за Windows. В системата са 
приложени практически представените по-горе математи-
чески технологии за анализ на физиологични данни. Съз-
даденият софтуер обединява в себе си алгоритми за про-
цесорна обработка на времевата серия (интерполиране), 
подходящ графичен потребителски интерфейс, алгоритми 
за анализ на ВСЧ времеви последователности. 

Извличане на входните данни от холтеровите 
записи. Формат на входните данни

Създадената система обработва даннови файлове в 
цифров формат, съдържащи кардиологични интервали на 
конкретните пациенти. Интервалите могат да бъдат зада-
дени в секунди или в милисекунди. Цифровите входни 
данни за системата се получават от реалните холтерни за-
писи посредством създаден за целта алгоритъм, извличащ 
данни от реалния холтерния запис, чиято програмна реа-
лизация не е включена в разглежданата система. Предва-
рителните тестове на създадената система са направени 
с продължителни ЕКГ записи, получени посредством хол-
терно устройство [10], производство на българска фирма, 
което се използва в кардиологичните отделения на пове-
чето от болничните заведения в нашата страна. Холтерът 
се поставя на пациента в болницата, след което той е 
свободен да продължи обичайните си дейности и така 
се осъществява продължително, непрекъснато наблюде-
ние на индивида в реалните условия на неговия живот. 
Мониторинговото устройство може да бъде настроено да 
записва без прекъсване ЕКГ записи от 24, 48 до 72 часа 
или да записва отделни епохи при настъпване на опре-
делено събитие. Стойностите на ЕКГ сигнала се записват 
в определен специфичен формат, който ни е предоставен 
от създателите на холтера. Въз основа на този формат е 
разработена програма, извличаща информацията за стой-
ностите на ЕКГ сигнала и времената на тяхното записване. 
За да могат да бъдат ползвани записи от други холтерни 
устройства, е необходимо да се знае формата на данните, 
използван от тези холтери, и да бъде създаден алгоритъм, 
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ориентиран към този формат, който да извлича цифровите 
стойности на кардиологичните сигнали. 

Холтерният запис съдържа от едно до четири канал-
ни отвеждания. Програмата, извличаща данни от реалния 
холтерен запис, създава и файл с текстова информация 
за характеристиките на пациента като име, възраст, пол, 
тегло, телефон и адрес на индивида, диагноза, поставена 
при предишни лекарски прегледи, дата и точно време на 
началото на холтерния запис, продължителност на записа, 
лекуващ лекар, адрес на болничното заведение, заключе-
ние на лекаря и други.

Кардиологичните интервали се извличат от холтерни-
те ЕКГ данни, съдържащи се във второ канално отвеждане 
(Lead II), посредством използване на алгоритъм за локали-
зиране на QRS комплексите [5]. RR интервалите се полу-
чават, като се изчислят времената между последователно 
регистрираните R върхове в холтерния запис. След това от 
времевата последователност на RR интервалите сe отде-
лят нормалните NN интервали (това са интервалите между 
нормалните синусови съкращения). Последващият анализ 
се извършва посредством използването на тези нормални 
кардиологични интервали, тъй като те отразяват вегетатив-
ната инервация на сърцето [1]. 

Графичен потребителски интерфейс

Графичният потребителски интерфейс на създадената 
програмна система (представен на фиг. 2) е разположен 
в един прозорец, от който могат да се избират различни-
те менюта. Направени са помощни информативни полета. 
Програмата дава средства за избор на стойността на ин-

терполиращата честота на данните, която се използва при 
спектралния анализ на кардиологичните интервали, както и 
възможност за промяна на някои входни параметри, имащи 
отношение към провежданите анализи (фиг. 2). 

Зададените по подразбиране стойности на трите из-
следвани честотни диапазона са:

– свръхнискочестотен – VLF (0-0.04); 
– нискочестотен – LF (0.04-0.15);
– високочестотен – HF(0.15-0.4)). 
В зеленото поле на фиг. 2 се извежда директория и 

име на файл, откъдето се вземат входните данни. Непо-
средствено под него се намира полето за графично изчер-
таване на кардиологичните данни, като по абсцисата се 
разполагат началните относителни стойности на времето 
на кардиологичните интервали (формат час/минута/секун-
да), а по абсцисата – големината на самите кардиологични 
интервали в секунди.

Графичният потребителски интерфейс на експеримен-
талния софтуер предлага поле за изобразяване на диагно-
зата, поставена от лекуващия лекар за конкретния пациент 
(фиг. 3).

Предпроцесорна обработка на данните
Кардиологичните данни представляват нерегулярни 

времеви серии, поради което спектралните методи на ана-
лиз не могат да бъдат приложени директно към тях. По тази 
причина създаденият софтуер използва интерполиращи ме-
тоди за конвертиране на NN интервалите в регулярни вре-
меви серии. При интерполирането е избрана да се приложи 
cubic spline интерполация с честота на семплиране 1024 Hz 
по подразбиране, която може да бъде променяна. 

Фиг. 2. Графичен потребителски интерфейс на експерименталния софтуер
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При предпроцесорната обработка на данните се откри-
ват ектопичните интервали, нанасят се необходимите коре-
кции във времевата серия и се извършват съответните обра-
ботки по отстраняване на тренда в кардиологичните данни.

Задаване на времевия интервал за изчисляване на 
параметрите в честотната и времечестотната област. Ре-
зултатите в честотната област и времечестотната област се 
изчисляват за петминутен сегмент от кардиологичните дан-
ни (според препоръките на стандарта за вариабилността 
на сърдечната честота). Програмата дава възможност за 
избиране на този сегмент за всеки един даннов файл по-
средством задаването на коефициент на отместване (фиг. 
2). Така на коефициент 4 отговарят четвъртите пет минути 
– т.е. от 16 до 20 минута от записа.

Фиг. 3. Поле за диагноза на пациента

Получаване и изобразяване  
на резултатите

Времеви параметри

Създадената софтуерна програма определя основните 
времеви характеристики на ВСЧ на изследваните данни, 
извежда ги таблично в създадени за целта прозорци и пре-
доставя възможност за сравняването им с техните рефе-
рентни стойности според стандарта за вариабилността на 
сърдечната честота.

Резултатите от изпълнението на програмната система 
за определяне на времевите параметри са представени на 
фиг. 4.

Фиг. 4. Времеви характеристики, изчислени за реален запис  
на пациент с исхемична болест на сърцето

Честотни параметри

Резултатите в честотната област (фиг. 5) се изчис-
ляват за петминутен сегмент от данните. Изчертават се 

графики на PSD в зависимост от честотата. Оценките на 
спектралната плътност се получават посредством използ-
ването на метода на Burg и периодограма на LombScargle 
и уейвлет метод. По вертикалната ос са нанесени стой-
ностите на спектрална плътност на мощността, по хоризон-
талната – честотата в изследваните диапазони от 0 до 0.4 
Hz. Получените резултати в различните честотни диапазони 
(свръхнискочестотен, нискочестотен и високочестотен) са 
представени на графиката с различен цвят.

Методът на Бърг използва авторегресионен модел от 
порядък 16 (по подразбиране), прозорец на Хеминг с ши-
рина 256 точки и 50% препокриване на прозореца. 

Методът на LombScargle изчислява нормализирана 
периодограма.

Уейвлет методът използва уейвлети на Морлет и из-
числява непрекъснат уейвлет спектър.

Получените резултати са представени в табличен вид 
(фиг. 5) и показват стойностите на спектъра в абсолютни 
единици (ms2), в проценти и в нормални единици за трите 
честотни диапазона: VLF, LF и HF. Изведени са пиковете 
(върховете) на честотите за всеки изследван честотен ди-
апазон. Изчислява се и отношението LF/HF, което е по-
казател за баланса между симпатикус и парасимпатикус. 
Показаните референтни (нормални) стойности са взети от 
стандарта за вариабилността на сърдечната честота [2]. 

Параметри, получени с нелинейни методи

Флуктуационен анализ с редуциране на тренда
При този метод програмата чертае логаритмична гра-

фика, като параметърът алфа се изчислява за къси и дълги 
сегменти – α1 и α2, които отчитат съответно кратковремен-
ните и дълговременните флуктуации на нормалните интер-
вали. Определя се и обобщен параметър за целия запис 
αall. Получените резултати са изчислени върху оригиналните 
входни данни (без отстраняване на тренда).

Времечестотни характеристики, уейвлет 
базиран метод 

Резултатите във времечестотната област (фиг. 6) 
се изчисляват за избран петминутен сегмент от входните 
данни. При интерполирането на данните се прилага cubic 
spline интерполация. 

За получаване на спектрограмата се използват три 
метода: Бърг, LombScargle и уейвлет. Изчертаните графики 
показват разпределението на честотите (по вертикалната 
ос) в зависимост от времето (по хоризонталната). Тъмноси-
ният цвят е индикация за отсъствието на дадена честота в 
честотния спектър. Светлосиньо към жълто до червено по-
казват нарастване на мощността на съответната честота в 
енергетичния спектър. Най-високата мощност на честотите 
е индикирана с тъмночервено. Плътни хоризонтални линии 
маркират границите на честотните диапазони. 

Методът на Бърг използва авторегресионен модел от 
порядък 16, сплайн интерполация, прозорец на Хеминг и 
50% препокриване на прозореца. 
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Методът на LombScargle изчислява ненормализирана 
периодограма на Lomb-Scargle.

Уейвлет методът използва cubic сплайн интерполация, 
уейвлети на Морлет (с възможност за реализация и на 
други уейвлет базиси) и изчислява непрекъснат уейвлет 
спектър.

Табличните резултати показват стойностите на спек-
търа в абсолютни единици – ms2, в проценти и в нормални 
единици за трите честотни диапазона VLF, LF и HF. Опреде-
лят се пиковете на честотите за всеки честотен диапазон. 
Изчислява се и индексът на симпатовагалния баланс LF/HF. 

Програмата изчислява резултатите на базата на да-
нните с отстранен тренд. 

Резултатите от спектралния анализ посредством уей-
влети и определените честотни характеристики, изчислени 
за реален запис на пациент с исхемична болест на сърце-
то, са показани на фиг. 6. 

Фиг. 5. Честотни характеристики, исхемична болест на сърцето

Фрактален параметър

Фиг. 6. Времечестотни характеристики, исхемична болест  
на сърцето

Създадената система дава възможност за определяне 
на експонентата на Хърст за целия кардиологичен запис 
или почасово. Посредством статистическия уейвлет бази-
ран метод [4], който е метод с ниска относителна грешка 
по отношение на определяне на експонентата на Хърст, се 

изчислява параметърът H на холтер записите от реалната 
база от данни, разделени по часове. В системата са зада-
дени референтни стойности на изчисляваните параметри, 
което дава възможност за непосредствена проверка дали 
получените резултати са в нормата, или има отклонение. 
Резултатите, излизащи извън диапазона на референтните 
стойности, са маркирани с различен цвят (червен), което 
показва, че те са извън нормата. Стойностите на изследва-
ните параметри се показват графично и таблично.

Системата е тествана с реални холтерни кардиологич-
ни записи, получени от Многопрофилна областна болница 
за активно лечение МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, Карди-
ологично отделение, Велико Търново. 

Сравнение на традиционните методи 
за анализ на ВСЧ с останалите методи, 
имплементирани в системата

Проведените предварителни изследователски проуч-
вания от автора в тази посока показват следното:

• Промените в параметри във времевата област ко-
респондират с промени на параметрите в честотната 
област, нелинейните и фракталните параметри.

• Спектрограмата има различен вид при болните и 
здравите индивиди.
Експонентата на Хърст показва тенденция за по-висо-

ки стойности при пациенти без кардиологични заболявания 
в сравнение със стойностите при пациенти с диагностици-
рани сърдечно-съдови заболявания [4]. 

Спектрограмите на холтерни записи на болни инди-
види имат преобладаващ син цвят (ниска вариабилност), 
докато при здрави индивиди преобладават цветовете оран-
жево и червено (висока вариабилност).

Изследването на промяната на описаните в статията 
параметри, тяхното сравняване и извличането на полезни 
за кардиологичната практика изводи ще продължат като 
една от основните цели, поставени от колектива от уче-
ни, работещи по проекта „Изследване на математически 
технологии за анализ на физиологични данни с включване 
на функционалност за хора със зрителен дефицит“, фи-
нансиран от Фонд „Научни изследвания“. Резултатите от 
изследванията, които предстоят да бъдат направени, ще 
бъдат докладвани на научни конференции и публикувани в 
научни списания.

Функционални възможности на системата  
за наблюдение и подпомагане  
на диагностичния процес

• Изследваните параметри се извеждат от системата 
в червен цвят, когато са извън препоръчените от 
стандарта стойности за здравословно състояние на 
организма и са индикатор за заболеваемост. Това 
дава възможност на кардиолога, провеждащ лече-
нието, лесно да проследи наличието на параметри, 
сигнализиращи за наличие на заболяване, и спомага 
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за правилното диагностициране. 
• Спектрограмите в преобладаващ син цвят са по-

казател за ниска вариабилност и следователно за 
наличие на заболяване в изследвания пациент. Кар-
тинният вид на проведения спектрален анализ е ви-
зуално средство за нагледен, допълнителен начин за 
спомагане на процеса за назначаване на лечение. 

• Получените стойностите на експонентата на Хърст 
могат да бъдат взети под внимание от лекаря като 
допълнителна информация при определяне на здра-
вословния статус на пациента.

• Реализираната софтуерна система в този вид не 
предлага възможност за наблюдение на пациентите 
в реално време. Системата предлага опция за за-
писване на получените стойности на изследвания 
пациент и съхраняването им във файл с резултати. 
При следващо изследване на същия пациент лекарят 
може да отвори файла с резултатите и да проследи 
историята на проведените изследвания на пациента. 
Така може се реализира наблюдение на развитието 
на здравословното състояние на индивида.

Изводи
В тази статия е описана специализирана софтуерна 

система за кардио анализ. Могат да бъдат представени 
следните изводи:

 1. В софтуерната система за анализ на ВСЧ е вклю-
чен метод на базата на уейвлет теорията, което е не е 
направено в известни в областта софтуерни продукти (на-
пример Kubios HRV analisys [8]). 

2. В софтуерната система е включен и метод за 
фрактален анализ чрез определяне на експонентата на 
Хърст за целия изследван запис или за различни части от 
него, което не е реализирано в интернет достъпните систе-
ми за ВСЧ анализ. 

3. В изведените таблични резултати при използваните 
линейни методи за анализ на ВСЧ са включени референтни 
стойности на изчисляваните параметри, което дава въз-
можност за непосредствена проверка дали получените ре-
зултати са в нормата. Резултатите, излизащи извън диапа-
зона на референтните стойности, са маркирани с различен 
цвят, което да показва, че те са извън нормата.

4. Всички прозорци, както и всички помощни менюта 
в създадената система са на български език. 

5. Система дава възможност да се добавят нови ме-
тоди за анализ на ВСЧ.

6. Създадената система би могла да намери прило-
жение при улесняване на наблюдението на пациенти със 
сърдечно-съдови заболявания и да бъде помощно средство 
при поставяне на диагнози от лекуващия кардиолог.

Бъдеща дейност
Представената софтуерна система за анализ на ВСЧ 

предстои да бъде доразвита, като:

1. В системата се вградят функционални възможнос-
ти, улесняващи ползването й от хора със зрителен дефицит. 
Това ще даде възможност на учени, имащи този проблем, 
да участват активно и равноправно в изследователската 
дейност на колектива, в който работят. Те ще могат да 
обработват, анализират и преглеждат резултатите от карди-
ологичните записи и така ще се повиши ефективността на 
тяхната интеграция в научния процес. 

2. Предстои създаването на база данни, съдържаща 
голям брой записи на пациенти с разнообразен здраво-
словен статус, получени посредством прилагане на холтер 
мониторинг. 

3. Със създадената система ще се проведат обширни 
изследвания на пациентски записи, имащи различни забо-
лявания.

Заключение
В статията е представена софтуерна система за из-

следване и оценка на кардиологични данни със средствата 
на математическите технологии. Създадената система из-
следва последователности от вариабилност на сърдечната 
честота, определя параметрите на вариабилността във вре-
мевата и честотната област, извършва уейвлет и фрактален 
анализ. Системата може да работи с реални холтерни и със 
симулирани кардиологични данни и с нея ще бъдат прове-
дени анализи на холтерни записи на пациенти с различни 
заболявания. Софтуерната система може да намери при-
ложение в съвременната медицинска кардиологична прак-
тика, тя може да бъде средство за провеждане на научни 
изследвания и би могла да се ползва в учебния процес на 
университетите в Република България.
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Оценка на разпределението на активите 
чрез класически и Black-Litterman 
модели за портфейлна оптимизация 

М. Владимиров, Т. Стоилов, К. Стоилова

Увод
Моделът Black-Litterman (BL) е предназначен за взе-

мане на инвестиционни решения за оптимално разпределе-
ние на активите при портфейлна оптимизация. Моделът BL 
се счита за нов етап в теорията на портфейла за оптимизи-
ране на инвестиционни ресурси. За подробно разглеждане 
на модела може да се ползва [2,4,5,6]. Моделът е създаден 
в инвестиционната банка Goldman Sachs, а не в академич-
на институция. За първи път е публикуван като вътрешен 
за Goldman Sachs документ, а авторите го допълват в [1]. 
Моделът използва разработените модели на Марковиц за 
портфейлната теория и модела CAPM (Capital Asset Pricing 
Model) [3]. Идеята на модела на Black-Litterman е да отчи-
та едновременно историческите данни за доходността на 
активите, както и субективните прогнози на експерти и 
инвеститори. В резултат на такава интеграция се очаква 
постигане на по-добри резултати при оперативното упра-
вление на портфейлите. Това подобрение се изразява в 
отсъствие на резки промени в сруктурата на портфейла, 
каквито резки промени създава прилагането на модела на 
Марковиц. Настоящото изследване илюстрира тази особе-
ност на резки промени на сруктурата на портфейла при 
Марковиц и плавното изменение на структурата на порт-
фейла при модела на BL. Плавното изменение благопри-
ятства диверсификацията на портфейла и намаляване на 
неговия риск при инвестиране.

Класическа постановка 
на портфейлната теория

Моделът на Марковиц се счита за основополагащ за 
съвременната теория на портфейла [3]. Този модел изисква 
да се прогнозират средната доходност, рискът и ковариа-
цията между доходностите на активи. Формалният запис 
за оптимално разпределение на активите в портфейла се 
задава с оптимизационна задача

където ET=|E1,…En | е средната доходност на активи 
i=1,...,n – брой на активите в портфейла, cov(.) – симетрич-
ната матрица, определяща зависимостта между доходно-
стите на всяка двойка активи

δ, 0≤δ≤∞ е коефициент, определящ склонността на 
инвеститора да поема риск; wT=(w1,...,wn ) са решенията на 
портфейлната задача. Решенията wi представляват делът/
теглото от инвестицията, която се използва за закупуване 
на актив i; условието wT I=w1+...+ wn=1 отчита, че цялата ин-
вестиция се използва за закупуването на активи i, i=1,...,n; 
I – единична матрица.

Задача (1) разпределя инвестиционния ресурс като 
тегла на отделните активи в портфейла. Оценката на харак-
теристиките E, cov(.) се прави по априорна (историческа) 
информация за доходността на активите. Решенията на (1) 
се прилагат в текущ момент, като резултатът от портфейла 
се получава след бъдещ (постериорен) период от време. Съ-
ответно апостериорните характеристики на активите за бъ-
дещ момент няма да са еднакви с тези, които се определят 
априорно. Затова от съществено значение е при използване 
на априорната (текуща и историческа) информация за до-
ходността на активите да се прави подходяща прогноза за 
апостериорните характеристики за доходността на активите.

Решението на (1) се влияе от стойността на пара-
метъра δ. При δ = 0 задача (1) максимизира доходността 
на портфейла max

wE
T w, без да отчита риск на активите. При 

δ = ∞ (1) цели минимизиране на портфейлния риск

При стойности 0≤δ≤∞ се получават решения за порт-
фейли, при които отношението между риска на портфейла 
(wT cov(.)w) и доходността му (ETw) се изменя съгласно 
склонността на инвеститора да поема риск. По този начин 
задача (1) дефинира серия решения w(δ), които се влияят 
от δ съгласно индивидуални характеристики на инвеститора 
да поема риск. Особеност на модела на Марковиц е, че 
той променя рязко своето съдържание при изменение на 
характеристиките на активите на портфейла. Това възпре-
пятства постигане на диверсификация на портфейла при 
негова промяна в различни периоди на инвестиране.

Модел на Black-Litterman
Този модел цели при определяне на апостериорни 

(бъдещи) характеристики за доходност Ei и риск cov(.) на 

Приложна информатика – рубриката горе

Оценка на разпределението на активите чрез класически и Black-Litterman  модели  
за портфейлна оптимизация  

М. Владимиров, Т. Стоилов, К. Стоилова

Assessment of Security Allocation by Classical and Black-Litterman Models for Portfolio 
Optimization

Vladimirov, M., T. Stoilov, K. Stoilova

Увод Подзаглавие І степен

Моделът Black-Litterman (BL) е предназначен за 
вземане на инвестиционни решения за оптимално
разпределение на активите при портфейлна оптимизация. 
Моделът BL се счита за нов етап в теорията на портфейла 
за оптимизиране на инвестиционни ресурси. За подробно 
разглеждане на модела може да се ползва [2,4,5,6].
Моделът е създаден в инвестиционната банка Goldman 
Sachs, а не в академична институция. За първи път е 
публикуван като вътрешен за Goldman Sachs документ, а 
авторите го допълват в [1]. Моделът използва 
разработените модели на Марковиц за портфейлната 
теория и модела CAPM (Capital Asset Pricing Model) [3]. 
Идеята на модела на Black-Litterman е да отчита 
едновременно историческите данни за доходността на 
активите, както и субективните прогнози на експерти и 
инвеститори. В резултат на такава интеграция се очаква 
постигане на по-добри резултати при оперативното
управление на портфейлите. Това подобрение се изразява 
в отсъствие на резки промени в сруктурата на портфейла, 
каквито резки промени създава прилагането на модела на 
Марковиц. Настоящото изследване илюстрира тази 
особеност на резки промени на сруктурата на портфейла 
при Марковиц и плавното изменение на структурата на 
портфейла при модела на BL. Плавното изменение 
благоприятства диверсификацията на портфейла и 
намаляване на неговия риск при инвестиране.

Класическа постановка 
на портфейлната теория Подзаглавие І 
степен

Моделът на Марковиц се счита за основополагащ за 
съвременната теория на портфейла [3]. Този модел 
изисква да се прогнозират средната доходност, рискът и  
ковариацията между доходностите на активи. Формалният 
запис за оптимално разпределение на активите в 
портфейла се задава с оптимизационна задача

(1) (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. )𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚              

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 = 1 , 𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,

където  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇 = |𝐸𝐸𝐸𝐸1, …𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛| е средната доходност на активи 
i=1,...,n – брой на активите в портфейла, cov(.) –
симетричната матрица, определяща зависимостта между 
доходностите на всяка двойка активи

(2) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. ) = �
𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶11 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶12 … 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑛𝑛𝑛𝑛
⋮

𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛1
⋮ ⋮ ⋮

𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛2 … 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
�
𝑛𝑛𝑛𝑛×𝑛𝑛𝑛𝑛

;      

δ, 0 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿 ≤ ∞ е коефициент, определящ склонността на 
инвеститора да поема риск;  𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇 = (𝑤𝑤𝑤𝑤1, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛) са 
решенията на портфейлната задача. Решенията wi
представляват делът/теглото от инвестицията, която се 
използва за закупуване на актив i ; условието  𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑤𝑤𝑤𝑤1 +
⋯+ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1 отчита, че цялата инвестиция се използва за 
закупуването на активи i, i=1,...,n ; I – единична матрица.

Задача (1) разпределя инвестиционния ресурс като 
тегла на отделните активи в портфейла. Оценката на 
характеристиките E, cov(.) се прави по априорна 
(историческа) информация за доходността на активите.
Решенията на (1) се прилагат в текущ момент, като 
резултатът от портфейла се получава след бъдещ
(постериорен) период от време. Съответно
апостериорните характеристики на активите за бъдещ 
момент няма да са еднакви с тези, които се определят 
априорно. Затова от съществено значение е при 
използване на априорната (текуща и историческа) 
информация за доходността на активите да се прави 
подходяща прогноза за апостериорните характеристики за 
доходността на активите.

Решението на (1) се влияе от стойността на параметъра 
δ. При δ = 0 задача (1) максимизира доходността на 
портфейла   𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 без да отчита риск на активите. При 
δ = ∞ (1) цели минимизиране на портфейлния риск

(3) (−𝛿𝛿𝛿𝛿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. )𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≡ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. )𝑤𝑤𝑤𝑤 .        

При стойности  0 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿 ≤ ∞ се получават решения за 
портфейли, при които отношението между риска на 
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Моделът Black-Litterman (BL) е предназначен за 
вземане на инвестиционни решения за оптимално
разпределение на активите при портфейлна оптимизация. 
Моделът BL се счита за нов етап в теорията на портфейла 
за оптимизиране на инвестиционни ресурси. За подробно 
разглеждане на модела може да се ползва [2,4,5,6].
Моделът е създаден в инвестиционната банка Goldman 
Sachs, а не в академична институция. За първи път е 
публикуван като вътрешен за Goldman Sachs документ, а 
авторите го допълват в [1]. Моделът използва 
разработените модели на Марковиц за портфейлната 
теория и модела CAPM (Capital Asset Pricing Model) [3]. 
Идеята на модела на Black-Litterman е да отчита 
едновременно историческите данни за доходността на 
активите, както и субективните прогнози на експерти и 
инвеститори. В резултат на такава интеграция се очаква 
постигане на по-добри резултати при оперативното
управление на портфейлите. Това подобрение се изразява 
в отсъствие на резки промени в сруктурата на портфейла, 
каквито резки промени създава прилагането на модела на 
Марковиц. Настоящото изследване илюстрира тази 
особеност на резки промени на сруктурата на портфейла 
при Марковиц и плавното изменение на структурата на 
портфейла при модела на BL. Плавното изменение 
благоприятства диверсификацията на портфейла и 
намаляване на неговия риск при инвестиране.

Класическа постановка 
на портфейлната теория Подзаглавие І 
степен

Моделът на Марковиц се счита за основополагащ за 
съвременната теория на портфейла [3]. Този модел 
изисква да се прогнозират средната доходност, рискът и  
ковариацията между доходностите на активи. Формалният 
запис за оптимално разпределение на активите в 
портфейла се задава с оптимизационна задача

(1) (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. )𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚              

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 = 1 , 𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,

където  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇 = |𝐸𝐸𝐸𝐸1, …𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛| е средната доходност на активи 
i=1,...,n – брой на активите в портфейла, cov(.) –
симетричната матрица, определяща зависимостта между 
доходностите на всяка двойка активи

(2) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. ) = �
𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶11 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶12 … 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑛𝑛𝑛𝑛
⋮

𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛1
⋮ ⋮ ⋮

𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛2 … 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
�
𝑛𝑛𝑛𝑛×𝑛𝑛𝑛𝑛

;      

δ, 0 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿 ≤ ∞ е коефициент, определящ склонността на 
инвеститора да поема риск;  𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇 = (𝑤𝑤𝑤𝑤1, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛) са 
решенията на портфейлната задача. Решенията wi
представляват делът/теглото от инвестицията, която се 
използва за закупуване на актив i ; условието  𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑤𝑤𝑤𝑤1 +
⋯+ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1 отчита, че цялата инвестиция се използва за 
закупуването на активи i, i=1,...,n ; I – единична матрица.

Задача (1) разпределя инвестиционния ресурс като 
тегла на отделните активи в портфейла. Оценката на 
характеристиките E, cov(.) се прави по априорна 
(историческа) информация за доходността на активите.
Решенията на (1) се прилагат в текущ момент, като 
резултатът от портфейла се получава след бъдещ
(постериорен) период от време. Съответно
апостериорните характеристики на активите за бъдещ 
момент няма да са еднакви с тези, които се определят 
априорно. Затова от съществено значение е при 
използване на априорната (текуща и историческа) 
информация за доходността на активите да се прави 
подходяща прогноза за апостериорните характеристики за 
доходността на активите.

Решението на (1) се влияе от стойността на параметъра 
δ. При δ = 0 задача (1) максимизира доходността на 
портфейла   𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 без да отчита риск на активите. При 
δ = ∞ (1) цели минимизиране на портфейлния риск

(3) (−𝛿𝛿𝛿𝛿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. )𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑤𝑤𝑤𝑤
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При стойности  0 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿 ≤ ∞ се получават решения за 
портфейли, при които отношението между риска на 
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Моделът Black-Litterman (BL) е предназначен за 
вземане на инвестиционни решения за оптимално
разпределение на активите при портфейлна оптимизация. 
Моделът BL се счита за нов етап в теорията на портфейла 
за оптимизиране на инвестиционни ресурси. За подробно 
разглеждане на модела може да се ползва [2,4,5,6].
Моделът е създаден в инвестиционната банка Goldman 
Sachs, а не в академична институция. За първи път е 
публикуван като вътрешен за Goldman Sachs документ, а 
авторите го допълват в [1]. Моделът използва 
разработените модели на Марковиц за портфейлната 
теория и модела CAPM (Capital Asset Pricing Model) [3]. 
Идеята на модела на Black-Litterman е да отчита 
едновременно историческите данни за доходността на 
активите, както и субективните прогнози на експерти и 
инвеститори. В резултат на такава интеграция се очаква 
постигане на по-добри резултати при оперативното
управление на портфейлите. Това подобрение се изразява 
в отсъствие на резки промени в сруктурата на портфейла, 
каквито резки промени създава прилагането на модела на 
Марковиц. Настоящото изследване илюстрира тази 
особеност на резки промени на сруктурата на портфейла 
при Марковиц и плавното изменение на структурата на 
портфейла при модела на BL. Плавното изменение 
благоприятства диверсификацията на портфейла и 
намаляване на неговия риск при инвестиране.

Класическа постановка 
на портфейлната теория Подзаглавие І 
степен

Моделът на Марковиц се счита за основополагащ за 
съвременната теория на портфейла [3]. Този модел 
изисква да се прогнозират средната доходност, рискът и  
ковариацията между доходностите на активи. Формалният 
запис за оптимално разпределение на активите в 
портфейла се задава с оптимизационна задача

(1) (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. )𝑤𝑤𝑤𝑤)𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚              

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 = 1 , 𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,

където  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇 = |𝐸𝐸𝐸𝐸1, …𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛| е средната доходност на активи 
i=1,...,n – брой на активите в портфейла, cov(.) –
симетричната матрица, определяща зависимостта между 
доходностите на всяка двойка активи

(2) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. ) = �
𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶11 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶12 … 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑛𝑛𝑛𝑛
⋮

𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛1
⋮ ⋮ ⋮

𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛2 … 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
�
𝑛𝑛𝑛𝑛×𝑛𝑛𝑛𝑛

;      

δ, 0 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿 ≤ ∞ е коефициент, определящ склонността на 
инвеститора да поема риск;  𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇 = (𝑤𝑤𝑤𝑤1, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛) са 
решенията на портфейлната задача. Решенията wi
представляват делът/теглото от инвестицията, която се 
използва за закупуване на актив i ; условието  𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑤𝑤𝑤𝑤1 +
⋯+ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1 отчита, че цялата инвестиция се използва за 
закупуването на активи i, i=1,...,n ; I – единична матрица.

Задача (1) разпределя инвестиционния ресурс като 
тегла на отделните активи в портфейла. Оценката на 
характеристиките E, cov(.) се прави по априорна 
(историческа) информация за доходността на активите.
Решенията на (1) се прилагат в текущ момент, като 
резултатът от портфейла се получава след бъдещ
(постериорен) период от време. Съответно
апостериорните характеристики на активите за бъдещ 
момент няма да са еднакви с тези, които се определят 
априорно. Затова от съществено значение е при 
използване на априорната (текуща и историческа) 
информация за доходността на активите да се прави 
подходяща прогноза за апостериорните характеристики за 
доходността на активите.

Решението на (1) се влияе от стойността на параметъра 
δ. При δ = 0 задача (1) максимизира доходността на 
портфейла   𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 без да отчита риск на активите. При 
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𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≡ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. )𝑤𝑤𝑤𝑤 .        

При стойности  0 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿 ≤ ∞ се получават решения за 
портфейли, при които отношението между риска на 
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Моделът Black-Litterman (BL) е предназначен за 
вземане на инвестиционни решения за оптимално
разпределение на активите при портфейлна оптимизация. 
Моделът BL се счита за нов етап в теорията на портфейла 
за оптимизиране на инвестиционни ресурси. За подробно 
разглеждане на модела може да се ползва [2,4,5,6].
Моделът е създаден в инвестиционната банка Goldman 
Sachs, а не в академична институция. За първи път е 
публикуван като вътрешен за Goldman Sachs документ, а 
авторите го допълват в [1]. Моделът използва 
разработените модели на Марковиц за портфейлната 
теория и модела CAPM (Capital Asset Pricing Model) [3]. 
Идеята на модела на Black-Litterman е да отчита 
едновременно историческите данни за доходността на 
активите, както и субективните прогнози на експерти и 
инвеститори. В резултат на такава интеграция се очаква 
постигане на по-добри резултати при оперативното
управление на портфейлите. Това подобрение се изразява 
в отсъствие на резки промени в сруктурата на портфейла, 
каквито резки промени създава прилагането на модела на 
Марковиц. Настоящото изследване илюстрира тази 
особеност на резки промени на сруктурата на портфейла 
при Марковиц и плавното изменение на структурата на 
портфейла при модела на BL. Плавното изменение 
благоприятства диверсификацията на портфейла и 
намаляване на неговия риск при инвестиране.
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на портфейлната теория Подзаглавие І 
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изисква да се прогнозират средната доходност, рискът и  
ковариацията между доходностите на активи. Формалният 
запис за оптимално разпределение на активите в 
портфейла се задава с оптимизационна задача
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𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼 = 1 , 𝑤𝑤𝑤𝑤 ≥ 0,

където  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇 = |𝐸𝐸𝐸𝐸1, …𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛| е средната доходност на активи 
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⋮

𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛1
⋮ ⋮ ⋮
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;      

δ, 0 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿 ≤ ∞ е коефициент, определящ склонността на 
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Задача (1) разпределя инвестиционния ресурс като 
тегла на отделните активи в портфейла. Оценката на 
характеристиките E, cov(.) се прави по априорна 
(историческа) информация за доходността на активите.
Решенията на (1) се прилагат в текущ момент, като 
резултатът от портфейла се получава след бъдещ
(постериорен) период от време. Съответно
апостериорните характеристики на активите за бъдещ 
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доходността на активите.
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δ. При δ = 0 задача (1) максимизира доходността на 
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При стойности  0 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿 ≤ ∞ се получават решения за 
портфейли, при които отношението между риска на 
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активите в портфейла да се използва не само априорна 
(текуща) информация за доходността на активите, но и су-
бективна, експертна оценка за тяхно бъдещо изменение 
[7]. Формалните предпоставки за търсене на такова инте-
гриране на априорна информация за целите на апостери-
орната прогноза произтичат от теорията CAPM. Теорията 
CAPM утвърждава, че при равновесие пазарите могат да 
носят точно определена доходност Еm. Тази доходност се 
постига чрез портфейл, в който участват всички рискови 
активи, които имат тегла wmi. Тези тегла чрез решаване 
на обратна оптимизационна задача дефинират подразбира-
ща се доходност Пi, i=1,…,n за всеки актив. Вследствие на 
случайните процеси в пазарите съществува разлика между 
априорните реални доходности Еi на активите и техните 
подразбиращи се Пi доходности, каквито те би трябвало да 
имат. За доближаване на Еi до Пi моделът на Black-Litterman 
прилага корекции към априорната информация Еi със су-
бективни оценки и прогнози на експерти и инвеститори. 
Като резултат от прилагането на модела на BL структурата 

на портфейла не се изменя скокообразно, а теглата на 
активите в портфейла имат плавно изменение. Това бла-
гоприятства диверсификацията на портфейла и намалява 
неговия риск за различни периоди на инвестиране.

Това изследване цели да приложи едни и същи инвес-
тиционни данни към двата изследвани модела – на Марко-
виц и BL, за да се оценят потенциалът и възможностите на 
тези модели за изменение на структурата на портфейлите 
и да сравни доколко структурата на тези портфейли не се 
изменя рязко и скокообразно.

Алгоритъм за генериране на експертни 
прогнози

Числените експерименти са направени за данни за 
период от две години: 2014-2015 г. Периодът е разделен на 
две части: 18 месеца и шест месеца (фиг. 1). 

Фиг. 1. Периоди при оценка на активите

Цели се в момент t0 да се използва априорна ин-
формация от 18-месечния период (t1, t0) за доходността на 
активите. В момента t0 се прилагат моделите на Марковиц и 
BL, така че в момента T съставените портфейли да имат до-
ходности, близки до реалното състояние на пазара, опре-
делено от данните на шестмесечния период. Така в момент 
t0 се правят прогнози за портфейли по двата модела (на 
Марковиц и на BL). Резултатите от моделите се оценяват в 
посока доколко структурата на портфейла се изменя ряз-
ко и скокообразно. Рязкото изменение на структурата на 
портфейла не позволява да се реализира диверсификация 
и намаляване на риска на инвестицията. Като ценни книги 
в това изследване са включени 10 индекса на световни 
търговски борсови центрове (таблицата). Данни за тези 
индекси са широко и публично известни, например [9,10].

При използване на данни от тези източници са оп-
ределени пазарните тегла wm на тези индекси в световна-
та икономика. Изчислени са априорни характеристики за 
средна доходност E18 за 18 месеца и ковариационна ма-
трица cov() на тези индекси (фиг. 2, редове 1-11, 13 и 14).

Подразбиращата се доходност Пi се изчислява съ-
гласно т. нар. обратна оптимизация в модела на BL

Стойностите на подразбиращата се доходност Пi са 
представени на фиг. 2, ред 15.
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(7) Global Dow. Първични данни за него има в много пуб-
лични достъпни източници [11]. От тези данни се изчислява 
за 18-месечен период доходността Em на индекса Global 
Dow и съответния риск σm. 

Безрисковата доходност L е определена съгласно 
стойността на LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate). Той 
представлява осреднен лихвен процент, отразяващ лихви-
те, по които банките предлагат негарантирани заеми на 
лондонския междубанков паричен пазар. LIBOR се използ-
ва като базов лихвен процент. Изчислява се от Thomson 
Reuters. Данните за LIBOR могат да се намерят в [12] и 
се използват от банките като еталон за безрисков лихвен 
кредит. Резултати от изчисляване на δ са представени на 
фиг. 3, редове 21-23. 

С намерените параметри δ, cov(.) и wm са изчислени 
подразбиращите се доходност П, ред 15, фиг. 2.

Коригиране и интегриране на средните доходности 
на отделните активи от априорна информация и експертна 
оценка по метода на BL се прави съгласно зависимосттта

портфейла (𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. )𝑤𝑤𝑤𝑤) и доходността му  (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤) се 
изменя съгласно склонността на инвеститора да поема 
риск. По този начин задача (1) дефинира серия решения 
w(δ), които се влияят от δ съгласно индивидуални 
характеристики на инвеститора да поема риск. Особеност 
на модела на Марковиц е, че той променя рязко своето 
съдържание при изменение на характеристиките на 
активите на портфейла. Това възпрепятства постигане на 
диверсификация на портфейла при негова промяна в 
различни периоди на инвестиране.

Модел  на  Black-Litterman Подзаглавие І 
степен

Този модел цели при определяне на апостериорни 
(бъдещи) характеристики за доходност Ei и риск cov(.) на 
активите в портфейла да се използва не само априорна 
(текуща) информация за доходността на активите, но и 
субективна, експертна оценка за тяхно бъдещо изменение
[7]. Формалните предпоставки за търсене на такова 
интегриране на априорна информация за целите на 
апостериорната прогноза произтичат от теорията CAPM. 
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могат да носят точно определена доходност Еm. Тази 
доходност се постига чрез портфейл, в който участват 
всички рискови активи, които имат тегла wmi. Тези тегла 
чрез решаване на обратна оптимизационна задача 
дефинират подразбираща се доходност Пi , i=1,…,n за 
всеки актив. Вследствие на случайните процеси в 
пазарите съществува разлика между априорните реални 
доходности Еi на активите и техните подразбиращи се Пi

доходности, каквито те би трябвало да имат. За 
доближаване на Еi до Пi моделът на Black-Litterman 
прилага корекции към априорната информация Еi със
субективни оценки и прогнози на експерти и инвеститори.
Като резултат от прилагането на модела на BL
структурата на портфейла не се изменя скокообразно, а 
теглата на активите в портфейла имат плавно изменение. 
Това благоприятства диверсификацията на портфейла и 
намалява неговия риск за различни периоди на 
инвестиране.

Това изследване цели да приложи едни и същи 
инвестиционни данни към двата изследвани модела – на 
Марковиц и BL, за да се оценят потенциалът и 
възможностите на тези модели за изменение на
структурата на портфейлите и да сравни доколко 
структурата на тези портфейли не се изменя рязко и 
скокообразно.
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в това изследване са включени 10 индекса на световни 
търговски борсови центрове (таблицата). Данни за тези 
индекси са широко и публично известни, например [9,10].

При използване на данни от тези източници са 
определени пазарните тегла  wm на тези индекси в 
световната икономика. Изчислени са априорни 
характеристики за средна доходност E18  за 18 месеца и 
ковариационна матрица cov() на тези индекси (фиг. 2,
редове 1-11, 13 и 14).

Подразбиращата се доходност Пi се изчислява 
съгласно т. нар. обратна оптимизация в модела на BL

(4) П𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( . )𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚                                               

(5) П𝑇𝑇𝑇𝑇 = (П1, … ,П𝑛𝑛𝑛𝑛) , n=10.                              

Стойностите на подразбиращата се доходност Пi са 
представени на фиг. 2, ред 15.
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инвестиционни данни към двата изследвани модела – на 
Марковиц и BL, за да се оценят потенциалът и 
възможностите на тези модели за изменение на
структурата на портфейлите и да сравни доколко 
структурата на тези портфейли не се изменя рязко и 
скокообразно.

Алгоритъм за генериране на експертни 
прогнози Подзаглавие І степен

Числените експерименти са направени за данни за 
период от две години: 2014-2015 г. Периодът е разделен 
на две части: 18 месеца и шест месеца (фиг. 1).

       

Фиг. 1. Периоди при оценка на активите

Цели се в момент t0 да се използва априорна 
информация от 18-месечния период (t1, t0) за доходността 
на активите. В момента t0 се прилагат моделите на 
Марковиц и BL, така че в момента T съставените 
портфейли да имат доходности, близки до реалното 
състояние на пазара, определено от данните на 
шестмесечния период. Така в момент t0 се правят прогнози 
за портфейли по двата модела (на Марковиц и на BL). 
Резултатите от моделите се оценяват в посока доколко 
структурата на портфейла се изменя рязко и 
скокообразно. Рязкото изменение на структурата на 
портфейла не позволява да се реализира диверсификация 
и намаляване на риска на инвестицията. Като ценни книги 
в това изследване са включени 10 индекса на световни 
търговски борсови центрове (таблицата). Данни за тези 
индекси са широко и публично известни, например [9,10].

При използване на данни от тези източници са 
определени пазарните тегла  wm на тези индекси в 
световната икономика. Изчислени са априорни 
характеристики за средна доходност E18  за 18 месеца и 
ковариационна матрица cov() на тези индекси (фиг. 2,
редове 1-11, 13 и 14).

Подразбиращата се доходност Пi се изчислява 
съгласно т. нар. обратна оптимизация в модела на BL

(4) П𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( . )𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚                                               

(5) П𝑇𝑇𝑇𝑇 = (П1, … ,П𝑛𝑛𝑛𝑛) , n=10.                              

Стойностите на подразбиращата се доходност Пi са 
представени на фиг. 2, ред 15.
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Фиг. 2. Изчисляване на параметри на активи и пазари

Стойността на δ се определя съгласно CAPM като 

(6) 𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚−𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚

,

където Em е средната доходност на световния пазар, σm –
рискът на световния пазар за 18-месечния период,
L – доходността на безрисков актив.

Като данни за световен пазар е използван индексът (7)
Global Dow. Първични данни за него има в много 
публични достъпни източници [11]. От тези данни се 
изчислява за 18-месечен период доходността Em на 
индекса Global Dow и съответния риск σm.

Безрисковата доходност L е определена съгласно 
стойността на LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate). 
Той представлява осреднен лихвен процент, отразяващ 
лихвите, по които банките предлагат негарантирани заеми 
на лондонския междубанков паричен пазар. LIBOR се 
използва като базов лихвен процент. Изчислява се от 
Thomson Reuters. Данните за LIBOR могат да се намерят в 
[12] и се използват от банките като еталон за безрисков 

лихвен кредит. Резултати от изчисляване на δ са 
представени на фиг. 3, редове 21-23.

С намерените параметри δ, cov(.) и wm са изчислени 
подразбиращите се доходност П, ред 15, фиг. 2.

Коригиране и интегриране на средните доходности на 
отделните активи от априорна информация и експертна 
оценка по метода на BL се прави съгласно зависимосттта

(7) 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿𝐿𝐿 = [𝜏𝜏𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(. )−1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇−𝛺𝛺𝛺𝛺−1𝑃𝑃𝑃𝑃]−1[(𝜏𝜏𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(. ))−1П𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝛺𝛺𝛺𝛺𝛺𝛺𝛺𝛺],

където cov() и П бяха въведени по-горе;
τ – коефициент със стойност 0.05, препоръчвана 

съгласно [2].
Матрици P, Ω и Q дефинират параметри на експертната 

прогноза. Матрица P определя двойка активи според 
експерт, който счита, че доходността на единия актив ще 
нарасне спрямо доходността на втория сравняван актив.

Фиг. 2. Изчисляване на параметри на активи и пазари
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където Em е средната доходност на световния пазар, σm –
рискът на световния пазар за 18-месечния период,
L – доходността на безрисков актив.

Като данни за световен пазар е използван индексът (7)
Global Dow. Първични данни за него има в много 
публични достъпни източници [11]. От тези данни се 
изчислява за 18-месечен период доходността Em на 
индекса Global Dow и съответния риск σm.

Безрисковата доходност L е определена съгласно 
стойността на LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate). 
Той представлява осреднен лихвен процент, отразяващ 
лихвите, по които банките предлагат негарантирани заеми 
на лондонския междубанков паричен пазар. LIBOR се 
използва като базов лихвен процент. Изчислява се от 
Thomson Reuters. Данните за LIBOR могат да се намерят в 
[12] и се използват от банките като еталон за безрисков 

лихвен кредит. Резултати от изчисляване на δ са 
представени на фиг. 3, редове 21-23.

С намерените параметри δ, cov(.) и wm са изчислени 
подразбиращите се доходност П, ред 15, фиг. 2.

Коригиране и интегриране на средните доходности на 
отделните активи от априорна информация и експертна 
оценка по метода на BL се прави съгласно зависимосттта
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където cov() и П бяха въведени по-горе;
τ – коефициент със стойност 0.05, препоръчвана 

съгласно [2].
Матрици P, Ω и Q дефинират параметри на експертната 

прогноза. Матрица P определя двойка активи според 
експерт, който счита, че доходността на единия актив ще 
нарасне спрямо доходността на втория сравняван актив.

портфейла (𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(. )𝑤𝑤𝑤𝑤) и доходността му  (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤) се 
изменя съгласно склонността на инвеститора да поема 
риск. По този начин задача (1) дефинира серия решения 
w(δ), които се влияят от δ съгласно индивидуални 
характеристики на инвеститора да поема риск. Особеност 
на модела на Марковиц е, че той променя рязко своето 
съдържание при изменение на характеристиките на 
активите на портфейла. Това възпрепятства постигане на 
диверсификация на портфейла при негова промяна в 
различни периоди на инвестиране.

Модел  на  Black-Litterman Подзаглавие І 
степен

Този модел цели при определяне на апостериорни 
(бъдещи) характеристики за доходност Ei и риск cov(.) на 
активите в портфейла да се използва не само априорна 
(текуща) информация за доходността на активите, но и 
субективна, експертна оценка за тяхно бъдещо изменение
[7]. Формалните предпоставки за търсене на такова 
интегриране на априорна информация за целите на 
апостериорната прогноза произтичат от теорията CAPM. 
Теорията CAPM утвърждава, че при равновесие пазарите 
могат да носят точно определена доходност Еm. Тази 
доходност се постига чрез портфейл, в който участват 
всички рискови активи, които имат тегла wmi. Тези тегла 
чрез решаване на обратна оптимизационна задача 
дефинират подразбираща се доходност Пi , i=1,…,n за 
всеки актив. Вследствие на случайните процеси в 
пазарите съществува разлика между априорните реални 
доходности Еi на активите и техните подразбиращи се Пi

доходности, каквито те би трябвало да имат. За 
доближаване на Еi до Пi моделът на Black-Litterman 
прилага корекции към априорната информация Еi със
субективни оценки и прогнози на експерти и инвеститори.
Като резултат от прилагането на модела на BL
структурата на портфейла не се изменя скокообразно, а 
теглата на активите в портфейла имат плавно изменение. 
Това благоприятства диверсификацията на портфейла и 
намалява неговия риск за различни периоди на 
инвестиране.

Това изследване цели да приложи едни и същи 
инвестиционни данни към двата изследвани модела – на 
Марковиц и BL, за да се оценят потенциалът и 
възможностите на тези модели за изменение на
структурата на портфейлите и да сравни доколко 
структурата на тези портфейли не се изменя рязко и 
скокообразно.

Алгоритъм за генериране на експертни 
прогнози Подзаглавие І степен

Числените експерименти са направени за данни за 
период от две години: 2014-2015 г. Периодът е разделен 
на две части: 18 месеца и шест месеца (фиг. 1).

       

Фиг. 1. Периоди при оценка на активите

Цели се в момент t0 да се използва априорна 
информация от 18-месечния период (t1, t0) за доходността 
на активите. В момента t0 се прилагат моделите на 
Марковиц и BL, така че в момента T съставените 
портфейли да имат доходности, близки до реалното 
състояние на пазара, определено от данните на 
шестмесечния период. Така в момент t0 се правят прогнози 
за портфейли по двата модела (на Марковиц и на BL). 
Резултатите от моделите се оценяват в посока доколко 
структурата на портфейла се изменя рязко и 
скокообразно. Рязкото изменение на структурата на 
портфейла не позволява да се реализира диверсификация 
и намаляване на риска на инвестицията. Като ценни книги 
в това изследване са включени 10 индекса на световни 
търговски борсови центрове (таблицата). Данни за тези 
индекси са широко и публично известни, например [9,10].

При използване на данни от тези източници са 
определени пазарните тегла  wm на тези индекси в 
световната икономика. Изчислени са априорни 
характеристики за средна доходност E18  за 18 месеца и 
ковариационна матрица cov() на тези индекси (фиг. 2,
редове 1-11, 13 и 14).

Подразбиращата се доходност Пi се изчислява 
съгласно т. нар. обратна оптимизация в модела на BL

(4) П𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( . )𝑤𝑤𝑤𝑤𝑚𝑚𝑚𝑚                                               

(5) П𝑇𝑇𝑇𝑇 = (П1, … ,П𝑛𝑛𝑛𝑛) , n=10.                              

Стойностите на подразбиращата се доходност Пi са 
представени на фиг. 2, ред 15.
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Фиг. 2. Изчисляване на параметри на активи и пазари

където cov() и П бяха въведени по-горе;
τ – коефициент със стойност 0.05, препоръчвана съ-

гласно [2].
Матрици P, Ω и Q дефинират параметри на експер-

тната прогноза. Матрица P определя двойка активи според 
експерт, който счита, че доходността на единия актив ще 
нарасне спрямо доходността на втория сравняван актив.

Фиг. 3. Изчисляване на коефициент δ

За целите на това изследване е приложена авторска 
оценка за избор на матрицата P [8]. От фиг. 2, ред 16 се 

вижда, че DAX има най-голяма разлика – 0.013221 между 
реално изчислената средна доходност за 18 месеца E18 и 
доходността, която би трябвало да има П18. Следователно 
доходността на DAX е надценена от пазара и трябва да 
се очаква, че ще се намали през следващия шестмесечен 
период. Съответно SSE има разлика E18 – П = –0,0063, 
която е най-малка в сравнение с останалите активи. Тя е 
подценена от пазара и трябва да се очаква, че нейната до-
ходност ще се увеличи. Следователно за случая матрицата 
Р има вида

където –1 е в позицията на индекса DAX (първа пози-
ция на матрица P), защото DAX е надценен и има по-голяма 
средна доходност E18 в сравнение с подразбиращата се за 
този актив доходност П. Затова ще се очаква намаляване 
на доходността от този актив. Съответно за актив SSE (де-
вета позиция в матрицата P) стойността е +1, защото акти-
вът е подценен и се очаква неговата доходност да нарасне 
към подразбиращата му се стойност П.

Матрица Ω отчита доколко прогнозата може да се 
счита за вярна. Моделът на BL прилага зависимостта 

която е използвана и в това изследване.
Матрица Q определя с колко ще се измени доходност-

та на DAX и SSE. За конкретния случай това е разликата 

Фиг. 3. Изчисляване на коефициент δ

За целите на това изследване е приложена авторска 
оценка за избор на матрицата P [8]. От фиг. 2, ред 16 се 
вижда, че DAX има най-голяма разлика – 0.013221 между 
реално изчислената средна доходност за 18 месеца E18 и 
доходността, която би трябвало да има П18. Следователно
доходността на DAX е надценена от пазара и трябва да се 
очаква, че ще се намали през следващия шестмесечен 
период. Съответно SSE има разлика E18 – П = –0,0063, 
която е най-малка в сравнение с останалите активи. Тя е 
подценена от пазара и трябва да се очаква, че нейната 
доходност ще се увеличи. Следователно за случая
матрицата Р има вида
(8)

P= |–1  0  0  0  0  0  0  0 1  0 |,

където –1 е в позицията на индекса DAX (първа позиция
на матрица P), защото DAX е надценен и има по-голяма 
средна доходност E18 в сравнение с подразбиращата се за 
този актив доходност П. Затова ще се очаква намаляване 
на доходността от този актив. Съответно за актив SSE
(девета позиция в матрицата P) стойността е +1, защото 
активът е подценен и се очаква неговата доходност да 
нарасне към подразбиращата му се стойност П.

Матрица Ω отчита доколко прогнозата може да се 
счита за вярна. Моделът на BL прилага зависимостта 
(9) 𝛺𝛺𝛺𝛺 = 𝜏𝜏𝜏𝜏.𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(. )𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇),
която е използвана и в това изследване.

Матрица Q определя с колко ще се измени доходността 
на DAX и SSE. За конкретния случай това е разликата 
(10)|Е𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸| = |0.013221 + 0.0063| = 0.01952% .

Прилагането на (7) определя, че портфейл, съставен по 
модела на BL, ще използва за изчисление средна 
доходност на активите. Решението на (7) по модела на BL 
дава стойности
(11) ЕBL , Е𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿𝐿𝐿 = �0.0103; 0.0061; 0.0148; 0.0100; 0.0160; 0.0100  

0.0700; 0.075; 0.0112; 0.0007 � .          

С тези данни за средна доходност теглата на активите 
в портфейл по метода на BL ще имат стойности w(BL),
фиг. 2, ред 17.

Моделът на Марковиц ще използва данни за средна 
доходност Е18, изчислени в ред 13 на фиг. 2.

(12) Е18 = �0.01752;  0.00657;  0.00817;  0.01559;  0.02864;  0.01151
0.00113;  0.01002;  −0.00380;  0.01862

�.

С тези данни за средна доходност теглата на активите 
в портфейл по метода на Марковиц ще имат стойност 
w(M), фиг. 2, ред 18.
       Сравнението на двата портфейла е направено за 
оценка на изменението на структурата на съответния 
портфейл. Вижда се от ред 17 за данните на теглата на 
портфейл, съставен по метода BL, че делът на 
инвестицията за NYSE трябва да се увеличи 25.1956 пъти 
в сравнение с текущо състояние на портфейла. Съответно 
инвестицията за S&P TSX трябва да се намали (–21.6002)
пъти. Това са резки промени на структурата на портфейла, 
които не позволяват да се изпълнява диверсификация за 
намаляване на риска на портфейла за различни периоди на 
инвестиране.

С получените резултати за тегла на активите е 
оценявано изменението на структурата на портфейла чрез 
изчисление на сумата от абсолютните стойности на 
теглата или

            (13) ∆(𝑀𝑀𝑀𝑀) = � �wM
i �10

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 = 81,7449 ;             

            (14) ∆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) = � �wBL
i �10

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 = 0,65868. .
            

       Получените стойности илюстрират, че моделът на BL
прави по-малки промени в структурата на портфейла в 
сравнение с модела на Марковиц (M), тъй като ∆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) <
∆(𝑀𝑀𝑀𝑀).

В изследването е направен допълнителен анализ на 
изходните данни, които се използват в класическия метод 
на Марковиц за портфейлна оптимизация и метода на 
Black-Litterman. Методът на Марковиц използва средни 
доходности в исторически период. За метода на Black-
Litterman се използва подразбиращата се равновесна 
доходност, която се определя при прилагане на теорията 
за капиталовите пазари САРМ. Историческите данни за 

Фиг. 3. Изчисляване на коефициент δ

За целите на това изследване е приложена авторска 
оценка за избор на матрицата P [8]. От фиг. 2, ред 16 се 
вижда, че DAX има най-голяма разлика – 0.013221 между 
реално изчислената средна доходност за 18 месеца E18 и 
доходността, която би трябвало да има П18. Следователно
доходността на DAX е надценена от пазара и трябва да се 
очаква, че ще се намали през следващия шестмесечен 
период. Съответно SSE има разлика E18 – П = –0,0063, 
която е най-малка в сравнение с останалите активи. Тя е 
подценена от пазара и трябва да се очаква, че нейната 
доходност ще се увеличи. Следователно за случая
матрицата Р има вида
(8)
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на доходността от този актив. Съответно за актив SSE
(девета позиция в матрицата P) стойността е +1, защото 
активът е подценен и се очаква неговата доходност да 
нарасне към подразбиращата му се стойност П.

Матрица Ω отчита доколко прогнозата може да се 
счита за вярна. Моделът на BL прилага зависимостта 
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която е използвана и в това изследване.
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Прилагането на (7) определя, че портфейл, съставен по 
модела на BL, ще използва за изчисление средна 
доходност на активите. Решението на (7) по модела на BL 
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в портфейл по метода на BL ще имат стойности w(BL),
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С тези данни за средна доходност теглата на активите 
в портфейл по метода на Марковиц ще имат стойност 
w(M), фиг. 2, ред 18.
       Сравнението на двата портфейла е направено за 
оценка на изменението на структурата на съответния 
портфейл. Вижда се от ред 17 за данните на теглата на 
портфейл, съставен по метода BL, че делът на 
инвестицията за NYSE трябва да се увеличи 25.1956 пъти 
в сравнение с текущо състояние на портфейла. Съответно 
инвестицията за S&P TSX трябва да се намали (–21.6002)
пъти. Това са резки промени на структурата на портфейла, 
които не позволяват да се изпълнява диверсификация за 
намаляване на риска на портфейла за различни периоди на 
инвестиране.

С получените резултати за тегла на активите е 
оценявано изменението на структурата на портфейла чрез 
изчисление на сумата от абсолютните стойности на 
теглата или

            (13) ∆(𝑀𝑀𝑀𝑀) = � �wM
i �10

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 = 81,7449 ;             

            (14) ∆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) = � �wBL
i �10

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 = 0,65868. .
            

       Получените стойности илюстрират, че моделът на BL
прави по-малки промени в структурата на портфейла в 
сравнение с модела на Марковиц (M), тъй като ∆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) <
∆(𝑀𝑀𝑀𝑀).

В изследването е направен допълнителен анализ на 
изходните данни, които се използват в класическия метод 
на Марковиц за портфейлна оптимизация и метода на 
Black-Litterman. Методът на Марковиц използва средни 
доходности в исторически период. За метода на Black-
Litterman се използва подразбиращата се равновесна 
доходност, която се определя при прилагане на теорията 
за капиталовите пазари САРМ. Историческите данни за 
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За целите на това изследване е приложена авторска 
оценка за избор на матрицата P [8]. От фиг. 2, ред 16 се 
вижда, че DAX има най-голяма разлика – 0.013221 между 
реално изчислената средна доходност за 18 месеца E18 и 
доходността, която би трябвало да има П18. Следователно
доходността на DAX е надценена от пазара и трябва да се 
очаква, че ще се намали през следващия шестмесечен 
период. Съответно SSE има разлика E18 – П = –0,0063, 
която е най-малка в сравнение с останалите активи. Тя е 
подценена от пазара и трябва да се очаква, че нейната 
доходност ще се увеличи. Следователно за случая
матрицата Р има вида
(8)

P= |–1  0  0  0  0  0  0  0 1  0 |,

където –1 е в позицията на индекса DAX (първа позиция
на матрица P), защото DAX е надценен и има по-голяма 
средна доходност E18 в сравнение с подразбиращата се за 
този актив доходност П. Затова ще се очаква намаляване 
на доходността от този актив. Съответно за актив SSE
(девета позиция в матрицата P) стойността е +1, защото 
активът е подценен и се очаква неговата доходност да 
нарасне към подразбиращата му се стойност П.

Матрица Ω отчита доколко прогнозата може да се 
счита за вярна. Моделът на BL прилага зависимостта 
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която е използвана и в това изследване.
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Прилагането на (7) определя, че портфейл, съставен по 
модела на BL, ще използва за изчисление средна 
доходност на активите. Решението на (7) по модела на BL 
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в портфейл по метода на Марковиц ще имат стойност 
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оценка на изменението на структурата на съответния 
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портфейл, съставен по метода BL, че делът на 
инвестицията за NYSE трябва да се увеличи 25.1956 пъти 
в сравнение с текущо състояние на портфейла. Съответно 
инвестицията за S&P TSX трябва да се намали (–21.6002)
пъти. Това са резки промени на структурата на портфейла, 
които не позволяват да се изпълнява диверсификация за 
намаляване на риска на портфейла за различни периоди на 
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       Получените стойности илюстрират, че моделът на BL
прави по-малки промени в структурата на портфейла в 
сравнение с модела на Марковиц (M), тъй като ∆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) <
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В изследването е направен допълнителен анализ на 
изходните данни, които се използват в класическия метод 
на Марковиц за портфейлна оптимизация и метода на 
Black-Litterman. Методът на Марковиц използва средни 
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Litterman се използва подразбиращата се равновесна 
доходност, която се определя при прилагане на теорията 
за капиталовите пазари САРМ. Историческите данни за 
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Прилагането на (7) определя, че портфейл, съставен 
по модела на BL, ще използва за изчисление средна до-
ходност на активите. Решението на (7) по модела на BL 
дава стойности

С тези данни за средна доходност теглата на активите 
в портфейл по метода на BL ще имат стойности w(BL), 
фиг. 2, ред 17.

Моделът на Марковиц ще използва данни за средна 
доходност Е18, изчислени в ред 13 на фиг. 2.

С тези данни за средна доходност теглата на активи-
те в портфейл по метода на Марковиц ще имат стойност 
w(M), фиг. 2, ред 18. 

Сравнението на двата портфейла е направено за 
оценка на изменението на структурата на съответния порт-
фейл. Вижда се от ред 17 за данните на теглата на порт-
фейл, съставен по метода BL, че делът на инвестицията за 
NYSE трябва да се увеличи 25.1956 пъти в сравнение с 
текущо състояние на портфейла. Съответно инвестицията 
за S&P TSX трябва да се намали (–21.6002) пъти. Това са 
резки промени на структурата на портфейла, които не поз-
воляват да се изпълнява диверсификация за намаляване на 
риска на портфейла за различни периоди на инвестиране.

С получените резултати за тегла на активите е оценя-
вано изменението на структурата на портфейла чрез изчис-
ление на сумата от абсолютните стойности на теглата или

Получените стойности илюстрират, че моделът на BL 
прави по-малки промени в структурата на портфейла в 
сравнение с модела на Марковиц (M), тъй като ∆(BL)<∆(M). 

В изследването е направен допълнителен анализ на 
изходните данни, които се използват в класическия метод 
на Марковиц за портфейлна оптимизация и метода на Black-
Litterman. Методът на Марковиц използва средни доходно-
сти в исторически период. За метода на Black-Litterman се 
използва подразбиращата се равновесна доходност, която 
се определя при прилагане на теорията за капиталовите 
пазари САРМ. Историческите данни за доходността се по-
лучават като резултат от влияние на случайни процеси вър-
ху подразбиращата се доходност на активите. Затова, ако 
се появят разлики в оценка на доходността, определяна 
по исторически данни и чрез теорията на САРМ, се препо-
ръчва за целите на портфейлна оптимизация да се ползва 
методът на BL.

В това изследване е направена оценка на промените 
в определянето на доходността на пазарите, като е сравня-
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Фиг. 3. Изчисляване на коефициент δ

За целите на това изследване е приложена авторска 
оценка за избор на матрицата P [8]. От фиг. 2, ред 16 се 
вижда, че DAX има най-голяма разлика – 0.013221 между 
реално изчислената средна доходност за 18 месеца E18 и 
доходността, която би трябвало да има П18. Следователно
доходността на DAX е надценена от пазара и трябва да се 
очаква, че ще се намали през следващия шестмесечен 
период. Съответно SSE има разлика E18 – П = –0,0063, 
която е най-малка в сравнение с останалите активи. Тя е 
подценена от пазара и трябва да се очаква, че нейната 
доходност ще се увеличи. Следователно за случая
матрицата Р има вида
(8)

P= |–1  0  0  0  0  0  0  0 1  0 |,

където –1 е в позицията на индекса DAX (първа позиция
на матрица P), защото DAX е надценен и има по-голяма 
средна доходност E18 в сравнение с подразбиращата се за 
този актив доходност П. Затова ще се очаква намаляване 
на доходността от този актив. Съответно за актив SSE
(девета позиция в матрицата P) стойността е +1, защото 
активът е подценен и се очаква неговата доходност да 
нарасне към подразбиращата му се стойност П.

Матрица Ω отчита доколко прогнозата може да се 
счита за вярна. Моделът на BL прилага зависимостта 
(9) 𝛺𝛺𝛺𝛺 = 𝜏𝜏𝜏𝜏.𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(. )𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇),
която е използвана и в това изследване.

Матрица Q определя с колко ще се измени доходността 
на DAX и SSE. За конкретния случай това е разликата 
(10)|Е𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸| = |0.013221 + 0.0063| = 0.01952% .

Прилагането на (7) определя, че портфейл, съставен по 
модела на BL, ще използва за изчисление средна 
доходност на активите. Решението на (7) по модела на BL 
дава стойности
(11) ЕBL , Е𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿𝐿𝐿 = �0.0103; 0.0061; 0.0148; 0.0100; 0.0160; 0.0100  

0.0700; 0.075; 0.0112; 0.0007 � .          

С тези данни за средна доходност теглата на активите 
в портфейл по метода на BL ще имат стойности w(BL),
фиг. 2, ред 17.

Моделът на Марковиц ще използва данни за средна 
доходност Е18, изчислени в ред 13 на фиг. 2.

(12) Е18 = �0.01752;  0.00657;  0.00817;  0.01559;  0.02864;  0.01151
0.00113;  0.01002;  −0.00380;  0.01862

�.

С тези данни за средна доходност теглата на активите 
в портфейл по метода на Марковиц ще имат стойност 
w(M), фиг. 2, ред 18.
       Сравнението на двата портфейла е направено за 
оценка на изменението на структурата на съответния 
портфейл. Вижда се от ред 17 за данните на теглата на 
портфейл, съставен по метода BL, че делът на 
инвестицията за NYSE трябва да се увеличи 25.1956 пъти 
в сравнение с текущо състояние на портфейла. Съответно 
инвестицията за S&P TSX трябва да се намали (–21.6002)
пъти. Това са резки промени на структурата на портфейла, 
които не позволяват да се изпълнява диверсификация за 
намаляване на риска на портфейла за различни периоди на 
инвестиране.

С получените резултати за тегла на активите е 
оценявано изменението на структурата на портфейла чрез 
изчисление на сумата от абсолютните стойности на 
теглата или

            (13) ∆(𝑀𝑀𝑀𝑀) = � �wM
i �10

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 = 81,7449 ;             

            (14) ∆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) = � �wBL
i �10

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 = 0,65868. .
            

       Получените стойности илюстрират, че моделът на BL
прави по-малки промени в структурата на портфейла в 
сравнение с модела на Марковиц (M), тъй като ∆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) <
∆(𝑀𝑀𝑀𝑀).

В изследването е направен допълнителен анализ на 
изходните данни, които се използват в класическия метод 
на Марковиц за портфейлна оптимизация и метода на 
Black-Litterman. Методът на Марковиц използва средни 
доходности в исторически период. За метода на Black-
Litterman се използва подразбиращата се равновесна 
доходност, която се определя при прилагане на теорията 
за капиталовите пазари САРМ. Историческите данни за 
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изчисление на сумата от абсолютните стойности на 
теглата или

            (13) ∆(𝑀𝑀𝑀𝑀) = � �wM
i �10

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 = 81,7449 ;             

            (14) ∆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) = � �wBL
i �10

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 = 0,65868. .
            

       Получените стойности илюстрират, че моделът на BL
прави по-малки промени в структурата на портфейла в 
сравнение с модела на Марковиц (M), тъй като ∆(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵) <
∆(𝑀𝑀𝑀𝑀).

В изследването е направен допълнителен анализ на 
изходните данни, които се използват в класическия метод 
на Марковиц за портфейлна оптимизация и метода на 
Black-Litterman. Методът на Марковиц използва средни 
доходности в исторически период. За метода на Black-
Litterman се използва подразбиращата се равновесна 
доходност, която се определя при прилагане на теорията 
за капиталовите пазари САРМ. Историческите данни за 

доходността се получават като резултат от влияние на 
случайни процеси върху подразбиращата се доходност на 
активите. Затова, ако се появят разлики в оценка на 
доходността, определяна по исторически данни и чрез 
теорията на САРМ, се препоръчва за целите на 
портфейлна оптимизация да се ползва методът на BL.

В това изследване е направена оценка на промените в 
определянето на доходността на пазарите, като е 
сравнявана историческа доходност с подразбираща се 
равновесна доходност по САРМ. Използвани са данни за 
10-годишен период от 2004 г. до 2014 г. за десет световни 
пазара на ценни книжа. Тези пазари формират около 75% 
от световната пазарна капитализация на пазарите на 
акции. Избраният десетгодишен период е разделен на пет
подпериода от по 24 месеца. Той обхваща както ръста на 
глобалните пазари от края на миналия век до 2007 г., така 
и резкия спад през втората половина на 2007 г. и началото 
на 2008 г., а така също и последващото им 
възстановяване. 

Направено е сравнение на средната историческа 
доходност за  всеки конкретен период, използвана при

метода на Марковиц и подразбиращата се равновесна 
възвръщаемост, използвана за метода на BL. За 
определяне на теглата на активите са използвани данните 
за пазарната капитализация на пазарите за съответните  
периоди.  

През първия и третия период на изследването разликите
между историческата и подразбиращата се доходност са 
малки: 0.7% през първия период и 0.3% за третия период. 
Затова и методите за портфейлна оптимизация по BL и 
Марковиц ще генерират еднакви оптимизационни 
резултати. 

За останалите периоди разликите между историческите 
средни доходности и подразбиращите се доходности по 
САРМ са значителни (фиг. 4). Като се отчете фактът, че 
историческите данни се получават чрез смесване на 
подразбиращата се доходност и случайни пазарни 
изменения, за тези периоди изследването препоръчва 
прилагането на метода на BL. Това дава предимство на 
метода на BL за прилагането му за портфейлни 
оптимизации. 

Фиг. 4. Изчислена разлика в доходностите на световните пазари

Изводи Подзаглавие І степен
Направено е сравнително изследване на два основни

оптимизационни модела за разпределяне на 
инвестиционни ресурси чрез портфейли. Направен е и 
анализ на изходните данни, които ползват двата модела. 
Анализирани са свойствата на двата модела чрез 
използване на реални данни от световни инвестиционни 
пазари. Приложени са моделите за портфейли на 
Марковиц и BL. Показано е, че моделът на Марковиц 
създава значителни промени в текуща структура на 
портфейл при изменение на данните за доходностите на 
активите. Такива резки изменения ограничават вида на 
активите в портфейла и не благоприятстват неговата 
диверсификация. Като резултат това увеличава риска на 
инвестицията за разглеждани периоди от време. В 
изследването е показано, че моделът на BL прави по-
малки промени в структурата на портфейла. Той има по-
консервативен характер към промените в портфейла. Това 
благоприятства диверсификация на инвестицията в по-
голяма разновидност на активите в портфейла. Като 
резултат рискът на инвестицията за продължителен 
период от време е по-малък. Тези особености на двата 
портфейлни модела може да се изпозват за определяне на 
инвестиционни политики от финансови къщи и 
инвеститори. Това позволява при промяна на 
инвестиционния портфейл да се реализира 
диверсификация чрез поддържане на по-голям брой 

активи в портфейла, чрез което се намалява рискът за 
инвестицията. Настоящото изследване доказва това 
свойство на модела на BL чрез анализ на световни 
инвестиционни пазари за периода 2014-2015 г. 

Приложени са данни за двегодишен период на световни 
пазарни индекси. Приложено е ново решение за направа 
на експертни прогнози, което отчита априорни данни от 
изменението на доходността на активите. Полученото 
решение показва по-голяма близост на модела на BL до 
постериорното състояние на пазара. Разработеният 
алгоритъм за генериране на експертни прогнози дава 
допълнителна възможност за използване на априорна 
информация за направата на прогнози.

Анализирани са и промените, с които изходните данни 
влияят върху моделите на Марковиц и на BL. Определена 
е разликата в доходностите на световни пазари при 
използване на исторически данни за метода на Марковиц 
и подразбиращата се доходност, определяна по теорията 
на САРМ, прилагана в метода на BL. Препоръчва се 
ползването на модела на BL за портфейлни оптимизации 
при установяване на разлики между исторически и 
подразбиращи се доходности на капиталовите пазари.

Изследването е финансирано частично по проект
H12/8, 14.07.2017 г. на Фонд „Научни изследвания“: 
Интегриране на двуйерархична оптимизация в 
информационна услуга за портфейлна оптимизация, 
договор ДH12/10, 20.12.2017 г.
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от време. В изследването е показано, че моделът на BL 
прави по-малки промени в структурата на портфейла. Той 
има по-консервативен характер към промените в портфей-
ла. Това благоприятства диверсификация на инвестицията 
в по-голяма разновидност на активите в портфейла. Като 
резултат рискът на инвестицията за продължителен период 
от време е по-малък. Тези особености на двата портфейлни 
модела може да се изпозват за определяне на инвести-
ционни политики от финансови къщи и инвеститори. Това 
позволява при промяна на инвестиционния портфейл да 
се реализира диверсификация чрез поддържане на по-го-
лям брой активи в портфейла, чрез което се намалява 
рискът за инвестицията. Настоящото изследване доказва 
това свойство на модела на BL чрез анализ на световни 
инвестиционни пазари за периода 2014-2015 г. 

Приложени са данни за двегодишен период на све-
товни пазарни индекси. Приложено е ново решение за нап-
рава на експертни прогнози, което отчита априорни данни 
от изменението на доходността на активите. Полученото 
решение показва по-голяма близост на модела на BL до 
постериорното състояние на пазара. Разработеният алго-
ритъм за генериране на експертни прогнози дава допълни-
телна възможност за използване на априорна информация 
за направата на прогнози.

Анализирани са и промените, с които изходните дан-
ни влияят върху моделите на Марковиц и на BL. Опреде-
лена е разликата в доходностите на световни пазари при 
използване на исторически данни за метода на Марковиц и 
подразбиращата се доходност, определяна по теорията на 
САРМ, прилагана в метода на BL. Препоръчва се ползване-
то на модела на BL за портфейлни оптимизации при уста-
новяване на разлики между исторически и подразбиращи 
се доходности на капиталовите пазари.

Изследването е финансирано частично по проект 
H12/8, 14.07.2017 г. на Фонд „Научни изследвания“: Ин-
тегриране на двуйерархична оптимизация в информацион-
на услуга за портфейлна оптимизация, договор ДH12/10, 
20.12.2017 г.
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Пета международна конференция  
„Big Data, Knowledge and Control Systems 
Engineering – BdKCSE'2018“

Петата международна конференция „Big Data, 
Knowledge and Control Systems Engineering“ се проведе на 
21 ноември 2018 г. в София, в Дома на науката и техниката 
на ул. Раковски 108. Организатори на конференцията са 
Институтът по информационни и комуникационни техноло-
гии – БАН, и Съюзът по автоматика и информатика „Джон 
Атанасов“. За пета поредна година се осигурява форум за 
обсъждане на проблемите и начините за тяхното решаване 
в една сравнително нова област, която обхваща различ-
ни тематики от областта на информационните и комуни-
кационните технологии, свързани с обработката на данни. 
Материалите от конференцията се публикуват в Сборник от 
доклади (ISSN 2367-6450) и се качват на сайта на конфе-
ренцията http://conference.ott-iict.bas.bg/. 

По време на Петата международна конференция се 
проведоха четири сесии, в рамките на които се представи-
ха 12 доклада. Участниците в конференцията бяха предста-
вители от Инситута по приложна математика към Руската 
академия на науките, Москва и представители на научно-
изследователската общност от България – УНИБИТ и БАН. 

Конференцията започна с пленарна сесия „Интели-
гентни управляващи системи“, по време на която д-р Юри 
Павлов представи своя доклад “Forest Ecological Management 
and Renewable Timber Production: Utility Approach”.

В следващата сесия „Интелигентни управляващи 
системи и управление на данни“ бяха представени четири 
доклада. Те са фокусирани върху разработване на инте-
лигентни инструменти за обработка на налична информа-
ция за целите на управление на организации, прогнози, 
класификации и оптимизиране на управлението при елек-
трозахранващи системи: “Use of Information Resources of 
Organizational Systems to Support Managerial Decisions”, 
“Activation Function Permutation for Multilayer Perceptron 
Training”, Weights Permutation in Multilayer Perceptron” 
и “Q-Learning Based Model of Node Transmission Power 
Management in WSN”.

Третата сесия „Приложения на възможностите на го-
леми данни“ обхваща доклади, които разглеждат следни-
те области за приложение на възможностите на големите 
данни: използването им при борбата с природни бедствия, 
създаване на поведенчески модели в среда на интели-
гентни къщи и домове, при защита на информацията в 
организации и обработката на научни данни, идващи от 
отдалечени обекти. Материалите, които разглеждат тези 
въпроси, са следните: “Open Source Data for Developing 
Desktop Application as Part of eOUTLAND Project”, “Study 
of Behavioral Models in an Intelligent Home Environment”, 

“GDPR and Regulatory-based Approaches for Protecting 
Organization’s Information”, “Scientific Data Processing from 
Remote Objects”.

Акцентът на последната сесия „Търсене и разкриване 
на големи данни“ е върху използването на програмния език 
R при обработка на големи масиви от данни, анализа на 
данни при обработката на голям документален поток при 
големи организации, както и при създаване на устройства 
за управление на високоскоростни полупроводникови ла-
зери. Бяха представени три доклада: “Using R Programming 
Language for Processing of Large Data Sets”, “Approach 
for Citizens Query Analysis in Large System of Document 
Processing” и “High-speed Semiconductor Laser Diode Driver 
with Analog Signal Modulation”.

Участниците в международната конференция оцениха 
положително възможността за представяне на резултатите 
от изследователската и приложната дейност на млади на-
учни работници и докторанти, която има отношение към 
актуалната научна област „Големи данни“. 

Доц. д-р Румен Андреев
ИИКТ – БАН

e-mail: rumen@isdip.bas.bg 
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Професионално обучение  
за електротехници в областта  
на интелигентното измерване  
и автоматизацията на дома  
по проект SMARTEL 

На 29 ноември 2018 г. в сградата на НТС в сътруд-
ничество със Съюза по автоматика и информатика „Джон 
Атанасов“ Софийската енергийна агенция СОФЕНА проведе 
Информационен ден по проект SMARTEL – „Допълнително 
обучение за електротехници в областта на интелигентното 
измерване и автоматизацията на дома“, по програма Ера-
зъм+ на ЕС.

В събитието взеха участие над 70 представители на 
центрове за професионално обучение, университети, пре-
подаватели, членове на САИ и други заинтересовани лица. 
Експертите на СЕА СОФЕНА представиха постигнатите ре-
зултати от съвместната международна инициатива – раз-
работения общодостъпен отворен онлайн курс за повиша-
ване на професионалната подготовка на електротехници 
в сферата на инсталиране, поддръжка и програмиране на 
интелигентно измерване и системи за сградна автоматиза-
ция. Автоматизирането на инженерните системи на сгра-
дите включва централизирано управление на отоплението, 
вентилацията и климатизацията на сградата, осветлението 
и други системи. 

Развитието на индустрията за изграждане на сградна 
инсталация и изискванията за екологични решения води до 
използване на повече зелени технологии и прилагане на 

мерки за енергийна ефективност. Това предполага необхо-
димост от допълнително усвояване на „зелени“ умения и 
по-високо ниво на компетентност сред техниците на сград-
ни инсталации, за да се преодолее нарастващият дефицит 
на умения в областта на екотехнологиите, особено по от-
ношение на интелигентните измервания и технологиите за 
автоматизация на дома. 

Чрез международното сътрудничество, като партньор 
в проекта, СЕА СОФЕНА успя да обмени опит, знания и екс-
пертиза в тази бързо развиваща се област от стратегиче-
ска важност, за да се преодолее недостигът от програми и 
курсове за обучение за предоставяне на услуги в областта 
на интелигентното измерване за придобиване на нужните 
умения и знания. 

Цялостният курс за обучение по технологии за ин-
телигентно измерване и автоматизация на дома по про-
ект SMARTEL ще помогне на електротехниците да подобрят 
своите способности чрез набор от нови комбинирани ком-
петенции в енергийноефективните технологии да отговорят 
на настоящите и нововъзникващите изисквания на работ-
ното място.

Предложеният курс се базира на модерни методи за 
обучение и широко достъпни иновативни педагогически 
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ресурси, които позволяват на учащите се сами да оце-
нят уменията си за интелигентно измерване и домашна 
автоматизация. Неформалният учебен модел за обучение 
(във формата на достъпен онлайн курс) дава възможност 
да се достигне и до тези лица, които желаят да повишат 
знанията си, но не са включени или нямат възможност да 
участват в постоянните официални програми за професио-
нално обучение.

Достъпът до онлайн курсът се предоставя чрез 
платформата OpenLearning след регистрация. Обучението 

включва шест учебни модула, които съдържат видео мате-
риали, теоретични лекции, практически занимания, задачи 
и тестове, които могат да се усвоят в рамките на шест 
седмици. Обучението отговаря на европейското квалифи-
кационно ниво 5. 

Линк към онлайн курса на български език: https://
www.openlearning.com/courses/smartel-mooc-bg-version-/
homepage.
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