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Метод за пълна оперативна 
идентификация на инерционни обекти  
с изменящи се параметри

В. Димитров, Л. Попов

Method of Fully Operational Identification of Slow-Response 
Objects with Variable Parameters

V. Dimitrov, L. Popov

Key Words: Aperiodic unit; time constant; transmission coefficient; 
parallel correction.

Abstract. A method for full operational identification of objects or 
units approximated to an aperiodic unit of the first order where elec-
tromagnetic inertia or time-delay are negligible. These are low-power 
electromechanical systems and small chamber furnaces. The method 
identifies the time constant T and the transmit coefficient k on the 
object. Robust control of a first-inertia object is developed - a small 
electric furnace with forced cooling, for which a predetermined tran-
sition process of cooling the material has to be provided. The corre-
sponding parallel correction scheme is implemented, which turns the 
object into a deinterleaving tracking system.

Увод
Изходната величина y(t) при апериодичните звена от 

първи ред не копира във времето измененията на входна-
та величина x(t), а се стреми да я достигне. Преходният 
процес в апериодичното звено е показан на фиг. 1 [1,2]. 
Такъв преходен процес се нарича апериодичен. Характерни 
параметри на апериодичното звено са:

Фиг. 1 Апериодично звено

• Времеконстанта Т – това е времето, за което из-
ходната величина би достигнала новото равновес-
но състояние, при условие че се изменя с посто-
янна скорост, равна на скоростта на изменение 
в началния момент t=0 (в действителност това 
е времето, за което изходната величина достига 
63% от установената си стойност). Времеконстан-

тата е параметър, който зависи от конструктивни-
те характеристики на звеното.

• Предавателен коефициент к – това е отношението 
на установената стойност на изходната величи-
на и амплитудата на входното скокообразно въз-
действие.

На практика изходната величина y достига установе-
ната си стойност след време t≈4.T.

Типичен пример на апериодично звено от първи ред е 
дадената на фиг. 2 електрическа нагревателна камера [3]. 
Температурата Θ вътре в камерата се измерва с помощта 
на термодвойка, е.д.н. на изхода на която е пропорцио-
нално на температурата (изходна величина на звеното). 
Притокът на топлина в камерата се осъществява с помощта 
на нагревателното съпротивление R, през което протича 
ток I (входна величина на звеното). Апериодичното звено 
се описва с диференциалното уравнение

(1) 

Предавателната функция на звеното е

(2)

Преходната характеристика на апериодичното звено е

(3)

Фиг. 2. Електрическа нагревателна камера

Термообработката в камерни пещи е намерила ши-
роко приложение в промишлеността, но няма достатъчно 
методи, осигуряващи оптималните режими на работа. Тер-
мообработката се осъществява чрез нагряване до висока 
температура, задържане при тази температура определено 
време и след това охлаждане. Това води до изменение в 
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структурата на повърхностните слоеве, което позволява в 
твърде широки граници да се променят свойствата на ме-
талите и сплавите. 

Целта е разработване на метод за пълна оператив-
на идентификация на такива обекти и след това с негова 
помощ да се конструира система за робастно управление, 
която да осигурява оптимален график на изменение на тем-
пературата в пещта.

Метод за идентификация на обекти  
с пренебрежимо малкo чисто закъснение

Разработен е метод за пълна оперативна идентифика-
ция на малки камерни пещи с пренебрежимо малко чисто 
закъснение, които се апроксимират до апериодично звено 
от първи ред. На такива обекти предавателният коефициент 
к намалява от износването на нагревателите и намалява-
нето на мощността им, а времеконстантата Т се променя в 
зависимост от степента на зареждане на пещта с материал. 
Силно влияние върху k и T може да имат редица фактори 
като изменение на топлоизолацията на пещта, условията на 
околната среда и други.

Приема се, че обектът с неизвестни Т и к е в нор-
мален експлоатационен режим и управлението на входа 
му има стойност u0, на която съответства стойност на ре-
акцията на изхода y0. При подаване на нова стойност на 
управлението uк започва динамичен режим на изменение 
на текущата стойност на изходната координата y по израза

(4)

Приема се, че след малък временен интервал Δt от 
момента, в който е променено управлението, е прочетена 
от съответните датчици и запомнена нова стойност на из-
ходната координата

(5)

и след още един такъв интервал операцията се пов-
таря:

(6)

За простота на записа се полага            Тогава (5) 
и (6) добиват вида

(7)

(8)

От разделянето на изрази (8) и (7) следва

(9)

или окончателно

(10)

Ако се замести α от (9) в (7), се получава следният 
израз за търсения предавателен коефициент:

(11)

След отчитане на началните входни и изходни пара-
метри намирането на времеконстантата T и предавателния 
коефициент k се изчисляват по алгоритъма на фиг. 3. 

Точност на метода
Точността на предложения метод зависи от порядъка 

на стъпката на дискретизация Δt. Алгоритъмът на изслед-
ване на зависимостта на грешката Δ от изменението на Δt 
е показан на фиг. 4а, а резултатите от изследването – на 
фиг. 4б (връзка между Δt и Δ) [4]. 

Характерно е изменението на грешката с порядък при 
изменение на стъпката с порядък. Практически достатъчно 
малка грешка (под 0.01%) се осигурява, при условие че 
стъпката е с един-два порядъка по-малка от порядъка на 
търсената времеконстанта. По тези съображения абсцисата 
на фиг. 4а е дадена в относителни единици.

Фиг. 3. Алгоритъм за определяне на k и T

 

   𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��
��. 

 

𝑦𝑦� 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼�𝑘�
� � 

𝑦𝑦� 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��𝑘�
� �. 

 
𝛼𝛼 𝑦 𝛼𝛼�𝑘�

� .

𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼�; 
𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼��. 

𝛼𝛼 𝑦 �����
�����

, 

𝑇𝑇 𝑦 − 𝑘�
�������

�����
. 

 

𝑘𝑘 𝑦 ��������

𝑘������������. 

   𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��
��. 

 

𝑦𝑦� 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼�𝑘�
� � 

𝑦𝑦� 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��𝑘�
� �. 

 
𝛼𝛼 𝑦 𝛼𝛼�𝑘�

� .

𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼�; 
𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼��. 

𝛼𝛼 𝑦 �����
�����

, 

𝑇𝑇 𝑦 − 𝑘�
�������

�����
. 

 

𝑘𝑘 𝑦 ��������

𝑘������������. 
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��. 
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𝛼𝛼 𝑦 �����
�����
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𝑇𝑇 𝑦 − 𝑘�
�������

�����
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𝑘𝑘 𝑦 ��������

𝑘������������. 

   𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��
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𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼�; 
𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼��. 

𝛼𝛼 𝑦 �����
�����
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𝑇𝑇 𝑦 − 𝑘�
�������

�����
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𝑘𝑘 𝑦 ��������

𝑘������������. 
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𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼�; 
𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼��. 

𝛼𝛼 𝑦 �����
�����
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𝑇𝑇 𝑦 − 𝑘�
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𝑘������������. 
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𝑘������������. 

   𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��
��. 

 

𝑦𝑦� 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼�𝑘�
� � 

𝑦𝑦� 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��𝑘�
� �. 

 
𝛼𝛼 𝑦 𝛼𝛼�𝑘�

� .

𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼�; 
𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼��. 

𝛼𝛼 𝑦 �����
�����

, 

𝑇𝑇 𝑦 − 𝑘�
�������

�����
. 

 

𝑘𝑘 𝑦 ��������

𝑘������������. 

   𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��
��. 

 

𝑦𝑦� 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼�𝑘�
� � 

𝑦𝑦� 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��𝑘�
� �. 

 
𝛼𝛼 𝑦 𝛼𝛼�𝑘�
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𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼�; 
𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼��. 

𝛼𝛼 𝑦 �����
�����

, 

𝑇𝑇 𝑦 − 𝑘�
�������

�����
. 

 

𝑘𝑘 𝑦 ��������

𝑘������������. 

   𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��
��. 

 

𝑦𝑦� 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼�𝑘�
� � 

𝑦𝑦� 𝑦 𝑦𝑦� + 𝑘𝑘�𝑢𝑢� − 𝑢𝑢�� �1 − 𝛼𝛼��𝑘�
� �. 

 
𝛼𝛼 𝑦 𝛼𝛼�𝑘�
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𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼�; 
𝑦𝑦� − 𝑦𝑦� 𝑦 𝑘𝑘. 𝑘𝑢𝑢�1 − 𝛼𝛼��. 

𝛼𝛼 𝑦 �����
�����
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𝑇𝑇 𝑦 − 𝑘�
�������

�����
. 

 

𝑘𝑘 𝑦 ��������

𝑘������������. 
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Фиг. 4а. Алгоритъм за изследване на грешката  
при промяна на стъпката на дискретизация 

Фиг. 4б Връзка между грешка и стъпка на дискретизация

Определяне на чистото закъснение  
на обекта

Методът може да се приложи от произволен момент 
от време след началото на процеса нататък. Това дава въз-

можност той да се използва и за определяне евентуално 
на чисто закъснение в такъв тип обекти по следния начин. 
От момента на прилагането на смущаващото въздействие 
се следи броят на тактовете n и съответно времето n.Δt до 
появата на отклонение на изхода на обекта. Едва след това 
се прилага процедурата на метода и се определят време-
константата Т и коефициентът к.

На фиг. 5 е показана началната част на изменението 
на изхода. Чистото закъснение се определя от две състав-
ки:

– цяла част τц=n.Δt ;
– дробна част τg.

Фиг. 5. Функция на изхода във времето

Апроксимира се началната стойност на експонентата 
до права линия – получават се два подобни триъгълника, 
които дават възможност да се определи чистото закъсне-
ние

(12)

където:
– ya е отчетената стойност на изходната величина y 

на (n+1) такт; 
– yb – изчислената стойност по идентифицираните 

вече параметри к и Т:

(13)

От подобието на триъгълниците следва:

(14)

и (15)

Определянето на чистото закъснение се прави по ал-
горитъма, показан на фиг. 6.

По този начин беше извършена опитна идентифика-
ция на обекта при наличие на чисто закъснение от порядъ-
ка на 12 минути. Точността на идентификацията му се оказа 
от същия порядък, както на идентификацията на к и Т.
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Фиг. 6 Определяне на чистото закъснение

Робастно управление на инерционен 
обект от първи ред в условия на силно 
променящи се параметри

Робастното управление представлява съвкупност от 
методи от теорията на управлението, чиято цел е синтез 
на такъв регулатор, който осигурява най-добър контрол, 
ако обектът се различава от изчисления или ако неговият 
математически модел е неизвестен. Робастност означава 
малко изменение на изхода на затворената система за 
управление при изменение на контролираните параметри 
на обекта [2,5]. Основната задача на синтеза на робастни 
системи за управление е да се намери начинът на упра-
вление, осигуряващ определени допустими граници на из-
ходните променливи въпреки наличието на несигурност в 
контура на регулиране. 

Обектът, който се разглежда, е малка камерна електри-
ческа пещ с принудително охлаждане, използвана за темпе-
риране на силициеви подложки (заготовки) за производство 
на полупроводникови прибори. На фиг. 7 е показан опти-
малният график на изстиване на материала във функция от 
времето. Той трябва да се осигури от редуващо се действие 
на нагревателите на пещта и охлаждащите вентилатори.

Задачата се усложнява не само от това, че желаната 
преходна характеристика от фиг. 7 може да се получи труд-
но на изхода на едно апериодично звено, каквото е пещта, 
но и от това, че времекостантата на пещта зависи силно от 
количеството материал, обработен в нея. В течение на екс-
плоатацията на пещта електрическите й нагреватели старе-
ят и това, от друга страна, пък се отразява в намаляване 
на предавателния й коефициент.

Тези обстоятелства налагат предварителна идентифи-
кационна процедура по отношение на времеконстантата Т и 
коефициента к. За тази цел се използва методът без про-
цедурата за определяне на чистото закъснение (този тип 
камерни пещи са малки, нагревателите са съсредоточени 
в непосредствена близост с работното пространство, а и 
наличието на непрекъснато работещи с цел температурно 
хомогенизиране на въздуха в камерата вентилатори е от 
значение за пренебрежимата стойност на закъснението).

Фиг. 7. Оптимален график на изстиване на материала

Робастното управление в случая се постига, като по 
пътя на паралелната корекция [1] обектът се превръща в 
практически безинерционна следяща система, повтаряща 
формирания чрез съответно задаващо устройство оптима-
лен график на изменение на температурата.

Реализиран е компютърен симулационен модел на 
обекта. На фиг. 8 е показана структурата на системата 
за робастно управление, реализирано с пропорционален 
регулатор Р [5,6,7]. Началната стойност на температурата 
е 1050°С, к=5, Т=450 сек. Процедурата за идентификация 
на к и Т по метода отнема 10 сек (обектът е сравнително 
инерционен), като за това време температурата спада с 
не повече от 1-2°С. След това при процеса на изстиване 
стойностите на к и Т са известни. В обратната връзка на 
фиг. 8 времеконстантата Т е в числителя, понеже тя зави-
си от количеството на материала в пещта – увеличава се 
при нарастване на материала. Коефициентът к зависи от 
степента на остаряване на нагревателите – с остаряването 
им той намалява. Затова к се намира в знаменателя. Оттам 
нататък до изтичане на зададеното по оптималния график 
време процесът се управлява с тази обратна връзка.

Средноквадратичното отклонение на фактическата 
температура от зададената (или средноквадратичната греш-
ка при отработването на заданието), изчислени по разли-
ките между оптималния график и фактическия процес за 
100 равномерно квантовани във времето точки,се получи 
от порядъка на 0.5–0.7%, което представлява добро съот-
ветствие.
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Фиг. 8. Структура на системата за робастно управление

При варирането на Т от 250 s (полупразна пещ) до 
600 s (препълнена пещ), съответно при варирането на к 
от 4.5 (износени нагревателни елементи) до 5 (нови на-
гревателни елементи), средноквадратичната грешка запази 
порядъка си, което свидетелства за реализирано робастно 
управление в условията на силно променящи се параметри 
на обекта.

Заключение
Разработен е метод за пълна оперативна идентифи-

кация на параметрите на малки камерни пещи с клонящо 
към нула чисто закъснение, които се апроксимират до апе-
риодично звено от първи ред. Методът дава възможност за 
определяне на времеконстантата и предавателния коефи-
циент на обекта. Понеже предложеният метод може да се 
приложи от произволен момент от време след началото на 
процеса – това дава възможност да се определя също така 
чистото закъснение. 

Разгледан е и въпрос за робастно управление на 
инерционен обект от първи ред в условията на силно про-
менящи се параметри (в случая това е малка електрическа 
пещ с принудително охлаждане). Използван е методът без 
процедурата за определяне на чистото закъснение (то е 
пренебрежимо). Реализирана е съответната схема с пара-
лелна корекция. Така обектът се превръща в практически 
безинерционна следяща система, повтаряща формирания 
чрез съответно задаващо устройство оптимален график на 
изменение на температурата. 

Литература
1. Ищев, К. Теория на автоматичното управление. ТУ – София, 
2007.
2. Гегов, Е. Теория на автоматичното управление. София, Св. Иван 
Рилски, 2008.
3. Петров, И., Г. Димитров, Б. Цветанов. Многофакторно електрон-
но регулиране на отоплителните системи в трамвайни мотриси и 
тролейбуси. Годишник на ТУ – София, 2014, 64/3. 
4. Dimitrova, E., P. Atanasov. Simulation of Probabilistic Models. 
10th Electrical Engineering Faculty Conference (IEEE Conferences 
BulEF-2018), Sozopol, Bulgaria, 11-14 Sept. 2018, DOI: 10.1109/
BULEF.2018.8646943.
5. Димитрова, Е. Синтез на системи за мониторинг и управление 
на сложни технически обекти с цел осигуряване на максимална 
ефективност. – Механика, транспорт, комуникации, 12, 2014, 
бр. 3/2, 2014, XI-75 -80.
6. Pavlov, G., G. Cherneva & Coll. System of Remote Control and 
Management of Electrically Powered Sites. XXXV Int. Conf. SPETO 
2012, Gliwice, Poland, 23-26 May 2012, Proceedings, 89-90.
7. Димитрова, Е., Г. Чернева, Моделиране на процеса на управле-
ние на технически системи. – Механика, транспорт, комуника-
ции, 11/3, 2013, DS-41–46.

За контакти:
Проф. д-р инж. Васил Димитров

Катедра ” Електроснабдяване 
и електрообзавеждане на транспорта” 

e-mail: vdimitroff@abv.bg
Ас. инж. Людмил Попов

Катедра „Математика и информатика“
e-mail: lucy6@abv.bg

Факултет „Комуникации и електрообзавеждане 
в транспорта“

Висше транспортно училище 
„Тодор Каблешков” – София



4 201910

automatica | автоматика

Диспечерска GPS система за мониторинг 
и управление в автомобилния транспорт

Е. Димитрова

GPS Dispatch System for Monitoring and Control  
in Automobile Transport

Е. Dimitrovа
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Abstract. A GPS dispatching system for monitoring and managing 
of transport vehicles has been developed. It is reliable, easy to use, 
offers a wide range of features that can be used to optimize financial 
costs. It increases the productivity and efficiency of work, reduces 
fuel costs and eliminates abuses. It is available in different variants 
depending on the investments available. Varied modules can be add-
ed and security, navigation and driver monitoring can be ensured.

Увод
Глобалната система за позициониране (Global Position 

system GPS) е радионавигационна система, предназначена 
за високоточно определяне на координатите на местополо-
жението, съставящите вектора на скоростта и времето на 
обекти, намиращи се във всяка точка на и над повърхност-
та на Земята, до височина 2000 km от морското равнище 
[1]. GPS базирани системи се използват за навигация в 
пътния, морския и въздушния транспорт, както и за опти-
мизация на маршрути. В момента съществува голям брой 
сравнително евтини приемници и приложения за навигация 
в автомобилите. Всеки GPS приемник чрез триангулация 
определя местоположението си, като взема координатите 
от три до четирите спътника. Резултатът се представя под 
формата на географска дължина и ширина. Ако се получава 
сигнал и от четвърти спътник, приемникът може да изчисли 
и надморската височина. Ако приемникът е оборудван с 
дисплей, на който се изобразява карта, позицията на обек-
та се визуализира на него. Ако е в движение, приемникът 
може да изчисли още скоростта и посоката на движение 
и да даде очаквано време на пристигане в определената 
дестинация.

В статията е представена разработена конкретна 
диспечерска GPS система за мониторинг и управление на 
транспортни средства от автопарк, която освен позицио-
нирането на подвижните обекти предлага и множество до-
пълнителни функции.

Елементи на системата
Мултифункционално устройство MC5 (GPS/GSM/ 

GPRS/Immobilizer) се монтира във всяко превозно средство 
от автопарка и се използва за контрол, охрана и логистика. 

Обработва и изпраща информация за местоположението на 
автомобила до диспечерския център (ДЦ) [4,5]. Комуника-
цията между устройството и ДЦ може да се извършва със 
SMS пакети или GPRS канали в зависимост от нуждите на 
потребителя. Чрез включване на датчици към цифровите и 
аналоговите входове на MC5 се наблюдават различни пара-
метри от състоянието на автомобила или товара. При невъз-
можност да се предаде информация към контролния център, 
тя се съхранява в паметта на устройството. Използваните 
GSM модул Fibocom G610 и GPS модул Fibocom GTS-4E са 
последно поколение с ниска консумация на енергия, висо-
ко качество и параметри [4]. Мощен процесор осигурява 
включването на голямо количество периферия – общо 16 
цифрови и аналогови входа и изхода. През серийния интер-
фейс RS232 има възможност за обмен на данни с компютър, 
дисплей, навигация или друга апаратура.

Устройството МС5 притежава уникална система за 
разпознаване на събития от всякакъв вид, способност за 
дистанционно обновяване и настройка с команди от спе-
циализиран софтуер по GPRS канал: смяна на режими и 
интервали на комуникация, приспиване, буфериране и т.н. 
По този начин чрез подходящи настройки устройството 
само преценява какъв тип връзка да избере и как точно 
да се държи (например при изключен двигател преминава 
в икономичен режим с цел пестене на трафик на данни). 
При излизане извън страната се прилагат специални режи-
ми за избиране на преференциални мрежи. Възможно е и 
буфериране на информацията, която автоматично ще бъде 
изпратена при завръщане в национална мрежа. Протоколи-
те и динамичната промяна на изпращаната информация са 
изработени за минимизиране на трафика на данни.

Всеки основен комплект МС5 включва устройство за 
позициониране, GPS антена, GSM антена, SIM карта, кабе-
лен комплект (фиг. 1). Има вградена батерия, осигуряваща 
действието му продължително време след отстраняване 
на външното захранване. Допълнително могат да бъдат 
монтирани FMS (през UART комуникационен порт), реле, 
навигация, идентификация, звуков сигнал, имобилайзер и 
други. Има вградена система за опознаване, могат да се 
използват безконтактни карти. Вграденият RFID модул дава 
възможност за безконтактна идентификация на всеки водач 
на автомобила или сигнализиране на неоторизиран достъп. 
Захранва се от акумулатора (напрежение 12 V, средна кон-
сумация 50 mA) [4].
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Фиг. 1. GPS устройство MC5 (комплект) и FMS декодер

FMS е електронно устройство, което може да прочете 
данните от бордовия компютър на автомобила, да ги тран-
сформира до стандартен FMS протокол и да ги предаде към 
GPS устройството. FMS налични данни са: скорост, обороти 
на двигателя, общо количество на изразходвано гориво, 
моточасове на двигателя, температура на двигателя, уско-
рение и други.

Към GPS устройството MC5 могат да бъдат включени 
различни видове датчици, отчитащи промени в състояние-
то (обемен, шоков), позицията, движението на МПС, отво-
рена врата на автомобила, паник бутон, температура (до 
шест броя сензори за температура, например в хладилно 
отделение) и други [2,3]. Едно от технологичните решения 
е внедряване на система за контрол на горивото. В един 
тежкотоварен автомобил това може да се реализира по 
три начина. Първият вариант е използването на фабричен 
нивомер. Вторият начин е инсталиране на допълнителен 
нивомер с капацитивна сонда в резервоара (фиг. 2). Това 
е по-скъп вариант, който обаче отчита по-прецизно – капа-
цитивната сонда дава до 1% грешка. Третият начин е чрез 
връзка с бордовия компютър на превозното средство, като 
всички параметри от него могат да бъдат имплантирани в 
програмата. Тези три начина са обединени в разглежда-
ната система в един продукт, като отделно е монтирана 
и сензорна RFID капачка на резервоара. Чрез нея може 
да се наблюдава в реално време текущото й състояние, 
както и къде и кога е била отворена или затворена. Състои 
се от здрав заключващ механизъм и безконтактна RFID 
технология за оторизация. При неоторизиран достъп се 
подава звуков сигнал в кабината на шофьора и се из-
праща аларма към софтуера за мониторинг на системата. 
Внедряването на тази система позволява осъществяването 
на реален контрол и съществено намаляване на кражбите 
на гориво от резервоара на тежкотоварните автомобили. 
Подобна инвестиция се изплаща много бързо във времето, 
особено когато става въпрос за големи автопаркове, ТИР 
композиции и други.

Фиг. 2. Капацитивна сонда за резервоар и сензорна RFID 
капачка резервоар

Специализиран софтуер – инсталиран е на сървър в 
ДЦ и обработва, анализира и визуализира получените дан-

ни от GPS устройствата МС5, монтирани в МПС [4]. Чрез 
него системата показва къде се намират наблюдаваните ав-
томобили в реално време, посока и скорост на движение, 
кои превозни средства се движат и кои са спрели, водачи-
те на МПС. Гарантирани са максимална сигурност и защита 
на данните чрез специфично криптиране и различни нива 
на достъп от страна на потребителите. Получените данни 
се съхраняват от системата и могат да се използват за 
анализ, справки и отчети – системата предлага възможност 
за автоматично изготвяне и експорт към Excel. Софтуерът 
включва следните основни менюта: „Данни“ – въвежда се 
информация за потребители, контролирани МПС и водачи 
(извършва се автоматична идентификация на водача чрез 
RFID карта и се съхранява и анализира пълна информа-
ция за него, включително изминати разстояния/маршрути). 
„Групи“ – предлага опция за визуализация на въведените 
автомобили в различни групи и подгрупи. В зависимост от 
спецификата в дейността на потребителя за всеки автомо-
бил може да се зададе в коя група или подгрупа да участ-
ва. „Дневник“ – предоставя възможност за обобщена или 
конкретна справка за извършени или предстоящи дейности 
за всяко МПС в системата, за определен период от време, 
с информация за датата, вида и стойността; автоматично 
анализира и алармира за предстоящи или просрочени дей-
ности. „Региони“ – предлага опция за въвеждане на регио-
ни от различен тип: полигон, линия и точка. Изчертават се 
върху карти и позволяват на потребителя да следи движе-
нието на обекта в/извън зададените региони. Потребителят 
може да дефинира за всеки регион име, цвят, контур и 
пълнеж (ако е полигон). „Събития“ – предлага опция да 
се асоциира към всеки обект в програмата различен тип 
събитие: превишена скорост, в регион в определен период 
от време, извън регион в определен период от време, съби-
тие от датчик/паник бутон/устройство/цифров вход, рязко 
спиране или ускорение, престой със запален двигател и 
други. Възможно е изпращане/получаване на съобщение 
при наличие на дисплей за двупосочна връзка с обекта. 
Впоследствие програмата отчита и алармира потребителя 
при настъпване на някое от зададените събития.

Освен в реално време системата предлага и въз-
можност за проиграване и графично изобразяване на из-
вършените маршрути от наблюдаваните автомобили. При 
проиграването на маршрутите може да се проследи адрес 
на тръгване и на пристигане; времето на тръгване и на 
пристигане на указания адрес; скоростта на движение и 
други. Системата съхранява и анализира всички данни от 
движението и спирането на превозните средства.

Функции на системата
Диспечерската GPS система за мониторинг и упра-

вление на транспортни средства от автопарк дава възмож-
ност за постоянно наблюдение на работещите единици и 
визуализация на МПС през Google Earth (актуализация на 
всеки 5-20 s) – предоставя се информация за текущо-
то им местоположение, дата, час, скорост и посока на 
движение (фиг. 5). Работният прозорец включва следните 
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елементи: карта, лента за избор на меню, информационна 
лента, лента за текущото състояние, търсене на автомобил 
по регистрационен номер, панел за допълнителна инфор-
мация за избран автомобил, панел за текущото състояние 
(реални дата и час; информация за името на водача на 
МПС; дата и час на тръгване/спиране; адрес на тръгване/
спиране; изминато разстояние и скорост на движение към 
момента на позициониране), име на група, лента за брой 
коли на избраната група, данни за автомобил в група и 
статус, състояние на връзката, бутон за проиграване на 
маршрутите, бутон за изглед на колите, бутон за изход от 
системата, лента за управление на картата, лента за теку-
щия потребител.

Системата предлага следните допълнителни възмож-
ности:

 – очертаване на региони за движение на автомо-
билите;

 – въвеждане на обекти върху картата на България;
 – проследяване на събития от движението на МПС 
(отчитане на градско/извънградско, превишена 
скорост; напускане на определен регион за дви-
жение; навлизане в неразрешен регион за движе-
ние и други);

 
 
 

 – изготвяне на справка за изминат маршрут в ра-
ботно извън работно време, както и за извършени 
престои;

 – изготвяне на цялостни справки за направен 
маршрут и включен в тях разход на гориво, по 
критерии шофьор и/ или автомобил;

 – генериране на пълен отчет за избран минал ден 
за всички автомобили и шофьори с включен в тях 
разход на гориво;

 – проиграване на маршрут за произволно избран 
минал период от време, по критерии шофьор и 

автомобил. В основния екран се появява допълни-
телен прозорец с информация за всички извърше-
ни маршрути на избраната кола за текущата дата. 
Избира се един от тези маршрути и на екрана се 
изобразява панел с информация за водача, час и 
адрес на тръгване и пристигане. Цветът на колата 
върху картата e маркиран, което подсказва допъл-
нително, че е в приложението за проиграване на 
маршрут. След стартиране на проиграването (чрез 
специален бутон) колата върху картата започва 
да се движи и показва откъде е минал шофьорът, 

Фиг. 3. Работен прозорец на диспечерската система
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за да извърши маршрута и текуща информация 
за скорост на движение, дата, час и изминава-
щото разстояние при извършване на маршрута. 
От панела за проиграване може да се активира 
и функцията за графично изобразяване на из-
брания маршрут (чрез бутон „Следа“ – фиг. 4) –  
върху картата се появява графика за посоката на 
движението по време на маршрута. В панела с 
команди за проиграване на маршрут може да се 
променя скоростта на проиграване – използва се 

обикновено при по- дълги маршрути, когато е не-
обходимо повече време за тяхното проследяване.

Една от основните функции на системата е изготвяне 
на справки, които са няколко вида:

• Пътен лист – съдържа информация за избран ав-
томобил и шофьор, като отчита дата, час и адрес 
на тръгване и на спиране, изминати километри 
и разход на гориво в работно време, изминати 
километри и разход на гориво в извън работно 
време.

Фиг. 4. Проиграване на маршрут с функция „Следа“

• Общ пътен лист – детайлна информация за всич-
ки автомобили, въведени в програмата, като отчи-
та шофьор, автомобил и данните от всички пътни 
листове (фиг. 5).

• Обща справка – генерира обобщаваща информа-
ция за всички автомобили и шофьори, като суми-
ра изминатите километри и прогнозния разход на 
гориво за всеки един от тях за определен от по-
требителя период.

• Обща справка за движение по автомобили – 
изобразява детайлна информация за всички МПС, 
въведени в програмата, като отчита начало и край 
на движение, изминато разстояние, време на дви-
жение, време на престой, средна скорост, разходи 
за автомобила, разход на гориво на 100 км, раз-
ход по норма, разлика.

• Обща справка за движение по дни – изобразява 
детайлна информация за избрано от клиента МПС, 
като отчита дата, ден, начало и край на движение, 
изминато разстояние, време на движение, време 
на престой, средна скорост, разходи.

• Справка разход на гориво – визуализира израз-
ходваното количество гориво за определен пери-
од от време в графичен и текстови вариант. Чрез 
нея лесно може да се проследи случай на кражба 
на гориво.

• Справка събития – Справката анализира възник-
нало събитие за определен период от време, за 
избран автомобил и може да бъде изискана от 
потребителя по различни критерии.
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Охрана на автомобилите
Допълнително технологично решение е инсталиране 

на модул за охрана на МПС и товари. Ефективността се 
гарантира и от факта, че е възможно реализиране на ди-
ректен контакт с националната полиция и частни охрани-

телни фирми, готови за незабавна реакция при възникване 
на критична ситуация. Тази организация позволява да се 
достигне в много кратък срок до проблемния автомобил, 
което е решаващо при предотвратяване на кражба.

Модулът за охрана на МПС съдържа три основни еле-
мента:

Фиг. 5. Общ пътен лист

• Устройство за позициониране MC Guard – мон-
тира се в МПС и на всяка секунда определя 
географските му координати с точност на пози-
циониране до 5 m. То е напълно функционално 
съвместимо с устройства MC5.

• Специализирана периферия от сензори към MC 
Guard, която да предотврати неоторизиран дос-
тъп. По таблото и на леснодостъпни места няма 
изведени елементи, които могат да доведат до 
бързото обезвреждане.

• Център за управление и контрол, който получа-
ва и обработва информацията, осъществява не-
прекъсната връзка с ДЦ и визуализира на карта 
автомобилите, типа аларма, данни за автомоби-
ла и собственика. Организира проследяване и 
задържане на автомобилите с включена аларма  
(фиг. 6). Възможностите на модула включват 
автоматична идентификация на водача (без да 
е необходимо обаждане в ДЦ), задействане на 
системата при неоторизиран достъп и/или пре-
местване на автомобила, без двигателят да е 

бил запален, регистриране на опит за кражба 
в реално време, като собственикът може още 
да не знае за отнемането на автомобила, опре-
деляне на точното местоположение, незабавна 
реакция в рамките на 5 до 15 s след началото на 
събитието и задържане на МПС (имобилайзерът 
затруднява нарушителите и осигурява допълни-
телно време за реакция).  

Система за контрол на водача
Диспечерската система предлага възможност за ин-

сталиране на модул за контрол на водача. Чрез него се 
контролира нарушаването на ограниченията на скоростта. 
Той не само индикира за моментната скорост на МПС, но 
и информира кога, къде и с колко са нарушени ограниче-
нията. За целта се използва навигационна подложка, коя-
то разполага с ограниченията на скоростта в рамките на 
пътната инфраструктура. Това позволява да бъде направен 
професионален профил на водача на базата на неговото 
поведение зад волана на служебния автомобил. Ефектът за 
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Фиг. 6. Модул „Охрана на транспортни средства“

фирмите е в няколко аспекта:
 – водачите знаят, че са оценявани обективно (авто-
матично от софтуерна програма) и спазват прави-
лата за движение;

 – фирмите могат да оптимизират разходите за гори-
во и поддръжка на МПС и тези по задължителната 
застраховка „Гражданска отговорност” – стой-
ността на полицата е обвързана с профила на 
водача и поведението му на пътя;

 – наличието на подобен модул регистър спомага и 
глобално за повишаване на пътната безопасност.

Навигация на водача
Допълнителният модул Green Trip има като основ-

на функция изпращане на предварително зададени серии 
маршрути от ДЦ до шофьора на автомобила (навигация 
на водача), спазвайки поредността на зададените марш-
рути, автоматично сигнализиране за времето, оставащо до 
пристигане на местоназначението, оптимизиране на това-
ренето на стоки, подробни справки за извършени марш-
рути и спазване на поредността им. Green Trip ползва база 
данни с адреси за цяла България и Европа и позволява 
двупосочна текстова връзка между ДЦ и шофьора, както 
и възможност за своевременно пренасочване на движе-
нието му. Модулът предоставя и опции, отчитащи различни 
параметри: стил на шофиране (рязко ускорение/спиране), 
зелени оптимизирани маршрути (как с най-малко изминати 
километри да се покрият максимален брой маршрути, да 
се определи кой автомобил е в района и да се изпрати на 
адреса) и други. Възможна е връзка с навигационната сис-
тема Garmin,  която включва двупосочна текстова връзка 
с шофьора и изпращане на предварително зададен от ДЦ 
маршрут, който се визуализира автоматично в кабината.

Заключение
Диспечерската GPS система за мониторинг и упра-

вление на транспортни средства е незаменима в дейността 
на автомобили със специален режим на движение, спеди-
торски и дистрибуторски фирми, при превоза на специални 
товари, лизингови и rent-a-car фирми и други. Тя е надежд-
на и лесна за ползване и предлага голям спектър от функ-
ции, може да се използва за оптимизиране на финансовите 
разходи. Предлага се в различни варианти в зависимост 
от наличните инвестиции. Чрез нея се повишава ефектив-
ността, намаляват се разходите за гориво и средствата за 
поддръжка на автомобилния парк.
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Управление на система за следене  
на слънцето чрез микроконтролер 
Ардуино

В. Христов, С. Петров

Solar Tracking System by Microcontroller Arduino
V. Hristov, S. Petrov

Key Words: DC motor; solar tracking system; Arduino; photoresistor.

Abstract.  This article presents the development of a two-axis plat-
form for laboratory-based solar tracking system. The platform has the 
ability to rotate on the horizontal and vertical surfaces by two direct 
current motor. The use of an open source Arduino microcontroller 
makes it convenient to experiment with a variety of platform control 
algorithms and maximize performance. Its compact size makes it 
mobile to experiment with in different work environments. An al-
gorithm is used to monitor the illumination of four photo resistors 
located on a cross. 

Увод
Системите за следене на слънцето, наричани со-

ларни тракери или позиционери, са системи, които чрез 
следяща и двигателни подсистеми насочват соларните 
панели към директния лъч светлина под ъгъл, равен на 
(или максимално близък до) 90 градуса, което гарантира 
оптималното производство на електроенергия [1,3]. Со-
ларните модули с инсталирани системи за следене на 
слънцето могат да са до 20 процента по-производителни 
при система с една ос и до 40 процента по-производител-
ни от статично поставените соларни модули при системи 
с две оси (фиг. 1) [2]. 

Фиг. 1. Графика на производството на статичен соларен модул 
(с черна линия) и производството на същия соларен модул,  

но с инсталирана система за следене на слънцето

Тестът на фиг. 1 е направен от фирмата DEGERtracker, 
а системата е Пиканда солар в Испания – 46% по-голямо 
производство на електрическа енергия.

Описание и избор на модули
Целта на този проект е да се проектира компактно ус-

тройство, което да представлява двуосна система за про-
следяването на слънцето в лабораторни изследвания с цел 
оптимално използване на соларен панел. Системата трябва 
да има способността да завърта соларния панел хоризон-
тално и вертикално, с което да го насочва към слънцето 
[4]. Границите на завъртане около хоризонталната ос са 80 
градуса, по 40 градуса във всяка страна, а границите на 
завъртане около вертикалната ос са 180 градуса.

Избор на устройства
• Микроконтролер
За микроконтролер е избран Arduino Uno. 
• Постояннотоков двигател
Постояннотоков двигател за завъртане около хори-

зонталната ос – SG90 9g Micro Servo на фирмата TowerPro 
(фиг. 2).

Фиг. 2. Постояннотоков двигател SG90 9g Micro Servo  
на фирмата TowerPro

Спецификации на двигателя
• Тегло: 9 грама; размери: 22.2/11.8/31 мм (при-

близително); въртящ момент: 1.8 Kg*cm;  скорост 
на работа: 0.1 секунди/60 градуса; работно на-
прежение: 4.8V (~5V); толеранс на сигнала: 10 µs; 
температурен обхват: 0 °C–55 °C.

• Постояннотоков двигател за завъртане около 
вертикалната ос – HD–6001 HB на Power HD 
(фиг. 3).
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Фиг. 3. Постояннотоков двигател HD–6001 HB  
на фирмата Power HD

Спецификации на двигателя
• Тегло: 43 грама; размери: 40.7/20.5/39.5 мм (при-

близително); въртящ момент: 5.8 Kg*cm;  скорост 
на работа: 0.16 секунди/60 градуса; работно на-
прежение: 4.8V (~5V); толеранс на сигнала: 10 µs; 
температурен обхват: 0 °C–55 °C.

Соларен панел
Използва се соларен панел със сериен код YSL99X69-5 

(фиг. 4).

Фиг. 4. Соларен панел със сериен номер YSL99X69-5

Спецификация на соларния панел
Размери: 99/69 мм; напрежение на изхода: 5 V; ток:  

160 mA; мощност: 0.8 W.

Фоточувствителен елемент
За фоточувствителен елемент е избран фоторезисто-

рен сензор K2055 (фиг. 5).

Фиг. 5. Фоторезисторен сензор K2055

Фоторезисторният сензор има аналогов и цифров 
изход. Сензорът има също потенциометър, чрез който се 
настройва стойността, която се сравнява с изходните дан-
ни на фоторезистора. Ако изходните данни на фоторезис-
тора са по-големи от настроената граница, на цифровия 
изход има единица, ако стойността на изходните данни са 
по-малки, на цифровия изход има 0.

Спецификация на фоторезисторния сензор
Размери: 3.0/1.6 см; работно напрежение: 3.3–5 V.

Фиг. 6. Схема на свързване на микроконтролера  
с двигателите и сензорите

На фиг. 6 е показана схемата на свързване на ми-
кроконтролера със сензорите и двигателите за управление.

Алгоритъм за работа на двуосната 
система

Алгоритъмът на устройството е основан на способ-
ността на фоторезисторния сензор да превръща светлин-
ните лъчи в нула или единица на цифровия си изход [5]. 
Чрез потенциометър сензорът се настройва при какво съ-
противление на фоторезистора нулата се превръща в еди-
ница. Фоторезисторният сензор е настроен на съпротивле-
ние около 2000 ома, което отговаря на дневна светлина 
(фиг. 7).

Фиг. 7. Съпротивление на фоторезистора спрямо осветяването

При съпротивление, по-голямо от 2000 ома, или при 
лъчи, по-слаби от тези на дифузната светлина, светлинната 
енергия не е достатъчна за оптимално производство на 
енергия и на цифровия изход, фоторезисторният сензор 
показва 0.

Първата стъпка на алгоритъма след пускане на ус-
тройството е да се провери осветен ли е горен ляв фо-
торезисторен сензор (фоторезисторен сензор 1, фиг. 8).
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Фиг. 8. Основа на соларния панел с монтирани четири 
фоторезисторни датчика, соларен панел и кръст за засенчване 

на фоторезисторните датчици

Означенията на фиг. 8 са:
1 – фоторезисторен сензор номер 1;
2 – фоторезисторен сензор номер 2;
3 – фоторезисторен сензор номер 3;
4 – фоторезисторен сензор номер 4;
5 – соларен панел.
6 – кръст за засенчване на фоторезисторните сензор.

При първата стъпка има два варианта – съпротивле-
нието на фоторезистора на горен ляв сензор да е по-високо 
от 2000 ома. При този случай на цифровия изход на сензора 
има нула, което е вследствие на определена позиция на 
соларния тракер, в която горен ляв сензор е засенчен от 
кръста или липса на дневна светлина (нощно време).

Вторият случай е, когато съпротивлението на фото-
резистора е 2000 или по-малко от 2000 ома. В този случай 
на цифровия изход на сензора има единица, което е вслед-
ствие на пряко осветяване на горен ляв сензор.

Втората стъпка и при двата случая от първа стъпка е 
да се провери дали е осветен горен десен фоторезисторен 
сензор (фоторезисторен сензор 2, фиг. 8).

При тази стъпка отново случаите са два – горен десен 
фоторезисторен сензор да е осветен или не. Когато съпро-
тивлението на фоторезистора на горен десен фоторезисто-
рен сензор е по-голямо от 2000 ома, на изхода на сензора 
има нула, но ако съпротивлението е равно или е по-малко 
от 2000 ома, на изхода на сензора има единица.

При третата стъпка се проверява дали е осветен до-
лен ляв фоторезисторен сензор (фоторезисторен сензор 3,  
фиг. 8).

Вариантите отново са два – долен ляв фоторезисто-
рен сензор да е осветен или да не е осветен.

При четвъртата стъпка се проверява дали е осветен 
долен десен фоторезисторен сензор (фоторезисторен сен-
зор 4, фиг. 8).

Вариантите при четвърта стъпка са два – долен десен 
фоторезисторен сензор да е осветен или не.

Петата стъпка зависи от състоянията на четирите фо-
торезисторни сензора.

Вариант 1 – когато само горен ляв фоторезисторен 
сензор има единица на цифровия изход. При този вариант 
светлината осветява единствено горния ляв фоторезисто-
рен сензор. За оптималното производство на електричест-
во е нужно и четирите сензора да са осветени от светли-
ната. В този случай, за да се осветят и четирите сензора, 
е нужно вертикалният двигател да се завърти по посока, 
обратна на часовниковата стрелка, докато не се освети и 
горният десен фоторезисторен сензор – вариант 2. 

Вариант 2 – когато горен ляв и горен десен фоторез-
исторен сензор имат единица на цифровия изход. При този 
вариант светлината осветява горния ляв и горния десен 
фоторезисторен сензор. За да се осветят и четирите сен-
зора, е нужно хоризонталният двигател да се завърти по 
посока на часовниковата стрелка, докато не се осветят и 
четирите фоторезистора – вариант 9.

Вариант 3 – когато само горен десен фоторезисторен 
сензор има единица на цифровия изход. При този вариант 
светлината осветява единствено горния десен фоторезис-
торен сензор. За да се стигне до осветяване на четирите 
фоторезисторни сензора,  е нужно вертикалният двигател 
да се завърти по посока на часовниковата стрелка до дос-
тигане на положение, в което са осветени горен десен и 
горен ляв фоторезисторен сензор – вариант 2.

Вариант 4 – когато само долен ляв фоторезисторен 
сензор има единица на цифровия изход. При този вариант 
светлината осветява единствено долния ляв фоторезисто-
рен сензор. При такъв случай е нужно вертикалният двига-
тел да се завърти по посока на часовниковата стрелка до 
достигане на положение, в което са осветени долният ляв 
и долният десен фоторезисторен сензор – вариант 5.

Вариант 5 – когато единица на цифровия изход имат 
долният ляв и долният десен фоторезисторен сензор. При 
този вариант светлината попада върху долния ляв и до-
лния десен фоторезисторен сензор. За да се осветят и 
останалите два (горен ляв и горен десен) фоторезисторни 
сензора, е нужно хоризонталният двигател да се завърти 
в посока, обратна на часовниковата стрелка до достигане 
на положение, в което светлината попада върху четирите 
фоторезисторни сензора – вариант 9.

Вариант 6 – когато долен десен фоторезисторен сен-
зор има единица на цифровия изход. При този вариант 
светлината попада единствено върху долния десен фото-
резисторен сензор. В такъв случай е нужно вертикалният 
двигател да се завърти по посока, обратна на часовнико-
вата стрелка до достигане на положение, в което са осве-
тени долният десен и долният ляв фоторезисторен сензор 
– вариант 5.

Вариант 7 – когато горен ляв и долен ляв фоторезис-
торен сензор имат единица на цифровия изход.

При този вариант светлината попада върху горния 
ляв и долния ляв фоторезисторен сензор. За достигане на 
положение, в което и четирите фоторезистора са осветени, 
е нужно вертикалният двигател да се завърти по посока 
на часовниковата стрелка, докато устройството не стигне 
положение, в което долният ляв и долният десен фоторез-
исторен сензор са осветени от слънцето – вариант 5.
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Вариант 8 – когато горен десен и долен десен фото-
резисторни сензора имат единица на цифровия изход.

При този вариант светлината осветява горния десен 
и долния десен фоторезисторен сензор. В такъв случай 
е нужно вертикалният двигател да се завърти по посока, 
обратна на часовниковата стрелка до достигане на поло-
жение, в което светлината осветява долния ляв и долния 
десен фоторезисторен сензор – вариант 5.

Вариант 9 – когато и четирите фоторезисторни сен-
зора имат единица на цифровия изход. При този случай 
светлината попада върху четирите фоторезисторни сензо-
ра. Това означава, че устройството е в оптимална позиция 
и корекции не са нужни.

Вариант 10 – когато нито един от фоторезистор-
ните сензори няма единица на цифровия изход. Този 
вариант може да се получи поради няколко причини – 
тъмнина (нощ) или облачно време и недостиг на преки 
слънчеви лъчи. В такива случаи подходът, гарантиращ 
най-много производителност, е соларният панел да се 
насочи хоризонтално спрямо земята, като по този на-
чин ще събира най-много дифузна светлина при облачно 
време или ще събере най-много светлина при изгрев, 
при нощно време.

Първата част от фиг. 10 е, когато при първата стъпка 
фоторезисторният сензор не е осветен.

Втората част от фиг. 11 е, когато при първа стъпка 
фоторезисторният сензор е осветен.

Фиг. 9. Сглобената следяща система

Експериментални изследвания
Експериментът има за цел да сравни производител-

ността на статична и следяща система. При този експе-
римент двете системи се поставят на добре нивелирана 
площ на открито и се осветяват от слънцето. Измерването 
се извършва на всеки кръгъл час от 08:00 часа сутринта 
до 20:00 часа вечерта. Денят на извършване на теста е 
06.09.2019 г. в София. Мощността на правилно насочен 
панел е 4.2 вата.

Статична система – при това измерване системата 
се заключва под 45 градуса и чрез употребата на компас 
се насочва към изток (както се монтират повечето статични 
системи).

Следяща система – при това измерване системата 
се поставя под 45 градуса и също се насочва към изток, 
но следящата система се включва.

 

Фиг. 10. Първа част от блокова схема

Фиг. 11. Втора част от блокова схема

Точността при експериментите се пресмята, като 
средната мощност на всички измервания се раздели на 
оптималната мощност, измерена при правилно разположен 
соларен панел, умножено по 100:

Резултатите от експеримента са показани в табли-
цата.
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Заключение
От експерименталните данни в таблицата се вижда, 

че устройството е способно да насочи соларния панел в 
позиция, в която може да произведе до два пъти повече 
електричество отколкото статична система. При този екс-
перимент е засегната основно точността на завъртането 
около хоризонталната ос, понеже се следи светлината от 
слънцето. За достигане на тези данни е измерена мощност-
та на соларния панел при оптимално позиционирана сис-
тема – 4.2 вата, след което средната мощност на всички 
измервания бива сравнена с тази мощност. От проведените 
експериментални изследвания на устройството се доказ-
ва пълната работоспособност на заложения алгоритъм в 
микроконтролера и заедно с компактните си размери го 
прави много удачна платформа за учебно-експериментални 
изследвания с други алгоритми за следене на слънцето. 
Платформата се предвижда да бъде внедрена в учебния 
процес на Факултет Автоматика в Техническия университет 
– София. 
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Статистически анализ на данни  
от измерване

С. Лекова, Д. Гочева

Statistical Analysis of Measurement Data
S. Lekova, D. Gocheva

Key Words: Statistical analysis of data; linear and rank correlation; 
analysis of variance.

Abstract. Good laboratory practice requires laboratories to ensure the 
quality of analyzes and assess the extent of human exposure to dif-
ferent chemicals and reagents. The subject of research and analysis 
are data from measurement of samples between two laboratories, by 
two different methods, in the processing of ore in the Ellatzite-Med 
AD Mine Complex. Of particular importance is the reliable measure-
ment of the products (concentrations) from the flotation process 
(content of copper in the ore, intermediate products, concentrate and 
waste) as well as the production of molybdenum (feed, concentrate 
and waste). As a result of the sampling and depending on the char-
acteristic to be determined and the test method, the concentration 
of the identifiable element is measured differently and with different 
technical means. The statistical analysis of data of parallel measure-
ments from two or three laboratories involves calculating a linear 
or rank correlation and analyzing how significant the influence of a 
laboratory factor is, as well as studying and modeling the relationship 
between the presence of chemical elements in the ore, waste and 
concentrate in the process of laboratory control.

Въведение
Рудник „Елаците” е най-големият открит рудник в 

България и най-големият местен производител на меден 
имолибденов концентрат. Добивът на руда започва през 
1982 г. В момента се изпълнява програма за експлоата-
ция на рудника до 2032 г. В рудничен комплекс „Елаците” 
работи най-съвременното високопроизводително минно 
оборудване. Добитата и натрошена руда се транспорти-
ра от открития рудник, разположен в землищата на гр. 
Етрополе, до Обогатителния комплекс в с. Мирково. Във 
фирмата работят високоспециализирани минни инженери, 
геолози, еколози, икономисти, програмисти, специалисти 
по здравословни и безопасни условия на труд, специали-
сти по околна среда. Медно-молибденовият концентрат се 
реализира на вътрешния и световния пазар. Дружеството 
притежава сертификати за акредитация съгласно стандар-
тите ISO/IEC 17025:2006 – лаборатории за изпитване и 
калибриране, и ISO/IEC 17020:2012 – дейност на органи, 
извършващи контрол. „Елаците-мед“ има и четири сертифи-
ката за производствен контрол: БДС EN 12620+A1:2008 –  
Добавъчни материали за бетон, БДС EN 13043+AС:2005 –  
Скални материали за битумни смеси и настилки за пъти-
ща, самолетни писти и други транспортни площи, БДС EN 
13242+A1:2007 – Скални материали за несвързани и хи-

дравлично свързани смеси за използване в строителни съ-
оръжения и пътно строителство, БДС EN 13450+AС:2005 –  
Трошен камък за жп линии. 

Прилаганата технология в обогатителния комплекс 
(ОК) ”Елаците”е в отделни цехове и може да се разглежда 
като съставена от три последователни етапа: рудоподготов-
ка; обогатяване на рудата; обезводняване и складиране на 
продуктите от обогатяването. Пробоподготовката на проду-
ктите и последващото им изпитване по определени харак-
теристики е от голямо значение за всеки един технологичен 
или производствен процес. Въз основа пробоподготовката 
и резултатите от изпитването се получава ясна предста-
ва за протичането на технологичния процес. Опробването 
може да бъде автоматично и ръчно. При първия вариант, 
то се извършва с помощта на автоматични пробовземачни 
устройства, които отбират проби през определен интервал 
от време. Ръчното опробване се извършва от лаборант с 
ръчни пробовземници също през точно определен период 
от време. И двата метода са равнопоставени и достатъчно 
представителни. Пробовземането е етап, който е същест-
вен фактор за използваемостта на аналитичната информа-
ция. Пробата за анализ трябва да бъде представителна, т.е. 
нейният състав да бъде идентичен с този на анализирания 
обект. Така подготвена тази представителна пробата по-
стъпва за анализ в Химическа лаборатория.

Лабораторията за изпитване при „Елаците-мед“ АД 
е създадена като самостоятелно звено в структурата на 
„Елаците-мед“ АД и е на пряко подчинение на генералния 
директор Производство. Оборудвана с необходимите за 
дейността й технически и други средства и е акредитира-
на за анализиране на подземни повърхности и отпадъчни 
води, медни концентрати, руди и стерили. Нейната функция 
е главно да предоставя информация и анализ на ръковод-
ството за:

 – качеството на отпадъчните води от рудодобивната 
и обогатителната дейност, чрез които да се вземат 
превантивни действия;

 – качеството на преработваните руди, отпадъка от 
обогатяването и произвежданите концентрати.

Експресната лаборатория извършва анализи посред-
ством апаратура, работеща с радиоизотопи, с цел да ус-
танови текущите съдържания на полезните компоненти в 
руда, отпадък, камерни продукти. Лабораторията е катего-
ризирана и лицензирана за работа в среда на йонизиращи 
лъчения поради наличните два рентгенови анализатора. 
Двете ведомствени лаборатории измерват едни и същи 
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проби по различни методи. Освен това същите проби са 
измерени в трета, независима и сертифицирана лаборато-
рия. Целта е да се определи доколко съществено е влия-
нието на лабораториите по отношение на изходните про-
менливи: концентрацията на Cu% в рудата, концентрацията 
на Cu% в отпадъка, концентрацията на Cu% в концентрата, 
концентрацията на Мо% в рудата, концентрацията на Мо% 
в отпадъка, концентрацията на Мо% в концентрата. Ана-
лизирана е взаимовръзката между наличието на химични 
елементи в рудата и в отпадъка в процеса на лабораторен 
контрол.

Материали и методи
Аналитични техники, методи и процедури. Разви-

тието на аналитичната химия, като наука и практика, е 
довело до значително многообразие от аналитични тех-
ники, аналитични методи и конкретни аналитични проце-
дури. Аналитичните измервателни процедури имат разли-
чен обхват на приложимост и различни метрологични и 
технически характеристики. Главния критерий за избор 
на аналитична измервателна процедура е пригодност за 
целта. Другите фундаментални условия при аналитичната 
дейност са осигуряване на метрологична проследимост 
на резултатите от измерване и оценяване на неопреде-
леността на получените резултати. Аналитичните техники, 
методи и процедури могат да бъдат избирани и оценявани 
по голяма съвкупност от характеристики. Те могат да се 
разделят на две групи:

 – Основни характеристики (метрологични) – 
точност, вярност, прецизност, чувствителност, 
селективност, изместване, неопределеност от 
измерването, граница на откриване, граница на 
определяне, линеен обхват.

 – Второстепенни характеристики – устойчивост, 
неподатливост, възможност за многокомпонентен 
анализ, продължителност на анализа, необходи-
ма маса от пробата, квалификация на операто-
ра, вредни и опасни отпадъци за околната среда, 
цена и други.

Към аналитичните лабораториите се поставят все по- 
високи изисквания за контрол, които включват:

 – осигуряване на проследимост на измерванията;
 – калибриране на техническите средства;
 – валидиране на методите за изпитване;
 – оценка на неопределеността на резултатите;
 – вътрешен контрол на качеството;
 – използване на сертифицирани референтни мате-
риали (CRM) и сравнителни материали (СМ);

 – участие в национални и международни изпитвания 
за пригодност и други.

Сравнителните материали и CRM намират широко 
приложение в аналитичната практика. Те са придружени 
от документация, издадена от оторизирана организация 
и осигуряващи стойности на едно или повече указани 
свойства, свързани с неопределеност и проследимост, с 
използване на валидиращи процедури. Добрите измерва-

телни практики се съдържат в инструкции за поддържане, 
калибриране и използване на измервателната апаратура.

В резултат на пробоподготовката и в зависимост от 
характеристиката, която се определя, и метода на изпитва-
не, концентрацията на определяемия елемент се измерва 
по различен начин и с различни технически средства. Две-
те ведомствени лаборатории измерват едни и същи проби 
по различни методи:

 – концентрацията на Cu% в рудата чрез атомно-аб-
сорбционна спектрометрия AAS и рентгено-флуо-
ресцентен анализ RFA;

 – концентрацията на Cu% в отпадъка чрез AAS и RFA; 
 – концентрацията на Cu% в концентрата чрез Йодо-
метрия и RFA;

 – концентрацията на Мо% в рудата чрез атом-
но-емисионна спектрометрия с индуктивно свър-
зана плазма – ICP и RFA;

 – концентрацията на Мо% в отпадъка чрез ICP и RFA; 
 – концентрацията на Мо% в концентрата чрез ICP 
и RFA.

Освен това същите проби са измерени в трета, 
независима и сертифицирана лаборатория. Статистиче-
ският анализ на резултатите включва изчисляването на 
линейна или ранг корелация [1] в Matlab на извадки от 
двете ведомствени лаборатории, както и изчисляването 
на еднофакторен дисперсионен анализ на данни от три 
лаборатории.

В статистиката коефициентът на корелация на 
Pearson (PCC), наричан също Pearson's r или двумерна 
корелация, е мярка за линейната корелация между две про-
менливи X и Y. Той има стойност между +1 и -1, където 1 
е строга положителна линейна корелация, 0 е липса на 
линейна корелация и -1 е строга отрицателна линейна ко-
релация. Той се използва широко и е разработен от Карл 
Пиърсън от идея, въведена от Франсис Галтон през 1880-
те. Коефициентът на корелация на Pearson е ковариацията 
на двете променливи, разделена на произведението от тех-
ните стандартни отклонения.

(1)

където:
n е обемът на извадките;
xi, yi са отделните проби/опити, индексирани с i;
x̄, ȳ – средни стойности на двете извадки.

Kоефициент на корелация на Кендъл. В статисти-
ката коефициентът на корелация Kendall, обикновено на-
ричан τ коефициент на Kendall, е статистика, използвана 
за измерване на ординалната връзка между две измерени 
количества. Тau тестът е непараметричен тест за проверка 
на хипотезатa за статистическа зависимост въз основа на 
τ коефициента. Той е мярка за ранг корелация: сходството 
на подреждане на данните при даване на ранг на всяко от 
количествата. Носи името на Морис Кендъл, който го е раз-
работил през 1938 г. Интуитивно корелацията между две 
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променливи в Kendall ще бъде висока, когато наблюденията 
имат подобен (или идентичен за корелация от 1) ранг (т.е. 
относителна позиция на етикета на наблюденията в про-
менливата: 1-ва, 2-ра, 3-та и т.н.) и ниска, когато наблюде-
нията имат различни (или напълно различни за корелация 
от -1) рангове между двете променливи. Коефициентът τ на 
Kendall се дефинира като

(2)

Знаменателят е общият брой комбинации от двойки, 
така че коефициентът трябва да бъде в диапазона -1 ≤ τ 
≤ 1. Ако сходството между двете класификации е перфект-
но (т.е. двете класирания са еднакви), коефициентът има 
стойност 1. Ако няма сходство между двете класификации 
(т.е. една класификация е обратна на другата), коефициен-
тът има стойност -1. Ако X и Y са независими, очакваният 
коефициент ще бъде приблизително нулев.

В статистиката коефициентът на корелация на 
Spearman, наречен на името на Чарлс Спирман и често 
обозначен с гръцката буква ρ или като rs , е непараме-
трична мярка за ранг корелация: оценява колко добре 
може да се опише връзката между две променливи, из-
ползвайки монотонна функция. При коефициента на ко-
релация на Spearman двете променливи, които се срав-
няват, са монотонно свързани, дори ако връзката им не 
е линейна. Корелацията Spearman между две променливи 
е равна на Pearson корелацията между ранговите стой-
ности на тези две линейни отношения, корелацията на 
Spearman оценява монотонните връзки (линейни или не). 
Ако няма повтарящи се стойности на данни, перфектната 
Spearman корелация от +1 или -1 възниква, когато всяка 
от променливите е перфектна монотонна функция на дру-
гата. Коефициентът на корелация Spearman се дефинира 
като коефициент на корелация на Pearson между рангови 
променливи. Ако двете редици не съдържат повтарящи се 
стойности, то може rs да се изчисли с помощта на попу-
лярната формула

(3)

където

е разликата между ранговете за всяко наблюдение.

Резултати
Изходните данни представляват матрица с 12 стълба 

(m=12), всеки от които съдържа извадка с 10 измерва-
ния (n=10) на съответните изходни величини. В табл. 1  
са показани последователността на измерваните изходни 
концентрации и съответният метод на измерване от двете 
заводски лаборатории

Табл. 1. (ЙМ – йодометрия)

AAS1 RFA2 AAS3 RFA4 ЙМ5 RFA6
Cu%
руда

Cu%
руда

Cu%
отпадък

Cu%
отпадък

Cu%
к-т

Cu%
к-т

ICP7 RFA8 ICP9 RFA10 ICP11 RFA12
Mo%
руда

Mo%
руда

Mo%
отпадък

Mo%
отпадък

Mo%
к-т

Mo%
к-т

Линейна корелация на Пиърсън. RHO e матрица 
с размерност (mхm), съдържаща линейния корелацио-
нен коефициент между всяка двойка колони в изходната 
(nхm)-матрица. РVAL е матрица от р-стойностите (нива на 
значимост) за тестване на хипотезата за отсъствие на ко-
релация спрямо алтернативата, че има ненулева корелация. 
Всеки елемент на PVAL е p-стойността за съответния еле-
мент на RHO. Двете матрици са дадени на фиг. 5 в края на 
статията поради големия им размер. Ако PVAL (i, j) е малък, 
да речем по-малко от 0.05, тогава корелацията RHO (i, j) е 
значително различна от нула. Матриците, съдържащи долни 
и горни граници за 95% доверителен интервал за всеки 
коефициент, са със същия размер като RНО, но не са при-
ведени тук. Корелационните матрици на Kendall и Spearman 
също не показват други значими корелации.

От тази матрица се вижда, че коефициентите на ко-
релация на измерванията по двата метода (в двете лабо-
ратории) при всички разглеждани случаи са по-големи от 
0.91 и са значими – p-value клони към нула (маркирано 
с жълто). По-нататък по подразбиране ще разглеждаме и 
двата метода. В матриците RHO и РVAL значимите коефици-
енти на корелация (p-value по-малко от 0.05) са маркирани 
с виолетово: коефициенти на корелация между Cu-руда/
Мo-руда и коефициенти на корелация между Cu-конц./Mo-
конц и са обобщени в табл. 2 (също в края на статията). 
На фиг.1 и 2 са показани данните за Cu% руда и Мо% руда, 
за които са получени тези резултати, а на фиг. 3 и 4 са 
показани данните за Cu% концентрат и Мо% концентрат. На 
абцисната ос е номерът на пробата.

При ниво на значимост α=0.1 (маркирани със синьо) 
са значими коефициентите на корелация между Cu-oтпа-
дък/Cu-конц. и между Мо-oтпадък/Cu-конц. Коефициентът 
на корелация между Cu-oтпадък/Мо-oтпадък е значим само 
по първия метод, но това по-скоро трябва да се като ре-
зултат от малкия обем на извадката.

 

 

� =
∑ (�� �̅)(�� ��)�

���

�∑ (�� �̅)²�
��� . �∑ (�� ��)²�

���

                           

 

τ =
(брой съвпадащи двойки)�(брой несъответстващи двойки)

�(���) �⁄
  (2) 

 

 

 

�� = 1 � ∑ ��
�

�(����)
   (3) 

 
��  = ��(��) ��(��)  

 

 
   Фиг. 1. Данни за Cu% руда    Фиг. 2. Данни за Мо% руда 
 

 
Фиг. 3. Данни за Cu% конц.   Фиг. 4. Данни за Мо% конц. 

1 3 5 7 9 10
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
Cu ruda

 

 

1 3 5 7 9 10
1

2

3

4

5

6

x 10
-3 Mo ruda

 

 

* LAB1
o LAB2

1 3 5 7 9 10
19.5

20

20.5

21

21.5

22

22.5

23

23.5
Cu konc.

1 3 5 7 9 10
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4
Mo konc.

 

 

�� = 1 � ∑ ��
�

�(����)
   (3) 

 
��  = ��(��) ��(��)  

 

 
   Фиг. 1. Данни за Cu% руда    Фиг. 2. Данни за Мо% руда 
 

 
Фиг. 3. Данни за Cu% конц.   Фиг. 4. Данни за Мо% конц. 

1 3 5 7 9 10
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
Cu ruda

 

 

1 3 5 7 9 10
1

2

3

4

5

6

x 10
-3 Mo ruda

 

 

* LAB1
o LAB2

1 3 5 7 9 10
19.5

20

20.5

21

21.5

22

22.5

23

23.5
Cu konc.

1 3 5 7 9 10
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4
Mo konc.

Фиг. 1. Данни за Cu% руда Фиг. 2. Данни за Mo% руда



4 201924

automatica | автоматика

Oбработка на данните от три лаборатории с ед-
нофакторен дисперсионен анализ. Чрез метода на дис-
персионния анализ може да се даде еднозначен отговор 
на въпроса дали влиянието на един или повече фактори 
е съществено или не по отношение на изходната промен-
лива [1,2]. Нека означим с Х фактора, чието влияние се 
изследва, а именно фактора Лаборатория, който при екс-
перимента има три нива (две ведомствени лаборатории и 
една независима). Той може да се променя целенасочено 
на различни нива (m=3). За всяко от тези нива са прове-
дени определен брой (n=50) измервания или наблюдения 
върху зависимата променлива У, по която се съди за по-
ведението на изследвания обект, процес или явление. В 

еднофакторния дисперсионен анализ (ЕДА) се сравняват 
средните на няколко групи, за да се тества хипотезата, че 
те са равни, срещу общата алтернатива, че те са различни. 
Понякога тази алтернатива може да е твърде обща. Може 
да е необходима информация за това кои двойки сред-
ни са значително различни и кои не. Тест, който може да 
предостави такава информация, се нарича процедура за 
множествено сравнение.

Когато се извършва обикновен t-тест за средната 
стойност на една група спрямо друга, се задава ниво на 
значимост α, което определя критичната стойност на t ста-
тистиката. Обикновено в инженерни задачи се приема α 
= 0.05. Когато има много групови средни, има и много 
двойки за сравнение. Ако се приложили обикновен t-тест в 
тази ситуация, α ще се прилага за всяко сравнение, така 
че вероятността от неправилно намиране на значителна 
разлика би се увеличила с броя на сравненията. Често 
е за предпочитане да се направи тест, за да се опре-
дели кои двойки средни са значително различни и кои 
не са. В Matlab, multicompare прави множествен тест за 
сравнение, като използва информацията в структурата на 
статистическите данни и връща матрица на резултатите от 
сравнението по двойки и показва интерактивна графика на 
прогнозите с интервалите за сравнение около тях.

Фиг. 3. Данни  
за Cu% конц.

Фиг. 4. Данни  
за Mo% конц.

Фиг. 5. Корелационна матрица на Пиърсън и матрица от р-стойностите
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Табл. 2

Коефициенти
на корелация

Коефициенти на корелация между Cu-руда/Mo-руда и p-value в скоби

Cu-руда Iлаб./
Mo-руда I лаб. 

Cu-руда I лаб./
Mo-руда II лаб. 

Cu-руда II лаб./
Mo-руда I лаб. 

Cu-руда II лаб./
Mo-руда II лаб. 

Pearson -0. 6507 (0. 0416) -0. 6494 (0. 0421) -0. 6489 (0. 0424) -0. 6475 (0. 0430)

Kendall -0. 5843 (0. 0248) -0. 5843 (0. 0248) -0. 5843 (0. 0248) -0. 5843 (0. 0248)

Spearman -0. 6687 (0. 0345) -0. 6687 (0. 0345) -0. 6687 (0. 0345) -0. 6687 (0. 0345)

Коефициенти на корелация между Cu- конц./Mo- конц. 

Cu-конц. Iлаб./
Mo-конц. I лаб. 

Cu-конц. I лаб./
Mo-конц. II лаб. 

Cu-конц. II лаб./
Mo-конц. I лаб. 

Cu-конц. II лаб./ 
Mo-конц. II лаб. 

Pearson 0. 8309 (0. 0029) 0. 8270 (0. 0032) 0. 8440 (0. 0021) 0. 8395 (0. 0024)

Kendall 0. 9111 (0. 0000) 0. 9111 (0. 0000) 0. 9111 (0. 0000) 0. 9111 (0. 0000)

Spearman 0. 9636 (0. 0000) 0. 9636 (0. 0000) 0. 9636 (0. 0000) 0. 9636 (0. 0000)

Изходът съдържа резултатите от теста под формата 
на матрица с пет колони.  Всеки ред от матрицата пред-
ставлява един тест и има един ред за всяка двойка гру-
пи.  Записите в реда са в следния ред: средните, които се 
сравняват, прогнозната разлика в средните и доверителния 
интервал за разликата.  Ако доверителният интервал съдър-
жа 0.0, разликата няма да бъде значителна при зададено 
α и обратно. 

Фиг. 6. Резултати от ЕДА на Cu% в руда

Резултатите от eднофакторен дисперсионен анализ 
при зависимата променлива концентрация на Cu в руда са 
показани на фиг. 6. За останалите пет целеви променливи 
(концентации) резултатите са аналогични – факторът Лабо-
ратория не влияе върху резултатите от измерването. 

Заключение
От направения анализ се вижда че влиянието на лабо-

раториите е несъществено по отношение на изходната про-
менлива (концентрацията на Cu% в рудата, концентрацията 
на Cu% в отпадъка, концентрацията на Cu% в концентрата 
и за концентрацията на Мо% в рудата, концентрацията на 
Мо% в отпадъка, концентрацията на Мо% в концентрата).  
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Идентификация на слънчогледово олио 
със система електронен нос 

Т.  Тодоров

Identification of Sunflower Oil  
with Electronic Nose System 

T. Todorov

Key Words: Gas sensors; gas sensors array; electronic nose; food; 
quality control; sunflower oil. 

Abstract. Тhis work presents a study and identification of oil through 
multisensor system electronic nose. The system is built on the basis 
of eight gas sensors, reacting to different types of gas. With the help 
of the system, a study of sunflower oil produced from pressed sun-
flower seed and extrusion of oil cake (the remainder of the primary 
pressing) was carried out. The data obtained from the study is used 
to train an artificial neural network. After the training, artificial neural 
network successfully recognizes the test sample. 

Увод
През последните години на пазара се предлага голя-

мо разнообразие от различни видове олио. Двата начина 
за получаване на продукта чрез пресоване и екструдиране 
дават продукт с различно качество. Подмяната на един вид 
с друг освен че е измама на клиента, може да доведе и до 
по-тежки последици за производителите, които произвеж-
дат чисто олио само чрез пресоване. За установяване на 
подмяната е необходимо използването на техническо сред-
ство за автоматична и обективна идентификация и контрол. 
Системата електронен нос (ЕН) на базата на газови сен-
зори е такова устройство, което все повече се налага при 
окачествяването и идентификацията на храни и хранителни 
продукти. Такава система за определяне на състоянието на 
храни се използва още от края на миналия век [1,2]. ЕН 
дава добри резултати и при оценка на олио [3,4]. Като краен 
продукт за хранителната промишленост олиото се получава 
от преработката на различни видове семена от маслодайни 
култури като слънчоглед, рапица, соя и други. Извличането 
на олиото се извършва на два основни етапа, свързани в 
един общ процес [5]. Като краен продукт от тези два етапа 
се получават два различни вида олио, които са и с различно 
качество. В края на първия етап, който включва смилане, 
печене, пресоване и филтриране, се получават два продукта 
– олио и отпаден материал (слънчогледов експелер, кюспе), 
състоящ се от остатъци от преработваната суровина. Другият 
вид олио се получава при втория етап чрез преработката на 
остатъчния материал слънчогледов експелер. За извличане 
на остатъчното количество мазнини от експелера се използ-
ва химически разтворител (хексан), който е силно запалима 

течност. След раздробяване експелерът се подлага на мно-
гостепенен противоточен процес на екстракция с химически 
разтворител. От получената смес (мисцела) първо се отделят 
твърдите частици. Останалата течна каша се подлага на тер-
мична обработка, с чиято помощ се отделя чрез изпарява-
не основното количество хексан. След това маслото с вече 
ниско съдържание на хексан навлиза в стрипинг колона, 
където в противоток на маслото се подава директна пара, 
която барбутира в маслото за извличане на останалите ко-
личества хексан. 

В статията е разгледана мултисензорна система елек-
тронен нос, изградена на базата на газови сензори. С по-
мощта на тази система е извършено изследване на олио, 
произведено чрез пресоване и екструдиране. С данните, 
получени от изследването, е обучена изкуствена невронна  
мрежа (ИНМ). След обучението ИНМ разпознава успешно 
тестовата извадка. 

Експериментални изследвания  
и резултати

Системата ЕН е изградена от модул за извличане на 
газовете и електронен модул за събиране и обработване 
на получените данни. На фиг. 1 е показана блокова схема 
на отделните елементи, необходими за изграждането на 
системата електронен нос. 

Фиг. 1. Структура на системата електронен нос

Сензорният блок е съставен от осем газови сензо-
ра, реагиращи на широк спектър от различни видове газ. 
Електронният блок за извличане на информацията от сен-
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зорния модул е предназначен за усилване, мащабиране, 
нормализиране и филтриране на сигналите от всеки  отде-
лен сензор. Получените данни се предават към персонален 
компютър за съхранение и класификация. За разпознаване 
и класификация могат да се използват различни методи, 
като най-често това е методът чрез използване на изкуст-
вени невронни мрежи. 

С помощта на системата ЕН с газов сензорен модул 
е изследвано олио, получено по двата начина. При про-
веждане на експерименталните изследвания са използвани 
четиридесет проби от различни партиди олио. Половината 
от пробите са от олио от слънчоглед, произведено чрез 
пресоване, а другите двадесет проби са от вторично олио, 
произведено чрез използване на хексан. Измерванията са 
извършени чрез подгряване до 25°С на пробите по време 
на извличане на данните. 

При осредняване на стойностите на сигналите от сен-
зорите от всички измервания за двата вида олио се наблю-
дава идентична реакция на сензорите, като се получават 
разлики  в нивата на сигналите за двата вида олио. На 
фиг. 2 са показани осреднените стойности на различните 
сензори за двата вида олио. 

Фиг. 2. Осреднени стойности от всички измервания 
за всеки вид олио

Означенията P25_Sl_01 и K25_Sl_01 на фиг. 2 и фиг. 3
да се четат, както следва: P e от пресовано олио, K е 
олио от кюспе, цифрата 25 е температура на подгряване 
на олиото в градуси при извличане на газовете, Sl e олио 
от слънчоглед. 

На фиг. 3 е показана графика при осредняване на 
стойностите от реакциите за всеки сензор от всички из-
мервания на двата вида олио. Наблюдават се разлики в 
нивата, които са в пряка зависимост от вида на олиото. 

Фиг. 3. Реакции на сензорите при осреднени стойности 
от всички измервания за всеки сензор

За обучението на невронната мрежа са използвани 
по петнадесет проби от двата вида олио. Останалите по пет 
проби се заделени за разпознаване от обучената невронна 
мрежа. При обучението на невронната мрежа е използван 
за алгоритъм на обучение Levenberg-Marquardt с обратно 
разпространение на грешката. Структурата на невронната 
мрежа е с два входа, един скрит слой с три неврона и един 
неврон на изхода. Като функция на активация за скрития 
слой е използвана тангенс сигмуидална функция, а за из-
ходния е използвана линейна функция. 

Мрежата е обучена да разпознава два класа олио – 
клас 1 и клас 2, съответно пресовано олио и олио, извле-
чено с хексан. 

След обучение е направено разпознаване на събра-
ните със сензорите данни, като те са разпределени в два 
класа по следния начин: о – пресовано олио, и * – олио, 
извлечено с хексан. Верификацията на данните от двата 
вида олио е със 100% точност. 

На фиг. 4 е показано разпределението на двата вида 
олио от обучената невронна мрежа в тримерното прос-
транство. 

Фиг. 4. Разпределение на двата вида олио при верификация

За тестване на обучената невронна мрежа са използ-
вани данните от останалите по пет проби от двата вида 
олио, които не са участвали в обучението на мрежата. 
Пробите за обучение и за тестване на обучената невронна 
мрежа са избрани на случаен принцип. На фиг. 5 е показа-
но разпределението на данните в тримерно пространство, 
разпознати от тестовата извадка. 

Фиг. 5. Разпределение на данните от тестовата извадка
Фиг. 3. Реакции на сензорите при осреднени стойности 
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Заключение
Представеното изследване и идентификация на олио 

със система електронен нос с газови сензори показва въз-
можностите на този вид автоматизирани устройства. От 
получените положителни резултати може да се направят 
изводи за необходимите предварителни стъпки:

• Необходим е старателен подбор на подходящи га-
зови сензори, реагиращи на определен газ. 

• Правилно изграждане на невронна мрежа със съ-
ответните слоеве и неврони в тях. 

• Подходящ метод и камера за извличане на въз-
можно по-голямо количество и по-голям брой на 
газове от изследвания материал. 

• Намиране на подходящата температура за предва-
рително подгряване на изследваните проби. 

Не е необходимо да отричаме конвенционалните 
средства за анализ на газове и окачествяване на храни-
телни продукти. С все по-голяма увереност може да кажем 
обаче, че ЕН заема своето заслужено място в сферата 
за класификация на храни и хранителни продукти (в това 
изследване и на олио). Трудностите за подбор на компо-
нентите и настройка на системата ЕН все още са опреде-
лящи за постигане на положителен краен резултат. ЕН се 
затруднява да определи точните количествени стойности 
на отделните видове газ, но бързо и точно може да каже 
ДА или НЕ в отговор на въпрос за класификация на дадени 
продукти. 
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Многослойна мултимодална архитектура 
за управление на процеси  
при разпознаване на емоции

Р. Райнова, М. Лазарова, А. Алексиева-Петрова

Multi Layered Multimodal Architecture for Emotion 
Recognition Processes Management

R. Raynova, M. Lazarova, A. Aleksieva-Petrova

Key Words:Emotion recognition; emotion detection;intelligent agents; 
multimodal analyses;multilayered architecture. 

Abstract. The paper presents different approaches for emotion detec-
tion and recognition. A system infrastructure for emotion recognition is 
suggested based on a multilayered multimodal architecture with intelli-
gent agents. The agents have diverse goals, utilizes different modalities 
and employ various algorithms for emotion detection and recognition. 
Based on the results of the agents’ operation a neutral model of the 
multimodal input data is generated that is used for emotion recognition 
by detecting deformations with respect to the reconstructed model. The 
proposed system infrastructure allows autonomous operation, utiliza-
tion of the most suitable recognition algorithms for certain input data 
and generation of neutral models for the examined object. 

Увод
Изразяването и възприемането на емоции е жизнено-

важна част от комуникациите между хората. Възможността 
за автоматично разпознаване на човешки емоции позволява 
взаимодействията между човек и машина да приличат на 
естествения начин на комуникация между хората като важно 
подобрение на човеко-машинния интерфейс (Human Machine 
Interface – HCI). Задачата за автоматизирано откриване и 
разпознаване на човешки емоции е важен изследователски 
проблем през последните години. От една страна, това се 
дължи на сложността на задачата, която човек изпълнява 
без особено усилие, а за машината е предизвикателство 
и все още нерешен в пълния му обем проблем. От друга 
страна, областите на приложение на получените резултати 
от разпознаването на емоции са много широки и биха под-
помогнали различни области като медицина (ранно откри-
ване на психични заболявания), икономика (проучване на 
пазара), системи за наблюдение, както и много други. 

За да предадат емоциите си, хората използват как-
то вербални, така и невербални знаци като изражение на 
лицето, жестове, език на тялото и тон на гласа. Способ-
ността на компютър да открива човешки емоции попада в 
научна тематика, наречена афективни изчисления (affective 
computing). Емоционалният анализ изисква както използ-
ване на психологически, така и на технологични подхо-
ди. Откриването на емоции в човешкото лице и тяло се 

основава на анализ на изображения, насочени към откри-
ване на микроизражения, които позволяват да се оцени 
точността на разпознаване на базата на набор от емоции. 

Емоцията е душевно преживяване, чувство или усе-
щане, предизвикано от външни въздействия. Поради су-
бективния си характер отделните индивиди, както и различ-
ните етнически групи имат специфичен и различен начин 
на изразяване на емоции. Именно това прави автоматич-
ното откриване и разпознаване на емоции сложна задача. 
Рядко може да знаем истинското емоционално състояние 
на човека, основавайки се единствено на неговото изобра-
жение. За да се определят с по-голяма сигурност емоциите, 
които човек преживява, са необходими други източници на 
информация: промяна на тона по време на неговото сло-
весно изразяване, повишаване на телесната температура, 
жестикулация, начин на движение и други [1]. Възможност-
та за събиране на информация от различни модалности 
би позволила изграждането на една по-пълна картина за 
емоционалното състоянието на определен човек. Ако към 
получените мултимодални данни се добавят и коефициен-
ти за характеристики като темперамент, години, пол и се 
проследяват в определен времеви диапазон, ще е напълно 
възможно определяне на емоционалното състояние близко 
до реалното за даден човек. 

В статията се предлага системна инфраструктура за 
разпознаване на емоции, базирана на многослойна мул-
тимодална архитектура с мобилни интелигентни агенти с 
различно предназначение и различни модалности. Инте-
лигентните агенти изпълняват алгоритми за откриване на 
емоции с използване на входни данни от различни източ-
ници. Резултатите от работата на агентите се използва за 
създаване на неутрален геометричен шаблон, на чиято ба-
заемоциите се разпознават чрез откриване на деформации 
спрямо реконструиран модел. 

Представяне и разпознаване  
на емоции

Изучаването на емоциите при хората е важна тема в 
психологията и множество изследователи се занимават с 
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разбирането на целта на емоциите и теориите за това как и 
защо възникват и се изразяват. Изразяването на емоции се 
отнася до това как човек предава емоционалното преживя-
ване чрез вербално и невербално поведение и се различа-
ва от емоционалното преживяване, тъй като е възможно да 
се изпитат емоции, без да се изразяват. 

Представяне на емоции

От гледна точка на представянето на емоциите и из-
ползването на това представяне за компютърно базиран 
анализ и разпознаване на емоционално състояние са въз-
можни два основни подхода: 

• Представяне на емoции с категории. Катего-
ризирането на човешките емоции в определени 
класове е подход, предложен от шведския анатом 
Карл-Херман Хьортсьо [2], чиято идея се основа-
ва на съществуването на ограничен набор от чо-
вешки емоции. По-късно група учени, ръководена 
от Пол Екман, разработва системата FACS (Facial 
Action Coding System) [3], която дефинира седем 
основни категории емоции: щастие (happiness), 
тъга (sadness), изненада (surprise), страх (fear), 
гняв (anger), отвращение (disgust) и презрение 

(contempt). 
• Представяне на емоции в многомерно прос-

транство. Използването на количествени измер-
вания за представяне на емоции в многомерно 
пространство предполага, че данни за човешките 
емоции могат да бъдат регистрирани и количестве-
но измерени в конкретно пространство. Например 
моделът Circumplex дефинира две фундаментални 
измерения в неврофизиологичните системи, едно-
то е свързано с валентността удоволствие-недо-
волство, а другото – с възбуда или бдителност [4]. 
Физиологичният модел за емоционално състояние 
PAD [5] използва три измерения за представя-
не на емоциите: удоволствие (pleasure), възбуда 
(arousal) и господство (dominance). 

Независимо от вида на входните данни откриването 
на емоции следва аналогични стъпки във всяка система, 
които могат да се обобщят, както следва на фиг. 1: 

 – предварителна обработка на входните данни;
 – идентифициране на ключовите точки за откриване 
на характеристики;

 – класификация и 
 – определяне на емоцията. 

Фиг. 1. Фази на процес за разпознаване на емоции

От гледна точка на сензорните технологии, които 
могат да се приложат за отдалечено регистриране и раз-
познаване на емоции, използваните модалности включват 
разнообразни технологии за регистриране на човешкото 
поведение и определяне на емоционално състояние, които 
могат да се класифицират в следните групи:

 � вербални технологии;
 � визуални технологии;
 � физиологични технологии. 

Вербални технологии за разпознаване 
на емоции

Вербалните технологии за разпознаване на емоции 
се базират на измерването на промени в два информа-
ционни канала: първичен и вторичен. Първичният канал 
носи информация, свързана със синтактично-семантичната 
част на говора: скорост на речта – брой думи, изречени 
в определен времеви интервал; фонетични характеристики 
– съгласни и произношение. Вторичният канал е свързан 
с паралингвистична информация на говорещия: тембър на 
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гласа – честота на звуковия сигнал, интензитет, вариации 
на тона и други [6]. 

Стандартният процес за разпознаване на емоции от 
реч преминава през следните две фази: 

 � Откриване на звукови характеристики. Четири 
основни типа речеви характеристики се използват 
за разпознаване на емоции: акустични характе-
ристики, езикови характеристики, контекстуална 
информация и хибридни характеристики. Най-чес-
то използваните акустични характеристики за от-
криване на звукови характеристики са коефици-
ент на тоналността на речевия сигнал, получен от 
съотношението на тонална мощност на компонен-
тите на спектъра и общата мощност, и честотния 
коефициент на Мел, основан на честотната лента 
на човешкото ухо. 

 � Класификация на характеристиките и разпоз-
наване на емоцията. За фазата на класификация 
на характеристиките и разпознаване на емоциите 
могат да бъдат приложени: Hidden Markov Model 
(HMM), Gaussian Mixer Model (GMM), Support 
Vector Machine (SVM) и други класификатори [7]. 

Визуални технологии за разпознаване  
на емоции

Визуалните технологии за разпознаване на емоции 
се основават на обработване и анализ на изображения. 
Входните данни могат да бъдат статични изображения или 
серия от изменяеми във времето изображения. В зависи-
мост от източника на данни за визуалните технологии за 
разпознаване на емоции те могат да се групират в различ-
ни категории в зависимост от вида на използваните дат-
чици и свързаните с това характеристики на получаваните 
изображения: 

 � едноспектрални изображения, регистрирани с 
датчици, опериращи във видимия спектър;

 � мултиспектрални изображения, регистрирани с 
датчици, опериращи във видимия спектър; 

 � мултиспектрални изображения, регистрирани с 
датчици, опериращи в инфрачервения спектър;

 � едноспектрални изображения, регистрирани с 
датчици, опериращи в термалния инфрачервен 
спектър. 

В зависимост от прилаганите методи за обработка 
и анализ на регистрираните изображения, например на 
човешко лице, те могат да се разделят в две основни 
групи:

 � холистични: изображението на човешко лице се 
разглежда и обработва като единствен обект;

 � локални: изображението на човешко лице се раз-
глежда и обработва, като се откриват и анализи-
рат отделните му части.  

Процесът за разпознаване на емоции по изображение 
на човешко лице преминава през три основни фази:

 � Откриване на човешко лице във входното из-
ображение. За фазата на откриване на лице в 
изображение могат да се използват различни под-
ходи:

 – откриване на характеристики: каскадни детектори 
с алгоритъм на Viola-Jonesи Adaboost [8], детектор 
на Харис за ъглови характеристики [9], текстурен 
анализ [10], хистограмен анализ [11,12]; 

 – редуциране на размерност на характеристики: ли-
неен дискриминантен анализ [13], матрична фак-
торизация на графов модел [14];

 – модели и шаблони на характеристики: размита 
логика за сравнение с шаблони и цветови фил-
три [15,16]; цветови анализ и анализ на форма 
[17,18]. 

 � Откриване на характеристики за човешкото 
лице. Използваните подходи за фазата на откри-
ване на характеристики в изображение на лице 
включват такива, основани на компонентен ана-
лиз [19], трансформация на Фурие [20], уейвлет-
на трансформация [21], фрактали [22,23]. 

 � Класифиция на характеристиките и разпозна-
ване на емоции. За фазата на класификация на 
характеристики и разпознаване на емоции могат 
да бъдат приложени следните подходи: 

 – класификация с обучение с учител (supervised): 
класификация с опорни вектори [24], класи-
фикация с Бейсови мрежи [25], класификация 
k-Nearest Neighbors [26,27], класификация с дър-
во на решенията и с линеен дискриминационен 
анализ [28,29];

 – класификация със самообучение (unsupervised): 
класификация с k-means [30,31]. 

За извличане на визуална информация от изображе-
ния, класификация и разпознаване на образи за различни 
задачи и проблеми се прилагат успешно невронни мрежи 
[32]. Дълбоки конволюционни невронни мрежи с различни 
архитектури и модели на обучение се използват успешно 
и за разпознаване на емоции на основата на визуална 
информация за човешко лице [33,34]. За преодоляване на 
проблемите, свързани с изчислително сложното и време 
отнемащо обучение при използване на невронни мрежи за 
класификация и разпознаване,се прилага успешно подход 
за трансферно обучение: трансферно обучение на базата 
на статистически данни, трансферно обучение на базата на 
селектиране на релевантен регион и трансферно обучение 
на дълбоки невронни мрежи [35,36,37]. 

Физиологични технологии за разпознаване  
на емоции

Емоциите генерират физиологични отговори от страна 
на човешкото тяло. Електрическа активност на мускулите 
на лицето, електродермална активност (наричана още гал-
ванична реакция на кожата), дилатация на зениците, изме-
нения в дишане, пулс, кръвно налягане, мозъчна електриче-
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ска активност и други могат да се използват за определяне 
на емоционалното състояние на човека. 

За разпознаване на емоции с измерване на активност 
на мозъчни вълни се използва електроенцефалография 
(ЕЕГ). Съвременните ЕЕГ устройства извършват измервания 
и регистрират изменения в пет основни мозъчни вълни, оз-
начавани като алфа, бета, гама, тета и делта (таблицата). 
Честотният диапазон на бета мозъчните вълни се разделя 
на две части, условно означавани като ниска бета (от 
12 до 14 Hz) и висока бета (от 14 до 30 Hz). Изменения 
в честотния диапазон на високите бета вълни, които мо-
гат да бъдат измерени и анализирани на базата на ЕЕГ, е 
характерна за хора, страдащи от тревожност, изпитващи 

фрустрации и подложени на стрес. Отрицателните емоции 
като гняв, страх, обвинение, вина и срам, произвеждат 
големи амплитудни изменения в бета вълните, отразени 
в регистрираните ЕЕГ сигнали. В покой, будно състояние 
и затворени очи нормалната ЕЕГ находка има точно оп-
ределени характеристики във фронталните, фронтотемпо-
ралните и темпоралните отвеждания – доминира ниско до 
средно амплитудна бета активност. Средната є честота е 
в диапазона от 16 до 21 Hz, примесена с единични и/или 
групирани ниско до средно амплитудни тета вълни с чес-
тота от 4 до 6 Hz [38]. Тези характеристики биха могли да 
се използват за създаване на неутрален геометричен ЕЕГ 
модел на индивида. 

Мозъчни вълни и честотни амплитуди

Вълни Честоти, Hz Място

Алфа 7–12 Frontal Occipital

Бета 12–30 Frontal Central

Гама 30–70

Тета 4–7 Midline Temp

Делта 0.5–4 Frontal Lobe

Процесът за разпознаване на емоции от ЕЕГ премина-
ва през няколко фази:

 � Предварителна обработка. Записват се сигнали, 
получени от множество електроди, поставени на 
различни места по скалпа. Тези сигнали предста-
вляват спонтанната електрическа активност на 
мозъка за определен период от време. Измерват 
се колебанията на напрежението в резултат на 
йонния ток, произведен от невроните на мозъка. 

 � Извличане на характеристики от ЕЕГ. Използват 
се авторегресивни (AR) модели като бърза тран-
сформация на Фурие (FFT), краткосрочна тран-
сформация на Фурие (STFT), уейвлетна трансфор-
мация (WT) и уейвлетно пакетно преобразуване 
(WPT). За извличане на характеристики от ЕЕГ 
сигнали с цел разпознаване на емоции се използ-
ват успешно Hjorth характеристики и Higher Order 
Crossings (HOC), които позволяват определяне на 
колебателен модел на ЕЕГ сигнала и дават въз-
можност за извличане на информация за емоция 
[39]. В [40] за анализ и сравнение на ЕЕГ са 
използвани алгоритми на Higuchi и box-counting, 
а класификацията се основава на Support Vector 
Machine (SVM). 

 � Класификация на характеристики и разпозна-
ване на емоция. За фазата на класификация на 
характеристики и разпознаване на емоции могат 
да бъдат приложени: сигнална сегментацияс HOC 
и метод на кръстосана корелация, класификация 

k-Nearest Neighbors, линеен динамичен анализ, 
Support Vector Machine (SVM) [41], различни нев-
ронни мрежи, например НМ с радиална основна 
функция и с адаптивна структура с оптимизация 
на рояк частици [42]. 

Откриването на емоции у човека чрез промяната на 
сърдечната честота (HRV) се измерва със сензор (PPG), 
който улавя малки разлики в сърдечната честота по време 
на емоционални преживявания. Галваничната реакция на 
кожата е промяна на електрическото съпротивление на ко-
жата и може да бъде определена чрез измерване на коли-
чеството влажност върху повърхността на кожата: колкото 
по-силна е емоцията, толкова по-голяма е проводимостта 
на кожата. Температура на кожата се определя от при-
тока на кръв към кожата. Характерно е понижаване на 
телесната температура при емоционални състояния, свър-
зани със стрес. Артериалното кръвно налягане е силата, 
упражнявана от кръвта върху артериалните стени. Силните 
емоционални преживявания водят до увеличаване на ар-
териалното налягане. Честотата и измененията на пулса 
могат да се използват за оценяване на психическото и 
физическото състояние на човек. Честотата на пулса се 
определя от броя на контракциите на сърдечния мускул в 
минута.  Когато човек чувства болка или изпитва силни не-
гативни емоции като страх, гняв или тревожност, честотата 
на пулса се увеличава. 

Измерването и проследяването на измененията във 
физиологични характеристики като сърдечна честота, гал-
ванична реакция на кожата, температура на кожата, арте-
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риално кръвно налягане, честота и изменения на пулса се 
използват в допълнение към резултатите от други модално-
сти [43,44,45]. 

Всички използвани подходи за всяка една от фази-
те на разпознаване на емоции при всяка от разгледани-
те модалности имат предимства и недостатъци от гледна 
точка на изискванията към входните данни и обучаващите 
множества, време за изпълнение и за обучения, точност 
и надеждност на получените резултати. Въпреки че с из-
ползване на посочените подходи в литературните източ-
ници се цитира постигната висока точност на откриване 
и разпознаване на емоции (от 92.3% до 97.8%), всеки 
един от тях има ограничения и недостатъци по отношение 
на изискванията към използваните входни изображения и 
наличните обучаващи множества данни. За да се постигне 
автономност и универсалност при решаване на задачата 
за разпознаване на емоции с използване на различни мо-
далности и технологии за регистриране на входните данни, 
е необходимо комбиниране на различни подходи за всяка 
една от фазите на разпознаване. 

Многослойна мултимодална 
архитектура за разпознаване  
на емоции

Използването на интелигентни агенти произтича от 
теорията на Мински [46] и позволява разработване на ин-
дуктивни техники на обучение, които могат да оперират 
върху големи физически разпределени масиви от данни. 

Агентите като независими обекти могат да оперират 
самостоятелно или в група, следвайки определени цели. 
Мултиагентните системи са модулни и децентрализирани и 
предлагат различни форми за имплементация. В [47] се из-
ползва мултиагентната система за прогнозиране на емоци-

ята на човек в реално време чрез проследяване на човеш-
ки пози, като агентите регистрират различните измествания 
и промени в осветеността и ориентацията в обработваната 
видео последователност. Многослойна мултиагентна систе-
ма е предложена в [48] чрез обединяване на многослоен 
структурен и функционален модел в мрежово ориентирана 
разпределена среда за откриване и проверка на личността. 
Системата използва ориентирано към агента прилагане на 
лицева биометрична модалност. Агент базирана рамка с три 
вида интелигентни агенти за откриване и проследяване на 
хора е представена в [49]. 

За разпознаване на емоции на базата на данни от 
различни модалности се предлага системна инфраструкту-
ра на използване на многослойна мултимодална архитек-
тура с мобилни интелигентни агенти с различно предназ-
начение (фиг. 2). Всеки слой съдържа множество схеми 
за откриване на емоция с използване на входни данни от 
различни модалности. 

Предлаганата системна инфраструктура за разпозна-
ване на човешки емоции се основава на обучаващи агенти, 
които работят върху отдалечени разпределени бази данни. 
Входните данни от различни модалности се обработват от 
агенти, следвайки основните фази на предварителна об-
работка, извличане на характеристики, класификация и 
разпознаване на емоции (фиг. 3). Обучаващите агенти ге-
нерират класифициращи агенти, които са мобилни и могат 
да бъдат трансферирани между отдалечените разпределе-
ни бази данни, което позволява създаване на система за 
разпознаване, управлявана от модели. Различните входни 
датчици активират различни целеви агенти: които използ-
ват различни алгоритми за фазата на откриване на лице и 
характеристики върху едни и същи входни данни. Резулта-
тите от работата на всеки един от агентите се обработват 
от Agency Processor (Agent Supervisor) и се използват за 
изграждане на неутрален геометричен шаблон. 

Фиг. 2. Mногослойна мултимодална архитектура с мобилни интелигентни агенти
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На фиг. 4 е показан примерен неутрален геометричен 
шаблон, предложен за лицеви визуални входни данни. Ге-
нерирането на геометричния шаблон изисква обединяване 
на резултатите, получени от всеки от агентите с прилагане 
на различни подходи за анализ на входните визуални данни 
(data fusion) с използване на модификатори. Аналогично на 
базата на използването на агенти се генерират неутрални 
шаблони за вербалните и физиологичните входни модално-
сти. Разпознаването на човешка емоция за дадена входна 
последователност, получена от конкретен входен детектор, 
се основавана сравнение на деформациите на реконстру-
ирания модел спрямо генерирания неутрален шаблон. 

Фиг. 4. Неутрален геометричен модел при визуално 
разпознаване на емоции от лице

Заключение
Предлаганата системна инфраструктура, основана на 

интелигентни агенти, позволява автономност и мултимо-
далност по отношение на източниците на входни данни, 
тъй като активирането на целеви агент зависи от наличните 
входни данни и съответните детектори за генерирането им. 
За всеки един от целевите агенти изборът на подходящ 

алгоритъм за анализ на входните сигнали може да бъде уп-
равляван от предварително дефинирани специфични изиск-
вания, имплементирани в логиката на Agent Factory, които 
да са обвързани с изисквания за производителност и/или 
точност на работата на системата, както и да бъде основан 
на случаен избор или пълно изчерпване на имплементира-
ните алгоритми за всяка една от фазите на обработване и 
анализ на входните данни от различните модалности. Гене-
рирането на неутрални вербални, визуални (геометрични) 
и физиологични модели за изследвания обект позволяват 
разширяване на приложимостта на системата и използва-
нето и за различни цели при разпознаването на емоции. 

Признателност
В статията са представени резултати, получени 

при изпълнението на научноизследователски проект № 
192ПД0002-09 “Методи и алгоритми за извличане на ин-
формация за емоционално състояние от изображения“, фи-
нансиран от НИС при ТУ – София. 
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Abstract. In this article, we are going to introduce a model for inte-
grating an intended interface platform for storing information regard-
ing the behavior of students, over a blockchain network. The state 
of the art will describe the actual concept of the technology and 
the main article will introduce the in-dept architecture of a software 
prototype UniChain a distributed clause based blockchain network for 
storing behavior information. The main purpose of the article is to 
address a practical approach for implementing a theoretical concept 
over education and to propose an implementation solution for a 
real-world problem.

Увод
Информационната сигурност е аспект, който обхваща 

всички сфери на съвременната индустрия, транспорта на 
стоки и услуги, предоставянето на медицинска помощ и 
образованието. В ерата на цифровите комуникации тради-
ционните начини за получаване на образователни квали-
фикации като училища и университети все повече отстъп-
ват на алтернативни подходи като електронното обучение. 

Стартирането и провеждането на т. нар. MOOC 
(Massive Online Open Course) [1], изцяло реализиран със 
средствата на съвременните комуникационни технологии, 
все повече размива границите между класическия образ на 
образователните процеси, университетите и класната стая 
на бъдещето и електронното образование.

Все по-интензивен е процесът на консумиране на  об-
разователни услуги, като активните участници са в центъра 
на огромна екосистема от квалификационни курсове, пред-
лагани от разнообразни организации и технологични плат-
форми. Образованието е все по-достъпно, но механизмите 
за събиране на информация за дейностите на учениците 
в тези образователни институции често са ограничени до 
вербални консолидация и непроследими документи [2].

Крайният резултат от обучението винаги се материа-
лизира като формален документ, който показва емпирич-
ните измерения на усилията на ученика, но за сметка на 
това не дава яснота през какви стъпки е преминал той или 
тя, за да постигне описаните резултати. Често различни-

те институции определят учебни дисциплини, обхващащи 
практически идентични информационни дейности, но за съ-
жаление не съществува рамков механизъм, чрез който да 
се докаже по какъв начин придобитите знания в една по-
сока съвпадат с еквивалентен учебен план в друга подобна.

На практика няма механизъм или досие на дейностите 
на студентите, които лесно могат да се консумират, незави-
симо от институционалния модел.

Традиционните образователни институции, катедри 
и факултети често използват различни информационни 
платформи, за да наблюдават развитието на студентите в 
рамките на даден курс, но този мониторинг обикновено 
е в изолация и игнорира развитието на студента до този 
момент в неговото образование. Допълнителните знания се 
игнорират и се разглеждат само материалите, отнасящи се 
до текущо придобитите академични нормативи. По този на-
чин се губят изключително ценни информационни единици, 
които не само ще дадат възможност за подробен анализ, 
за да се отговори на въпроса дали цялостният курс на обу-
чение дава правилни резултати, но и ще пренебрегне тези, 
които вече са натрупани.

Технологии за съхранение на данни, 
основани на блокови вериги

Състояние на технологията. Терминът блокова вери-
га се използва за описание на редица понятия, които ще 
дефинираме тук.

• Като структура на данни блоковата верига пред-
ставлява свързан списък, който съхранява редица 
обекти, адресирани чрез криптографска репрезен-
тация на своето съдържание.

• Като технология системите за управление на бло-
кови вериги съставляват децентрализирана раз-
пределена мрежа, която позволява проследяване 
на цифрови транзакции между потребители на 
същата мрежа.

Технологичната концепция беше популяризирана от 
Сатоши Накамото през 2008 г. [3] като инструмент за реа-
лизиране на цифровата валута Bitcoin, категоризирана като 
криптовалута. Концепцията е пряк партньор на централи-
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зираните системи за съхранение и обмен на информация, 
които обикновено са частни по своя характер, дори когато 
се използват за нуждите на обществената услуга. В наши 
дни технологията е популярна в условията на криптовалути 
и трансфера на финансови ресурси между контрагентите, 
но приложенията са практически безброй. 

Пример за популярни блокови проекти е мрежата на 
Bitcoin, един от най-известните примери за виртуална ва-
лута. Storj e децентрализиран доставчик на облачно храни-
лище [12]. Neufund e децентрализирана мрежа за управле-
ние на личните инвестиции [13].

Основните понятия, които описват развитието на 
блоковите вериги за нужди, свързани със съхранение на 
информационни ресурси, могат да бъдат изброени, както 
следва:

• Непроменливост. Всеки от записите във веригата 
е уникален и не подлежи на промяна [4].

• Свързаност. Всеки един от записите във веригата 
е уникално свързан с предходните с помощта на 
хеширана последователност от уникални симво-
ли, които гарантират процеса на проследяване на 
връзката помежду си [4]. 

• Анонимност. Участниците в процеса на транзак-
ция се представят пред системата чрез уникална 
последователност от произволно генерирани сим-
воли, често наричани крипто портфейл. Извърш-
ването на транзакция и съхраняването на инфор-
мация е напълно анонимно, като по този начин 
се елиминира прякото проследяване на конкретен 
контрагент във физическия свят [4].

Съхраняването на информация става в логическа 
единица, текстов файл или конвенционална база данни. 
Комуникацията между различни логически единици се осъ-
ществява със софтуерен инструмент, разработен за нуж-
дите на мрежата. Нов информационен блок се добавя към 
веригата, само когато са изпълнени условията на мрежата, 
т.е. постига се съгласие или консенсус между участници-
те в мрежата, така че новодобавената информация да не 
противоречи на истината. Новият блок се синхронизира с 
участниците в мрежата, така че информацията да не при-
надлежи на един оператор в даден момент, което елими-
нира възможността за манипулиране на мрежата за данни.

Предимства и недостатъци при употребата на тех-
нологии, основани на концепцията за блокови вериги. 
Основните характеристики, които правят технологията под-
ходяща за използване и за чувствителна информация, мо-
гат да се характеризират по следния начин:

• Стабилност на мрежовата инфраструктура. Как-
то казахме, основната концепция на една мрежа 
е, че тя е неизменна. Можем да сме сигурни, че 
информацията, добавена към веригата, няма да 
бъде променяна в бъдеще или заменена от въз-
пиращи.

• Децентрализация. Информацията се съхранява 
на множество устройства, което я прави сигурна 
и практически имунизирана срещу корупция на 
данни, докато системата няма активни потреби-

тели [5]. Един от основните подходи при обмяна 
на съобщения между участници в мрежата е така 
наречената връзка едно към едно гарантираща, че 
информацията ще бъде разпределена между всички 
участници в комуникацията по всяко едно време.

Разбира се, в най-чистия си вид системата има и ре-
дица недостатъци, които произтичат от теоретичния модел 
на децентрализирана инфраструктура. Един от основните 
недостатъци идва от алгоритъма за валидиране на целостта 
на блока, който, ако не е правилно избран, може да доведе 
до значително влошаване на производителността на цялата 
система [6]. Освен това ако не е избран правилният модел 
за компресия на входните данни, клъстерът от информация 
може да увеличи обема си експоненциално, за да бъде 
разпределен адекватно между всички потребители в мре-
жата. Решенията на тези проблеми ще бъдат разгледани в 
следващия раздел на статията, но като цяло те зависят от 
конкретното внедряване на системата.

Интеграция на блокови вериги  
в образователния процес

Обучението е инкрементален процес, той започва и 
завършва с човешкия живот, формално класическото об-
разование може да даде основни знания и умения, които 
хората развиват чрез натрупване на професионален опит и 
усъвършенстване на уменията си чрез посещение на раз-
лични курсове, семинарни конференции, както и чрез по-
вишаване на техния професионален опит, практически опит 
и теоретична подготовка.

За да осигурят това обучение, системите за елек-
тронно обучение обикновено използват системи за достъп 
до електронно обучение, които осигуряват механизъм за 
взаимодействие с учебния материал, решаване на тестове, 
комуникация с преподавателския персонал и получаване 
на конкретен документ, който гарантира резултата от това 
обучение [7].

На територията на университета концепцията е подоб-
на, всеки от студентите в зависимост от специалността си 
посещава курс за обучение, който има за цел да разшири 
своите знания. За да получат адекватна информация от 
този курс, студентите изучават допълнителни материали от 
външни източници, както и използват популярни платфор-
ми за придобиване на допълнителни знания и умения като 
YouTube [14], Khan Academy [15], Coursera и други. За-
вършването на курс носи със себе си оценка, но изключва 
дейности, които могат да бъдат анализирани фино.

Например преподаването на математическа дисци-
плина изисква усвояване на сложен набор от знания и 
умения, крайният изпит носи емпирична степен от 2 до 6, 
но тази оценка не дава семантична информация на след-
ващия учител, който има за цел да развие уменията на 
ученика, като му покажете допълнителни материали, за да 
надградите знанията, които е придобил или като се опитате 
да попълните конкретни пропуски.

В същото време учителите не знаят за допълнителни-
те дейности на учениците в онлайн пространството, което 
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може да даде допълнителна светлина за опити за развитие 
на потенциала в дадена посока. Поради тази причина е 
необходимо да има механизъм, който да следи изцяло по-
ведението на учениците между на пръв поглед несвързани 
платформи.

Интеграция на мрежи от частни 
блокови вериги в съществуващи 
системи

Съществуващи платформи. В Пловдивския универ-
ситет функционират различни вътрешни системи за подго-
товка и обучение на студенти. Примери за такива системи 
са DELC1, DECL2, UniPlayground, като целта им е да под-
помогнат процеса на обучение чрез използване на необ-
ходимите инструменти за обучение и обобщаване на до-
пълнителна информация, предоставяща широк спектър от 
възможности на преподавателския състав. За допълнителна 
подготовка студентите най-често използват платформи като 
Khan Academy за по-нататъшно усъвършенстване на зна-
нията си по математика, Coursera за различни курсове по 
компютърни науки като изкуствен интелект, запознаване 
с компютърни науки, дискретна математика, структури от 
данни и алгоритми. Изброените системи имат самостоя-
телни модули за следене на развитието на студентите. Та-
кива модули са:

• Модули за решаване на тестови задачи за меж-
динно и окончателно оценяване.

• Проследяване на системната активност, четене на 
статии или проверка на домашните.

• Модули за отчитане на крайната активност като 
крайна стойност или актив на крайната точка.

• Модули за обратна връзка от учител, колега или 
ученик.

• Модули за изпълнение и мониторинг на дейности-
те на екипа, групови проекти или надзор.

Всички тези допълнителни системи позволяват на 
учениците да подобрят подготовката си, но най-важният 
момент е, че те генерират информация, която доста често 
остава само в рамките на системата [8].

Съществува косвена връзка между социалните мрежи 
и платформи като Coursera и Khan Academy, което позво-
лява проследяването на курса чрез предоставяне на пуб-
лична връзка за достъп до платформата и визуализиране 
на информация под формата на сертификат. Тази дейност 
се извършва по желание на участниците в програмата и те 
имат възможност да споделят цялата информация за своя-
та дейност в системата. 

Платформата UniChain, система за управление на 
блокови вериги от частен характер. За да се осъществи 
връзката между различните системи, е необходимо да се 
въведе допълнителен междинен слой за обобщаване и за-
писване на информация за дейностите на студентите в раз-
личните платформи. Тази задача се изпълнява от независи-
ма платформа UniChain, децентрализирана облачна система 
за управление на потока от ресурси между несвързани 

системи [9]. Това е анонимна децентрализирана система, 
която съхранява набор от мета информация относно съ-
битията, случващи се в образователните системи. Съби-
тията се записват, споделят се доброволно от участниците 
в курсовете и предоставят допълнителна информация на 
потребителите в другите курсове.

UniChain е децентрализирана последователност от ло-
гически блокове, съдържаща таймер и колекция от данни, 
свързани заедно с криптографски идентификатор, който 
еднозначно посочва посоката между два свързани блока. 
Информацията, която може да се съхранява във всеки от 
блоковете, е разделена на следните категории:

• Информация за постигнатия междинен резултат.
• Информация за резултата.
• Метаинформация относно междинно събитие.
Нека разгледаме трите аспекта по-подробно. Инфор-

мацията за междинния резултат е всеки резултат от меж-
динен изпит или заключителен изпит, който натрупва всяка 
оценка, информацията за този резултат се обработва от 
системата заедно с допълнителна информация за дейност-
ите, които предполагат този резултат.

На този етап всеки отделен логически сегмент (блок) 
се състои от следните идентификатори:

• Име на дисциплината, курс.
• Информация за темата на изпита.
• Информация за материала за изпита.
• Крайните резултати. Информацията за крайния 

резултат включва натрупания брой точки или ем-
пирична оценка на извършените досега дейности, 
както и проверка на сертификата или дипломата, 
получени от акредитиращата платформа, резулта-
тите на студента.

Метаинформацията за междинно състояние е неоп-
ределена и обща област, която дава възможност за за-
писване на всеки важен информационен ресурс, например 
постигане на последователно четене на определен тип ин-
формация или редовно посещение на учебни часове. Това е 
категория информация, която е специфична за всяка отдел-
на платформа и може да поддържа общия информационен 
файл на ученика в зависимост от неговите дейности.

Нека да разгледаме пример за допълнителна инфор-
мация, която не се отнася стриктно към постиженията на 
учениците. В кампуса има интегрирана система за дос-
тъп до класната стая, в която студентите могат да бъдат 
проверявани с магнитни карти или пръстови отпечатъци, 
информацията се съхранява в системата, управлявана от 
кампуса, а пристигането на учебното време е мета инфор-
мация, която може да се синхронизира с блоковата верига 
и демонстрира активно присъствие в класната стая.

Архитектура на платформата UniChain
Установяване на активна мрежова комуникация, 

активност и портфейл. За да стане част от системата, 
потребителят изтегля софтуерно портфолио, предоставено 
от образователната институция. Портфолиото играе ролята 
на посредник между платформите, които клиентът посеща-
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ва, и мрежата на UniChain. В основата си портфолиото е 
клиент, изграден като мобилно или настолно приложение, 
реализирало интерфейси за достъп до платформите, които 
студентите посещават.

Фиг. 1. Комуникационен интерфейс за обмяна на информация 
между частна блокова верига и външна платформа

Потребителите, които са влезли успешно в системата 
UniChain, създават уникален идентификатор за своята дей-
ност и се съгласяват да споделят информация от платфор-
ми, интегрирани в мрежата.

Комуникационни интерфейси. Комуникацията между 
различните компоненти на системата се основава на ин-
терфейси. UniChain осъществява достъп до потребителска 
информация, съхранявана в определената система за на-
водняване на информационен ресурс и активно комуники-
ра, когато се случи събитие. Синхронизирането на събития 
става или изрично по желание на клиенти, или с активна 
комуникация между системата и UniChain мрежата.

       UniChain е софтуерно приложение, базирано на 
сервизно ориентирания архитектурен модел [11]. Основна-
та цел е да се предостави набор от услуги, които могат да 
позволят на други свързани системи да получават инфор-
мация от мрежата с изричното разрешение на потребителя. 
Активният комуникационен процес позволява интегриране 
с нова система за достъп до информация за всички дей-
ности в рамките на съществуващите системи. Интерфейсът 
позволява на потребителите да категоризират своите дей-
ности, без да им позволяват да променят данните.

Съхранение на информация. Основен проблем на 
описаните технологии е тяхната мащабируемост. Поради 
тяхната децентрализация е необходимо файловете и ин-
формацията на потребителите да се поддържат в рамките 
на активните устройства. Това често отнема огромно ко-
личество ресурси в момент, когато мрежата набира дос-
татъчно популярност. Съхраняването на 1MB файл скоро 
генерира огромно количество данни, които се съхраняват в 
активните блокове. Такава информация може да бъде файл, 
сертификат или друга обемна информация.

      UniChain решава проблема, като държи файло-
вете отделно от подписа им. Подписът за съхранение на 
файлове е криптографски хеширан набор от метаданни, 
показващ пътя на файловия ресурс, съхраняван в прости 
контейнери за съхранение, оптимизирани за съхранение на 
файлови ресурси. Само идентификаторите, които се прове-
ряват, са съпоставени с активните блокове на верижните 
блокове. Файловете, съдържащи реалния ресурс, се съх-
раняват децентрализирано в оптимизирана облачна мрежа 

на доставчика на съхранение. Ако се случи събитие, което 
инвалидира файловете, техният криптографски подпис ще 
бъде компрометиран и няма да се намери пряка връзка 
между заменения файл и записания подпис в мрежата от 
блокови вериги.

Откриване на неконсистентни информационни ре-
сурси (консенсусен анализ). Мрежите, основани на бло-
кови вериги, губят своята надеждност в момента, в който 
се компрометират данните в тях. Така че е необходимо да 
се провери до каква степен записите в отделните блокове 
са позиционирани валидни в цялата мрежа, докато проце-
сът на разпространение е в ход. Концептуално най-попу-
лярният алгоритъм за проверка е доказателството за ра-
бота, използвана в Bitcoin мрежата, но един от основните 
недостатъци е концепцията за ангажиране на ресурси кон-
курентно, за да бъдат възнаградени чрез някакъв ресурс.

Мрежата UniChain не предоставя награден фонд, така 
че активните ресурси ще бъдат проверени за активни пар-
тии, използвайки алгоритъма Proof of Authority. Концеп-
цията зад този механизъм е, че малък брой членове на 
мрежата са оправомощени да проверяват наличието на 
актуализация, синхронизиращи блокове с всички участни-
ци във веригата. За разлика от класическия модел тези 
участници няма да бъдат включени постоянно в процеса, а 
ще бъдат избрани на случаен принцип в зависимост от тях-
ната дейност. Една от избраните на случаен принцип частни 
платформи винаги ще участва в проверката на данните.

Фиг. 2. Избор на случаен агент с цел валидиране  
на информационната мрежа

Проблеми и перспективи в развитието 
на прототипа

Технологиите, ползващи  блокови вериги като основ-
на структура от данни, се превърнаха в гореща тема не 
само в научните среди но и в медийното пространство, 
което играе ролята на своеобразен трамплин към интереса 
на широк кръг организации, готови да използват възмож-



4 2019 41

education and qualification | обучение и квалификация

ностите на тази обещаваща технология за съхранение на 
информация с високо ниво на надеждност. Представеният в 
тази статия прототип си поставя две основни цели. 

От една страна, да се интегрира и анализира потен-
циалното приложение на описаните концепции за нуждите 
на университетската инфраструктура.

От друга страна, практически да се тестват и разши-
ряват вече установените концепции чрез активно подобря-
ване на съществуващите подходи.

Проектите ще се интегрират с редица различни плат-
форми и практически ще тестват надеждността на концеп-
циите.

Заключение
В тази статия са представени архитектурата и ос-

новните компоненти на частна мрежа за съхраняване на 
информация за постиженията на студентите в контекста 
на тяхното електронно обучение. Технологията на прило-
жението се основава на концепцията за съхранение на 
информация в модела на блоковите вериги, гарантиращ 
неизменност и децентрализация на съхранените данни с 
цел високо ниво на сигурност и предотвратяване на зло-
намерени прояви. 

Проектът има за цел да даде актуална информация за 
резултатите, постигнати в произволни образователни ин-
ституции, гарантиращи прозрачност и допълнително ниво 
на анализ при предоставянето на качествен информацио-
нен продукт на обучаващите се [12].   Предложеният модел 
може да бъде интегриран и в други области на обществе-
ното електронно обучение, като се има предвид, че проме-
ните, свързани с такова изпълнение, зависят от модела на 
достъп до системата и от характеристиките на съхранената 
информация.

Предложеният подход за интегриране на системи, 
базирани на интерфейси, гарантира възможността учас-
тниците в системата да валидират своята активност във 
всеки един момент, без да се компрометира дейността на 
мрежата. Възнамеряваме да завършим всички задачи и да 
разширим концепциите в близко бъдеще.
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AUTOMATICA
Deliiski, N., N. Tumbarkova, N. Trichkov, Z. Gochev, D. Angelski. Computing the Thermal Conductivity of Wood Details during 
One Sided Heating. 2019, No. 1, 3-7.
Abstract. An approach for the computation of the thermal conductivity of flat wood details during their one sided heating process before 
bending has been suggested. Mathematical descriptions of the specific heat capacity, thermal conductivity, and density of the non-frozen 
wood in the hygroscopic range have been introduced in own 1D non-linear mathematical model of one mentioned process. For the numeri-
cal solution of the model a software program has been prepared in the calculation environment of Visual FORTRAN Professional developed 
by Microsoft. With the help of the program, the 1D non-stationary temperature distribution along the thickness of subjected to one sided 
conductive heating flat wood details aimed at their plasticizing in the production of curved back parts of chairs has been calculated. The 
change in the thermal conductivity as a function of the temperature, moisture content, and basic density for beech details with an initial 
temperature of 20 oC, moisture content of 0.15 kg.kg-1, and thickness of 16 mm during their 30 min one sided heating at temperature of 80 
oC, 100 oC, and 120 °C of the heating metal body has been computed, visualized and analyzed.  

Hrischev, R. Specificities of ERP Systems in Packaging Production from Corrugated Board. 2019, No. 1, 8-13.
Abstract. The article presents typical features of planning and implementation of a specialized ERP system in packaging production plants 
from corrugated board. The specific requirements from the customer point of view for systems automation in the production of corrugated 
packaging from recycled paper are systematized. An overview and classification of the ERP systems has been made and various types of 
systems implementation are presented. A model of the process implementation of ERP systems in corrugated packaging factory and main 
phases of project realization is proposed. The phases of the project implementation and distribution of responsibilities of the participants 
are described. The key indicators that generate benefits of implementing ERP system in this type of production are referred.

Angelov, N. Influence of Speed and Frequency of Repetition of Pulses on Laser Marking of Products from Steel 41Cr4. 2019, No. 
1, 14-18.
Abstract. The advantages of laser marking over other marking methods are discussed. The influence of speed and frequency on the process 
of laser marking by melting with a fiber laser on specimens of structural steel 41Cr4 was investigated. Numerical experiments were received 
using the program TEMPERATURFELD3D. Graphics of the dependence of temperature from speed and frequency for two power densities 
were obtained. Preliminary work intervals of the speed and frequency for two power densities for the material under study were determined.

EDUCATION AND QUALIFICATION
Popchev, I. Artificial Intelligence in Secondary Education. 2019, No. 1, 19-22.
Abstract. The article briefly introduces the published in 2019 by Izkustva Publishing House textbook “Artificial Intelligence. Solving Prob-
lems Through Search" with authors Stanimir Stoyanov, Todorka Glushkova and Yordan Todorov – lecturers at the Plovdiv University “Paisii 
Hilendarski”. The textbook adopts an algorithmic approach and the basic methods are presented as abstract algorithms, with curious exam-
ples, interesting questions and biographies of researchers added for a clearer understanding. According to the specific conditions in each 
school and class certain topics and tasks could be included or respectively excluded. The following textbooks are: knowledge representation 
and processing, intelligent agents, semantic modeling and machine learning. It has been suggested that other scientists, professors and 
specialists will be involved in writing textbooks on emerging technologies.

Tsolova, S. Results from Approbation of Innovative Methodology for Education with Innovative ICT Tools. 2019, No. 1, 23-32.
Abstract. The aim of this article is to present the results from a research, focused on the creation and evaluation of an innovative education-
al model, combining: Honey and Mumford learning styles, David Kolb experiential learning cycle and identification of the most effective 
innovative ICT technologies supporting the educational process for each learning style in the methodology of David Kolb’ experiential 
learning cycle. The presented in this article methodology was used as a basis for development of learning materials for university master 
degree course in the field of Innovations and Innovation Management and this gave opportunity for evaluation of the developed model: 
part of the course was implemented with traditional lectures without application of the presented here innovative model and later the same 
part of the course was implemented with application of the here presented innovative model and the specifically prepared for it learning 
materials. During the experiment the students filled in questionnaires in order to evaluate the used methods, learning materials and tasks 



in the course, the levels of acquired knowledge, level of involvement and satisfaction in the course. The results from this research presented 
in this article confirmed the successful application of the innovative methodology and the students’ preference towards educational process 
based on this methodology. 

Metodiev, K., D. Gocheva. Development of Standalone Applications for Teaching Materials. 2019, No. 1, 33-37.
Abstract. Developing standalone applications to solve specific tasks is a convenient teaching tool. Standalone applications have been com-
piled from MATLAB code into executable files that can run outside of MATLAB for teaching materials in classes of Industrial Automation. 
Six standalone applications have been developed: four applications for the analysis of first- and second-order systems in time and frequency 
domains, one application to study time-delay systems and one to study systems with P, PI, PID controllers. The purpose of the present de-
velopment is to share these applications with users who do not have MATLAB installed.

Stratev, S. FluurMat – A Stem Based Teaching Platform. 2019, No. 1, 38-43.
Abstract. Play is the oldest form of learning. Nowadays, there are numerous examples of video games that are developed for educational 
purposes. The hardware medium those games are played also varies – from traditional desktop PCs and consoles, through mobile devices, 
to virtual reality headsets. The latest additions to that list are virtual walls and floors. In this paper, we present FluurMat [16] – a virtual 
floor for both educational and entertainment games. Furthermore, we demonstrate and discuss several examples of serious games that are 
implemented on the top of that architecture. We also briefly explain which specific abilities each one of those games trains.
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AUTOMATICA
Hadjiski, M., N. Deliiski, N. Tumbarkova. Latent Heat of Fluids during their Phase Changes in Capillary Porous Materials. 2019, 
No. 2, 3-8.
Abstract. Some basic characteristics and terms of the latent heat of solidification, fusion, vaporization, and liquefaction of the substances 
are being considered in this work. The processes of crystallization and vaporization of the substances have been described and analyzed. 
Theoretical foundations of the solidification and vaporization processes of the substances are in short given. Using data from the special-
ized literature, approaches for the calculation of the specific latent heat of fusion and vaporization of both the free and the bound water in 
capillary porous materials has been presented. The information about the specific latent heat of the water in mentioned materials is needed 
for scientifically based computing the non-stationary temperature distribution and energy consumption during their freezing, defrosting, 
drying, and model based control.

Slavov, D. Mobile Robot Control Using Machine Vision Smart Camera. 2019, No. 2, 9-16.
Abstract.  This paper presents ways to control a mobile robot system for two different tasks: line tracking; and finding and passing through 
an opening in a vertical plane. The system is constructed of a three-wheel platform, Arduino microcontroller and a smart camera Pixy2 for 
machine vision. For the line tracking task, based on the x and y coordinates at both ends of the visible line, measured by the camera, vector 
gradient is calculated and weight factors are adaptively determined for generating a two-component error fed to a PID controller. The 
feedback control successfully drives the robot over the line even in the presence of sharp turns. For the hole-passing task, the robot locates 
a color-illuminated opening in a vertical plane, moves frontally and passes through it. The system finds the frontal position by repeatedly 
measuring the opening width while maneuvering straight and diagonally towards it. Both tasks are successfully implemented despite the 
variable ambient lightning conditions.

Arabadzhiev, K. Cask Ale Brewery Control System. 2019, No. 2, 17-21.
Abstract. This article is about an automated Cask Ale Brewery Control System. Technical solution of controlling whole plant using Siemens 
s7-400. The standards and good automation practices of Briggs of Burton are applied. The document also defines how the control system 
will be structured to meet the User Requirements.

INFORMATICS
Toskov, B., A. Toskova. Multi-agent Sensor Network. 2019, No. 2, 22-26.
Abstract. This publication presents an experimental model of the architecture of an intelligent guard system developed on the concept of 
IoT. The Guard System is part of the cyber-physical space of the Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University. This model 
is built with JADEX intelligent agents and hardware sensors working on WiFi sensor network.

Hadjiev, V., A. Rashidov. Overview and Analysis of Methods and Models for Data Structuring, Storage and Processing in the 
Internet. 2019, No. 2, 27-32.
Abstract. This paper aims to review and analyze known models and methods for data structuring, storing and processing in the Internet. A 
SWOT analysis has been made to look at the strengths and weaknesses of known models.

Panayotov, A., P. Ruskov. Implementing Cryptocurrency in Car Renting via Blockchain Protocol. 2019, No. 2, 33-39.
Abstract. Car renting is spreading, while cars are increasingly smart and connected allowing autonomous behavior like self-driving, 
self-parking, etc. The process of renting, however, is usually cumbersome, involves transfer of sensitive data, is not entirely digital, is heavily 
regulated and involves different parties directly or indirectly. Therefore, the security, validity and traceability of the data involved is of vital 
importance. In this paper the authors discuss the blockchain opportunity to innovate the car renting business and present a model where 
the process is digitalized, simplified and data authenticity and security are guaranteed by using blockchain protocols, smart contracts and 
cryptocurrency.



ACHIEVEMENTS AND APPLICATIONS
Hristov, D., G. Georgiev, A. Stoyanova-Doycheva. Academic Pubication System. 2019, No. 2, 40-46.
Abstract. This article describes and analyzes the problems and tasks associated with the storage and processing of data in the Virtual 
Physical Space (ViPS), a scientific project of the University of Plovdiv Paisii Hilendarski. Existing storage platforms, in particular 
DSpace – an institutional repository application, and the possibilities of their application are being explored, not only as a publication 
tool, but also in a way that allows the integration of a digital library in ViPS and its interaction with the other components of the virtual 
space. A functional intelligent Web-based academic publication system is presented, created by implementing DSpace REST API, a pro-
grammatic interface to DSpace communities, collections, items, and bitstreams and by using the BDI (belief-desire-intention) software 
model for its agent part.
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Yordanov, S., K. Ormandzhiev, G. Mihalev. Some Possibilities for Robust Control of a Double-Operating Water Turbine. 2019, No. 
3, 3-11.
Abstract. A mathematical model describing the operation of  the cross-flow water turbine has been developed in this paper. A robust gov-
ernor has been synthesized using H∞ techniques to replace the conventional governor of the water turbine . The transient processes in the 
system are compared to the processes where the classical PID controller is used. The simulations are carried out using MATLAB and the 
results show that the overall system output performance can be improved using the proposed  H∞  robust governor.

INFORMATICS
Hadjiev, V., A. Rashidov. Overview and Analysis of Architectures for Data Structuring, Storage and Processing in the Cloud. 2019, 
No. 3, 12-16.
Abstract. This paper aims to review known architectures with application in data structuring, storage and processing. Concepts of archi-
tectures used in the construction of data warehouses have been discussed. A comparative analysis has been made, to look at the advantages 
and disadvantages of these architectures.

INTELLIGENT SYSTEMS
Trifonov, R., G. Pavlova, G. Tsochev. Problems of Collaborative Work of Humans and Robots. 2019, No. 3, 17-23.
Abstract. Robots are a huge part of all human activities. In the industry is proven that collaborative work of humans and robots is more 
effective, than the production technologies without humans. This, in turn, a new range of problems was created, both in terms of productivity 
and in safe collaboration, especially for people. The present work sets out to solve the most essential problems for ensuring conflict-free 
operation while guaranteeing high performance and quality of the functional tasks performed.   

Stankov, S. Finding Dangerous Objects with the Help of Artificial Neural Networks. 2019, No. 3, 24-28.
Abstract. Current paper presents an application of Deep Neural Networks in the field of detecting dangerous objects and violence in differ-
ent areas. Using machine vision, combined with Deep Neural Networks makes possible to improve the safety of citizens in different areas 
such as the mall, local store and others where guards cannot act fast enough in case of a danger situation.

 Toskova, A. Model of Recommended System in Intelligent Game-Based Learning Platform. 2019, No. 3, 29-33.
Abstract. This article presents an approach for creating a content recommendation model in a gamе-based learning platform designed for 
students with special educational needs. Various referral systems and existing opportunities for intelligent delivery of personalized learning 
content tailored to the individual needs of children are addressed.

ACHIEVEMENTS AND APPLICATIONS
Nikolov, D., M. Lazarova. Metaheuristics for Optimization in Resource Planning and Business Process Management. 2019, No. 3, 
34-44.
Abstract. The paper presents a metaheuristics based framework for resource planning optimization and business project management. 
Possibilities for utilization of metaheuristic algorithms are presented in view of solving job shop scheduling problem for resource planning 
in ERP. A general framework for resource planning and business process management is suggested that utilizes several metaheuristics 
approaches. The proposed framework allows integration in ERP based on development of an optimization agent in multiagent framework.

Draganov, R., K. Haralampiev, P. Ruskov. Blockchain Service Control Platform in Smart Hotel. 2019, No. 3, 45-50.
Abstract. Smart blockchain services control platform in the smart hotel is applied to enable optimal control of the services provided in the 
tourist enterprises by reducing the cost of business transactions and increase the trust among participants in the process, by using intelligent 
devices and equipment, the Internet of Things (IoT), and blockchains. The paper is focused on a useful model for IoT-enabled telematic 
devices in a smart hotel via a blockchain-based smart contract. At the tourist site, smart sensors and devices are mounted on the various 
devices and technological blocks in an intelligent platform providing an efficient economy for tourist services. The purpose of the utility 
model is based on the principle of the intelligent blockchain system for the implementation of secure and certified provision and payments 
of services in a tourist complex, without relying on a third party, trusted or not, through the introduction of blockchain platform for the 
execution of the service and payment.
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Dimitrov, V., L. Popov. Method of Fully Operational Identification of Slow-Response Objects with Variable Parameters. 2019, No. 
4, 5-9.
Abstract. A method for full operational identification of objects or units approximated to an aperiodic unit of the first order where electro-
magnetic inertia or time-delay are negligible. These are low-power electromechanical systems and small chamber furnaces. The method 
identifies the time constant T and the transmit coefficient k on the object. Robust control of a first-inertia object is developed – a small elec-
tric furnace with forced cooling, for which a predetermined transition process of cooling the material has to be provided. The corresponding 
parallel correction scheme is implemented, which turns the object into a deinterleaving tracking system.

Dimitrova, E. GPS Dispatch System for Monitoring and Control in Automobile Transport. 2019, No. 4, 10-15.
Abstract. A GPS dispatching system for monitoring and managing of transport vehicles has been developed. It is reliable, easy to use, offers 
a wide range of features that can be used to optimize financial costs. It increases the productivity and efficiency of work, reduces fuel costs 
and eliminates abuses. It is available in different variants depending on the investments available. Varied modules can be added and secu-
rity, navigation and driver monitoring can be ensured.

Hristov, V., S. Petrov. Solar Tracking System by Microcontroller Arduino. 2019, No. 4, 16-20.
Abstract. This article presents the development of a two-axis platform for laboratory-based solar tracking system. The platform has the abil-
ity to rotate on the horizontal and vertical surfaces by two direct current motor. The use of an open source Arduino microcontroller makes 
it convenient to experiment with a variety of platform control algorithms and maximize performance. Its compact size makes it mobile to 
experiment with in different work environments. An algorithm is used to monitor the illumination of four photo resistors located on a cross. 

Lekova, S., D. Gocheva. Statistical Analysis of Measurement Data. 2019, No. 4, 21-25.
Abstract. Good laboratory practice requires laboratories to ensure the quality of analyzes and assess the extent of human exposure to 
different chemicals and reagents. The subject of research and analysis are data from measurement of samples between two laboratories, 
by two different methods, in the processing of ore in the “Elatsite“ mine complex. Of particular importance is the reliable measurement 
of the products (concentrations) from the flotation process (content of copper in the ore, intermediate products, concentrate and waste) as 
well as the production of molybdenum (feed, concentrate and waste). As a result of the sampling and depending on the characteristic to be 
determined and the test method, the concentration of the identifiable element is measured differently and with different technical means. The 
statistical analysis of data of parallel measurements from two or three laboratories involves calculating a linear or rank correlation and 
analyzing how significant the influence of a laboratory factor is, as well as studying and modeling the relationship between the presence of 
chemical elements in the ore, waste and concentrate in the process of laboratory control.

Todorov, T. Identification of Sunflower Oil with Electronic Nose  System Based on Gas Sensors. 2019, No. 4, 26-28.
Abstract. Тhis work presents a study and identification of oil through multisensor system electronic nose. The system is built on the basis of 
eight gas sensors, reacting to different types of gas. With the help of the system, a study of sunflower oil produced from pressed sunflower 
seed and extrusion of oil cake (the remainder of the primary pressing) was carried out. The data obtained from the study is used to train an 
artificial neural network. After the training, artificial neural network successfully recognizes the test sample.

INFORMATICS
Raynova, R., M. Lazarova, A. Aleksieva-Petrova. Multilayered Multimodal Architecture Foremotion Recognition Processe 
Management. 2019, No. 4, 29-36.
Abstract. The paper presents different approaches for emotion detection and recognition. A system infrastructure for emotion recognition 
is suggested based on a multilayered multimodal architecture with intelligent agents. The agents have diverse goals, utilizes different mo-
dalities and employ various algorithms for emotion detection and recognition. Based on the results of the agents’ operation a neutral model 
of the multimodal input data is generated that is used for emotion recognition by detecting deformations with respect to the reconstructed 
model. The proposed system infrastructure allows autonomous operation, utilization of the most suitable recognition algorithms for certain 
input data and generation of neutral models for the examined object. 

EDUCATION AND QUALIFICATION
Valkanov, V., M. Petrov. Application of Block Chains for Monitoring and Storage of Activities in the Field of Education. 2019, No. 
4, 37-41.
Abstract. In this article, we are going to introduce a model for integrating an intended interface platform for storing information regarding 
the behavior of students, over a blockchain network. The state of the art will describe the actual concept of the technology and the main 
article will introduce the in-dept architecture of a software prototype UniChain a distributed clause based blockchain network for storing 
behavior information. The main purpose of the article is to address a practical approach for implementing a theoretical concept over edu-
cation and to propose an implementation solution for a real-world problem.
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Because we believe every business success begins with great measuring.
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Weighing Technology

Ta-da! Or as we call it:  
the measure-it-all Weighing family.
Siemens Process Instrumentation – measuring everything that matters.

From crushed stone to food, Siemens’ range of weighing technology can weigh it all. Whether your material is 
sitting still or on the move, we give you complete accuracy and reliability. Siemens offers belt scales, weighing 
electronics, load cells, solids flowmeters and a wide range of custody-transfer certified solutions. These rugged 
products are built for tough operating conditions ‒ but sensitive enough for food and chemical manufacturing. 
Whatever your application, we can weigh it. 

Each can be fully integrated in your automation system, too ‒ an advantage offered by the entire Process 
Instrumentation family, be it flow, pressure, level, weighing, temperature measurement, or our positioner. 
Because we believe every business success begins with great measuring.


