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Abstract. In the paper is presented analysis of the main now days challenges in the field of business, basic industrial 
technologies and ecology and the potential of the advanced control technologies as an important component 
for solving them. As dominant are considered the Industrial Automation (IA) methods and implementation of 
Artificial Intelligence (AI) achievements in industrial automation in order to meet automatic and operational 
management as well equipment reliability and cybersecurity. The historical development of industrial automation 
at different levels in modern Distributed Control Systems (DCS) is considered. Special attention is paid to the 
rapid development of the basic control level through PLC, PAC and EPIC controllers and expansion of their 
technological capabilities for control and communication with the higher hierarchical levels of DCS. The reasons 
why AI is becoming a leading paradigm in modern times are analyzed. The historically formed connections and 
mutual influence between the control theory and artificial intelligence are discussed. The main directions in which 
the fastest and most effective ways of introduction the AI's methods and techniques in industrial automation are 
under consideration. The problems of suitability for solving the tasks of industrial automation with the methods 
of AI depending on the amount of available data are treated. It is specifically focused on one of the key points 
of advanced industrial automation – creation of mathematical models and their maintenance with the necessary 
accuracy due to the evolution of the environment and the elements of the control system itself. The integration 
of classical control methods and AI-based approaches are considered in two case studies: (i) process control of 
cement production with emphasis on the clinker kiln and (ii) control of the regime of heat treatment of wood in an 
autoclave with a focus on combining analytical modeling of heat transfer processes and data-driven sub-optimal 
control under conditions of parametric uncertainties. The study examines the effectiveness of the application of 
artificial intelligence methods to expand the scope of traditional industrial automation to include subsystems for 
reliability and cybersecurity. The reliability of the technological equipment is ensured by modules for achieving fault 
tolerance model-based diagnostics and technical maintenance based on the assessment of the state of the system. 
Cyber security is guaranteed by elements that provide protection against cyberattacks and reduce operational 
uncertainty. As an example for condition-based maintenance is considered an integrated control system of Peirce-
Smith converter from the metallurgical industry. It is concluded that the methods of artificial intelligence give a 
new inspiration to the future development of industrial automation. These methods allow to achieve new functional 
capabilities for technological and operational control, reliability and cyber security compared to traditional means 
of industrial automation. The integration of artificial intelligence in industrial control systems can be successful 
only if the combination of domain knowledge with the achievements of advanced industrial automation and the 
new methods, techniques and tools of artificial intelligence will be realized in full degree.
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of the original matrix. That is why the program of Kågström and Ruhe can determine reliably the numerical 
structure of the given matrix. It is argued that in most cases this program can produce an accurate result for 
the Jordan form although this is in contradiction with the opinion of many researchers working in the field of 
matrix computations. Three myths concerning the numerical determination of the Jordan form are discussed. 
An 8th order example is given which demonstrates that the program system MATLAB® (and LAPACK package) 
produce results for the multiple eigenvalues which contain large errors, while the Kågström-Ruhe algorithm 



finds these eigenvalues to full machine precision. In such cases the eigensystem problem is ill-conditioned and 
some regularization technic is necessary to use. It is insisted that the Kågström-Ruhe algorithm is well suited 
for such a purpose. The paper ends by the note of G. W. Stewart that“… as a mathematical probe the Jordan 
canonical form is still useful, and reports of its dead are greatly exaggerated”.
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Thus, energy and information processes in micro-networks must be considered as interconnected. Electricity 
storage is a key element of future smart distributed energy networks. For energy companies, the key pursued 
goals for the development of Smart Grid technologies are: reduction of energy losses; increasing the timeliness 
and completeness of payment for consumed energy resources; control of unevenness of the electric load schedule; 
improving the efficiency of asset management of energy companies; improving the quality of the integration of 
renewable and distributed generation facilities into the power system; improving the reliability of the energy 
system in the event of emergencies; improving the visualization of energy infrastructure facilities. The key tasks to 
be solved by energy consumers in the implementation of Smart Grid technologies are: improving consumer access 
to energy infrastructure; improving the reliability of power supply to all categories of consumers; improving 
the quality of energy resources; creation of a modern interface for interaction between energy consumers and 
its suppliers; the opportunity for the consumer to act as a full participant in the energy market; enhanced 
opportunities for consumers to manage energy consumption and reduce the level of payments for consumed energy 
resources. Governments and regulators of the energy industry are striving to achieve the following goals through 
the development of Smart Grid technologies: increasing the level of satisfaction of energy consumers with the 
quality and cost of energy supply; ensuring a stable economic position of enterprises in the energy industry; 
ensuring the modernization of fixed assets of the energy industry without a significant increase in tariffs. From 
the presented information it can be concluded that Smart-Grid is a system that is able to self-monitor and provide 
reports for all participants in the network (its status, needs, etc.) and complete information about the electricity 
generated and transmitted in every aspect: efficiency, losses or economic benefits; This is especially important 
for liberalized electricity markets, where trade is hour-ahead. In this way, the smart system builds a load profile 
of each user and can accurately redistribute prepaid energy from exchanges. The surplus can be accumulated 
in a storage battery module or in heat energy in the consumers' boilers, depending on what the consumer or the 
consumer group has. In case of lack of (requested) energy, when the consumption has to be limited, the system has 
variants of strategy in which it either stops powerful consumers, without special significance (eg electric water 
heaters) or switches consumers to energy storage, until the next period/hour, thus the system includes as an energy 
generator the accumulator unit for storage of electricity and delivers in the network the insufficient amount of 
energy, ie. this user is active, i.e. it consumes and produces energy. This would reduce the need to maintain a cold 
reserve and make the energy produced cheaper. The authors study the behavior of a real SG system developed 
by them, have a lake of data on its operation for several years and prepare a patent solution for cheap home 
smart composite batteries. The concept of using smart controllers as perceptrons – elements of neural networks, 
in which SG can be trained and respond autonomously as effectively as possible, is also the author's. The more 
modern and up-to-date perspective that the authors apply is to use neural network technology and machine 
learning to predict consumer behavior and energy generation in generating capacity, and to develop a strategy 
for the use of storage capacity (energy storage) as generating ones in order to balance the networks and use the 
cheapest source of electricity for a given period. It is also possible to apply purely economic approaches such as 
clearing, in the supplier-consumer relationship, consumer-consumer, many users to supplier. Thus, networks of 
pure distribution, if they have elements of smart grid, have energy storage capacity, can become highly efficient 
generating capacity to provide third parties (consumers, which can be entire networks) capacity, which far exceed 
their own consumption, but this will be the subject of a separate article by the authors.
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Abstract. This paper describes an approach for mathematical modeling and research of the 2D non-stationary 
temperature distribution and average mass temperature of logs stored in an open warehouse and influenced by 
the periodically changing atmospheric temperature near them. Mathematical descriptions of the thermo-physical 
properties (specific heat capacity, density, thermal conductivity and convective heat transfer coefficient in radial 
and longitudinal anatomical directions) of the non-frozen wood and also of the periodically changing during 
many days and nights temperature of the atmospheric air as a processing medium have been presented. They 



are introduced in the convective boundary conditions of our own 2D non-linear mathematical model of the logs’ 
heating and cooling processes. For the numerical solving of the model a software program has been prepared in 
the calculation environment of Visual FORTRAN Professional developed by Microsoft. Results from simulative 
investigation of the 2D non-stationary temperature distribution and average mass temperature of non-frozen beech 
logs with semi-industrial dimensions (diameter of 0.24 m and length of 0.48 m), moisture content of 0.6 kg·kg-1, 
and initial temperature of 20 oC during their five days and nights continuous alternating heating and cooling at 
sinusoidal change of the air temperature with initial values of 20 oC and different amplitudes are presented and 
analyzed. The presented approach for the computation of the 2D temperature field in logs and their average mass 
temperature at periodically changing ambient air temperature can help for the accurate determination of the 
initial temperature of the logs before their thermal treatment, depending on the duration of the logs’ storing in an 
open warehouse. This approach is suitable for application in the software of systems for optimized model based 
automatic control of the thermal treatment processes of logs and other wood materials. The obtained results can be 
used for development of energy saving technological regimes with an optimal duration depending on the precise 
determined initial temperature of the materials of each charge subjected to thermal treatment.
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Abstract. The article offers an analysis of the scope of a conceptual model for a Shared Industrial Control 
Systems (ICS) Cyber Security Operations Center (SOC). The analysis of design of the conceptual model is 
aimed at bridging the gaps in existing market solutions and meeting the needs of the entire cycle of cybersecurity 
engagements. It ensures continuous proportional ICS protection against malicious actors and in accordance 
with regulations and standards. The focus of the research is on the three basic functions of cybersecurity cycle 
– proactive functions, security operations management, and cybersecurity incident response. The aim of the 
study is to increase the effectiveness of cybersecurity for all Shared SOC subscribers, to overcome the problem 
of staff shortages, and allow each company to focus on its core business. The applied methodology is based 
on the Feature Driven Development approach, empirical experience from the implementation of cyber defense 
systems, and interdisciplinary vision. The proposed analysis provides reference points for synthesizing a private 
solution for multiple clients of Shared SOC, a basis for concept of operations and preparation for technical 
design. The idea of a Shared SOC provides a powerful tool for meeting the requirement for multi-layered 
cyber protection, which is already a fact in many regulatory measures. Shared SOC creates conditions for all 
subscribers with ICS to increase their level of maturity in cybersecurity.

R. Hrischev. Information Security in Enterprise Resources Planning Systems (ERP) …………….............39
Abstract. This paper introduces Enterprise Resource Planning (ERP) systems from its evolution through 
architecture to its products regarding the security point of view. ERP is a technology that integrates most business 
processes and covers all information flows in the organization. ERP is a prerequisite and tool with which the 
enterprise can automate its core business activities, reduce the complexity and cost of their interaction, force 
the company to start reengineering business processes to optimize its work and generate a successful business. 
But modern business is more and more open to communication with external organizations, especially through 
the Internet. Therefore ERP system is becoming a system with high vulnerability and high confidentiality, in 
which security is a critical aspect. The main characteristics of ERP systems are presented. The largest ERP 
vendors have already integrated their security solutions; many vendors are using specialized hardware and 
software solutions. The new e-business requires the development and implementation of e-features of ERP 
systems (e-orders, e-shop, e-store, e-invoice, etc.), focuses on business between companies and customers. 
New technologies – Cloud computing, IoT, Block Chain are opportunities to make ERP highly integrated, more 
intelligent, more collaborative, cloud-based.  Based on the literature of the biggest developers of this type of 
systems are presented popular security solutions for ERP systems. The standard architecture of the systems, the 
security policies guaranteeing secure access to the information are presented. Methods for data transfer with 
remote access to the systems are considered. The evolution of database development from structured (SQL) 
via unstructured (NoSQL) to blockchain is shown. The methods for ensuring secure access to user information 
used by the developers of ERP systems, such as permissions, roles, authentication, are summarized. The main 
challenges to information security and the prospects for ensuring data security are outlined.
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Тенденции в развитието  
на индустриалната автоматика в ерата 
на изкуствения интелект

М. Хаджийски1

Trends in the Development of Industrial Automation  
in the Era of Artificial Intelligence

M. Hadjiski1

1 Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev St., Bl. 2, 1113 Sofia, Bulgaria, sai.
bg.office@gmail.com

Key Words: Industrial automation; artificial intelligence; trends; dis-
tributed control systems; cyber security.

Abstract. In the paper is presented analysis of the main now days 
challenges in the field of business, basic industrial technologies and 
ecology and the potential of the advanced control technologies as an 
important component for solving them. As dominant are considered 
the Industrial Automation (IA) methods and implementation of Artificial 
Intelligence (AI) achievements in industrial automation in order to meet 
automatic and operational management as well equipment reliability 
and cybersecurity. The historical development of industrial automation 
at different levels in modern Distributed Control Systems (DCS) is con-
sidered. Special attention is paid to the rapid development of the basic 
control level through PLC, PAC and EPIC controllers and expansion of 
their technological capabilities for control and communication with the 
higher hierarchical levels of DCS. The reasons why AI is becoming a 
leading paradigm in modern times are analyzed. The historically formed 
connections and mutual influence between the control theory and ar-
tificial intelligence are discussed. The main directions in which the 
fastest and most effective ways of introduction the AI's methods and 
techniques in industrial automation are under consideration. The prob-
lems of suitability for solving the tasks of industrial automation with the 
methods of AI depending on the amount of available data are treated. It 
is specifically focused on one of the key points of advanced industrial 
automation – creation of mathematical models and their maintenance 
with the necessary accuracy due to the evolution of the environment 
and the elements of the control system itself. The integration of clas-
sical control methods and AI-based approaches are considered in two 
case studies: (i) process control of cement production with emphasis 
on the clinker kiln and (ii) control of the regime of heat treatment of 
wood in an autoclave with a focus on combining analytical modeling 
of heat transfer processes and data-driven sub-optimal control under 
conditions of parametric uncertainties. The study examines the effec-
tiveness of the application of artificial intelligence methods to expand 
the scope of traditional industrial automation to include subsystems for 
reliability and cybersecurity. The reliability of the technological equip-
ment is ensured by modules for achieving fault tolerance model-based 
diagnostics and technical maintenance based on the assessment of 
the state of the system. Cyber security is guaranteed by elements 
that provide protection against cyber- attacks and reduce operational 
uncertainty. As an example for condition-based maintenance is consid-
ered an integrated control system of Peirce- Smith converter from the 
metallurgical industry. It is concluded that the methods of artificial in-

telligence give a new inspiration to the future development of industrial 
automation. These methods allow to achieve new functional capabilities 
for technological and operational control, reliability and cyber security 
compared to traditional means of industrial automation. The integration 
of artificial intelligence in industrial control systems can be successful 
only if the combination of domain knowledge with the achievements of 
advanced industrial automation and the new methods, techniques and 
tools of artificial intelligence will be realized in full degree.

Формално проблемите на всяка една област могат да 
се представят във вида

Аi(k) = Fi (Gi(k), Hi(k)),
където:
Аi(k) – текущо състояние в областта Аi;
Gi(k) – предизвикателство за областта Аi;
Hi(k) – възможност за отговор на предизвикателствата Gi(k).
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Екология

Функционалност

Надеждност

Сигурност

Фиг. 1. Обобщена схема за управление на индустриален обект

Табл. 2. Влияние Hi Gj (i, j = 1,6)

Табл. 3. Влияние Hi Gj (i, j = 1,6)

Табл. 4. Влияние Hi Hj (i, j = 1,6)

Приоритети на разглеждане

1. Управляващи технологии в ИА
2. Изкуствен интелект в ИА
3. Надеждност, ИА и ИИ
4. Сигурност, ИА и ИИ
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 Технологично развитие на ИА

Фиг. 2. Историческо развитие на ИА

Исторически тенденции  
при внедряването на ИА

• Традиционно в ИА всяка нова технология се про-
верява внимателно и в голям мащаб.

• (Джеймс Уат – 50 000 П регулатора, 2020 г. –  
5 млн. ПИД/ПИ регулатора).

• Индексът ROI (възвръщаемост на инвестицията) е 
водещ.

• Оценява се влиянието на ИА върху основните 
индустриални индикатори (KPI – Key Performance 
Indicators).

• Внедряването на ИА не е еднопосочен проблем 
– отчитат се производителността/качеството при 
реални операционни условия, техническото под-
държане, надеждността, обучението на кадрите.

Собствено развитие на ИА
1. Мощно развитие на теорията на управлението.
2. Систематично фирмено обновяване на техническите 

средства на ИА – управляващи устройства, сензори, 
изпълнителни механизми.

3. Развитие на съвременни методи за проектиране на 
системите на ИА – симулация, многофакторна опти-
мизация, настройка, документиране.

Фиг. 3. Основни технологични решения в ИА

Фиг. 4. Програмируем автоматичен контролер

Фиг. 5. Краен програмируем индустриален контролер

Фиг. 6. Два типа операционни технологии (ОТ)

 

 

6 
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Развитие на по-високите йерархични 
нива на ИА

SCADA
DCS
MES
ERP

Развитие на компютърни технологии, 
пряко използващи се в системите на ИА

• Мрежови технологии.
• Облачни технологии.
• IoT, IIoT.

Развитие на софтуерни и хардуерни 
технологии, пряко свързани  
с приложение на ИА

• Голяма изчислителна мощност (бързодействие, 
памет) на приемливи цени.

• Ново поколение методи и езици за програмиране.
• Наличие на специализирани изчислителни модули, 

съобразени със спецификата на ИА.
• Мащабируемост на решенията.
• Организирано поддържане и развитие на хардуера 

и софтуера.
• Възможност за използване на софтуер и харду-

ер от различни доставчици при препроектиране 
и развитие.

Обобщение
1. Разполагаема е достатъчна по възможности техноло-

гична база за развитие на ИИ в посока на ИА.
2. Съществуващите доскоро компютърни ограничения до 

голяма степен са преодолими както в технологичен, 
така и в бизнес аспект.

3. Развити са голям брой ефективни изчислителни алго-
ритми, подходящи за приложение в системите на ИА.

Обхват на изкуствения интелект
ИИ е широка област, обхващаща:
• Машинно обучение – DL, RL, SL, NSL.
• Процеси на естествен език (NLP) – разбиране, 

синтез, превод.
• Обработка и разпознаване на образи.
• Вземане на решения.
• Търсене и класификация.
• Планиране и разписания.

Защо ИИ се превръща във водеща 
парадигма

 9 Значителни успехи в редица области на реалния жи-
вот:
• Здравеопазване.
• Банки.
• Организационни системи.
• Маркетинг.
• Индустриални системи.
• Транспорт.
• Енергетика.

 9 Поставяне на редица нови теоретични идеи, проблеми 
и задачи.
 9 Влияние върху почти всички научни области.
 9 Значително финансиране – държавно и частно.

Защо ИИ има място в индустриалната 
автоматика

1. Съществуват стари връзки между двете направления:
• Кибернетката (на Н. Винер) и идеите на бащите 

на изкуствения интелект (А. Самюел, М. Мински 
и други).

• Стохастично управление и поощряващо обучение 
(RL).

• Адаптивно динамично програмиране и ML.
• Проблемите за устойчивост, качество и постижи-

мост.
2. Има редица проблеми в теорията на управлението, 

които досега изглеждаха нерешими, но има изгледи 
да бъдат решени с използване на методите на ИИ:
• Задачи с многомерен вход и обучаващ алгоритъм.
• Третиране на данни, представени на различни 

нива на абстракция (например йерархични).
• Ред задачи на неизпъкналата оптимизация.
• Работа с непълни, недостатъчни и противоречиви 

данни с голяма размерност.
3. Представя се възможност за единно решаване на зада-

чи по обучение, предсказване и вземане на решения.
4. Редица идеи от теорията на управлението подпомагат 

развитието на алгоритмичните аспекти на ИИ.

Кога има смисъл от използване на ИИ 
в ИА

• При големи, сложни, разпределени, динамични 
системи.

• При обекти с бързи, големи и непредсказуеми 
въздействия от околната среда.

• При бързи промени на текущите цели на упра-
влението.

• При високо ниво на неопределеност с неизвестни 
източници.

• При необходимост от синхронно решаване на зада-
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чата за оптимизация на заданието и управлението.
• При нелинейни нестационарни обекти.

Кои са основните насоки за използване 
на ИИ в ИА

• Децентрализирано и разпределено управление.
• Моделно предсказващо управление.
• Управление с използване на интелигентни агенти.
• Адаптивно и робастно управление.
• Оптимизация и вземане на решения в управлява-

щи системи.
• Адаптивно динамично програмиране.
• Управление с обучение.
• Управление на базата на правила в дискретно-съ-

битийни обекти.

Основен проблем – разполагаеми 
данни в ИА

А. Количество на данните

Б. Характеристика на данните
Възникват сериозни проблеми в следните случаи:
• Неравномерно запълване на областта на функцио-

ниране.
• Неетикетирани данни.
• Силно зашумени данни.
• Противоречиви данни.
• Непълни данни с многомерна дименсия.

Основни модули на ИИ, интегриращи 
се в ИА

Моделиране

Фиг. 7. Варианти на моделно предсказващо управление

Управление с обучение

a)

б)

Фиг. 8. Схеми на машинно поощряващо обучение

Оптимизация на задание и управление

Фиг. 9. Технологична схема на циментова пещ

Фиг. 10. Технологична свързаност на циментова пещ
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Фиг. 11. Система за управление на циментова пещ

J = w1J1 + w2J2 + w3J3 + w4j4
Ji = Ji(u)

Фиг. 12. Оптимизация на циментова пещ
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Метод на прецедентите – Case-Based Reasoning (CBR)

    а)   б)

Фиг. 13. Автоклав за термично третиране на дървесина

Фиг. 14. Интелигентна система за управление на процеса  
на термично третиране

Фиг. 15. Процедура на търсене, базирана на СBR

Недостатъци на ИИ и ML
• Все още недостатъчна теоретична база.
• Липсва обяснение на отношенията вход-изход.
• Липсва структурна идентификация.
• Уязвимост спрямо злонамерени кибератаки.
• Възможни изкривявания, произлизащи от данните 

и алгоритмите.

Сигурност в ерата на ИИ

Фиг. 16. Историческо развитие на ИА

Кибератаки

Фиг. 17. Уязвимост на ИА спрямо кибератаки
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Представяне на ICS като киберфизическа система

Фиг. 18. Обобщена структура на ИАС

Мрежови атаки

Фиг. 19. Комбинирана мрежова кибератака

Примери за кибератаки на ICS
Кибератаки срещу критична инфраструктура:
1982 г. – Газопроводна система в Сибир.
2000 г. – Пречиствателна станция за вода 
         в Австралия.
2010 г. – Ирански завод за обогатяване на уран.
2015-2016 г. –  Украинска енергосистема.

Мащабни кибератаки

Фиг. 20. Примери за мащабни кибератаки

Статистика за последните пет години
1. 70% от атаките са инициирани от phishing e-mail.
2. Повечето (70-80%) атаки са предизвикани от вътреш-

ни действия.

3. 67% от заплахите са предизвикани от грешки на ата-
куваните.

4. 64% от атаките са реализирани директно от хакери.
5. 38% от атаките са резултат от софтуерни недостатъци.
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Основни видове кибератаки към ICS
1. Атака срещу конфиденциалност:

• Нарушаване на информацията за управление 
(секретност на важните данни).

2. Атака срещу целостта на данните:
а) Нарушаване на потока от сензорни данни.
б) Вярност на данните.

3. Атака срещу:
а) Разполагаемостта на информацията за компю-

търни изчисления между блока и изпълнителните 
механизми.

б) Достъпност до данните за управление в нужния 
момент.

Типови инструменти за атака
• Вируси.
• Компютърни червеи.
• Зарибяване чрез e-mail (Phishing).
• Троянски кон.

Различия в решенията  
за киберсигурност за информацията 
(IT) и мрежовите системи  
за управление на ИА

1. Различна архитектура с голяма хетерогенност в ICS.
2. Различни операционни стратегии за възстановяване 

на режима на атакуваната система или подсистема.
3. Киберсигурността при ICS може да се реши успешно 

само от интердисциплинарен екип, включващ специа-
листи по управление на процеси, оператори и IT спе-
циалисти по киберсигурност.

4. Ефектът от успешната кибератака е с различна димен-
сия в IT и ICS системите:
а) За IT системите основно е запазването на конфи-

денциалността и целостта на данните.
б) За ICS основно е сигурността за хората и критич-

ните съоръжения.
5. Времевите аспекти в IT и ICS са различни:

а) В IT системите определени закъснения са допус-
тими.

б) В ICS закъсненията могат да доведат до неустой-
чивост на системите за управление, до непредви-
дими престои и големи загуби.

6. Софтуерните промени са с различна сложност:
а) При IT системите те са сходни, независимо от 

конкретния доставчик.
б) При ICS има огромно разнообразие на ОС, локал-

ни магистрали, алгоритми за управление.
7. Проектните решения са източник на съществени раз-

личия:
а) Ресурсни ограничения за ICS – памет, достъп, бър-

зодействие.

б) Различни комуникационни протоколи в ICS 
(Fieldbus, Profibus, Modbus и т.н.).

в) Жизненият цикъл за IT системите е 3-5 години, а 
за ICS – 10-15 години.

Технически вредни ефекти  
от кибератаките

 9 Повреди в алгоритмите:
• Структура (злонамерена реконфигурация).
• Параметри.
• Повреди във връзките и сигналите.
• Некоректност на математичните модели.
• Неадекватна координация между отделните регу-

латори.
• Злонамерени повреди в заданията.

 9 Повреди в обратните връзки:
• Фалшиви сигнали.
• Закъснение.
• Прекъсване.

Бизнес вредни ефекти от кибератаките
 9 Непредвидени престои:
• Прекъсване.
• Задавяне.
• Намаляване на продукцията.

 9 Разрушаване на елементи и цели агрегати от техно-
логичния обект.
 9 Загуби от оптималност.
 9 Влошаване на качеството на продукцията.
 9 Загуба на престиж.

Основни причини за неадекватна 
защита от кибератаките

1. Неадекватно привеждане в действие на ограничения-
та на всяко йерархично ниво поради:
 9 Неразпозната заплаха.
 9 Неподходяща, неефективна или липсваща реакция на 
разпознатата атака:
• Лошо проектиране.
• Неточни модели на атаката.
• Липса на координация на едно ниво и между йе-

рархичните нива.
2. Неадекватно изпълнение на управляващите въздейст-

вия:
 9 Комуникационна повреда от атаката.
 9 Неадекватно действие на изпълнителните механизми.
 9 Генериране на закъснение в управляваните сигнали.

3. Неадекватна или липсваща обратна връзка:
 9 Обратна връзка, непредвидена при проектирането.
 9 Комуникационна повреда.
 9 Генерирано чисто закъснение.
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Система за отразяване на кибератаки в ИА

Фиг. 21. Трикаскадна система за отразяване на кибератаки

Времево развитие на кибератаката

Фиг. 22. Преходни процеси на развитие на кибератака

Основни отрасли за защита  
на критични инфраструктурни обекти

 – Енергетика:
• ТЕЦ, АЕЦ;
• Енергийни мрежи;
• Газ/нефт преносни мрежи;
• Плаващи платформи.

 – Транспортни системи.
 – Екологични системи.

Защитни механизми
1. Механизми на предварителната защита:

а. Криптографиране;
б. Рандомизация.

2. Механизми за детектиране и изолиране на кибера-
таките:
а. Базирани на наблюдател на състоянието или раз-

ширен филтър на Калман;
б. Маркиране на воден знак;
с. Разкриване на аномалии с помощта на машинно 

обучение.
3. Механизми за гъвкавост – управление при кибера-

така:

а. Базирани на теория на игрите;
б. Теория на превключващите системи;
в. Методи, заимствани от теорията на управлението:

– Управление в режим на хлъзгане;
– Стохастично управление на динамични систе-
ми.

Основни контрамерки срещу 
кибератаките на ICS

1. Систематично използване на симулиране на ситуации 
с кибератаки:
а) На етап проектиране;
б) На съществуващата система;
Цели:
а. Оценка на уязвимостта на ICS спрямо кибератаки 

при всички реалистични сценарии за злономерено 
вмешателство;

б. Оценка на ефективността на внедрените и плани-
раните подсистеми за сигурност;

в. Оценка на хода на влиянието на атаката и размера 
на очакваните  поражения;

2. Секциониране
в) Сегрегация на елементи от ICS, потенциални обек-

ти на кибератака;
г) Сепариране на елементи с аналогична степен на 

важност и уязвимост в клъстери на сигурност;
д  Прилагане на строги правила за връзки между 

клъстерите
г. Връзки на едно и също ниво след оценка за не-

обходимост;
д. Никакви връзки между клъстери на различни нива 

на ICS.

Система за киберсигурност на ИА, базирана на ИИ

Фиг. 23. Съвременна система за киберсигурност

Проблеми при изграждане на защитата 
от кибератаки на ICS

1. Избор на цифрова крепост или система за отразява-
не на атаката и възстановяване на функционалността.

2. Технологични проблеми:
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а. Различна възраст и разнообразие на технологич-
ните апарати, хардуер, софтуер, операционни пра-
вила, доставчик;

б. Наличие на трета страна (консултантски фирми);
в. Проблем с кибератаки извън обхвата на ICS (об-

лачни технологии);
3. Проблеми на проектирането при изграждане на ця-

лостна система за защита:
г. Киберсигурност на индивидуалните регулатори;
д. Оптимизация  на тополагията на кибермрежите с 

оглед на уязвимост;
е. Използване на информационни, изчислителни и 

сензорни подходи;
ж. Преносимост на проектните решения;

4. Многокритериалност на решението:
з. Технологична (архитектура, алгоритми);
и. Организационна (мениджмънт, бизнес);
к. Човешки фактор.

Надеждност на системите 
за индустриална автоматика (ИА) 

Фиг. 24. Типове повреди в системите на ИА

Система за предсказващо поддържане
на ИА, основаващо се на технологии на ИИ

Фиг. 25. Система за предсказващо поддържане

Система за предсказващо поддържане
на Пиърс-Смит конвертор (PSC)

Фиг. 26. Пиърс-Смит конвертор (PSC)

Фиг. 27. Дискретно-непрекъснати процеси в PSC

Фиг. 28. Цялостна система за предсказващо поддържане на PSC

Система за предсказващо поддържане на PSC
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Интегрирана система на индустриална автоматика

Фиг. 29. Интегрирана система за управление

Заключение 
• Методите на приложния изкуствен интелект пред-

ставляват нов импулс за развитието на системите 
на ИА в основните направления – бизнес целесъ-
образност, технологични иновации, екологичност 
и сигурност.

• Модулите на ИИ трябва да се интегрират в систе-
мите на ИА, за да придадат нови функционалности 
и ниво на реализация на традиционно прилаганите 
в ИА решения.

• Приложението на ИИ в ИА може да бъде успешно, 
само ако се реализира комбиниране на експерт-
ното знание за разглежданата област с новите 
методи, техники и инструменти на ИИ.

• В областта на ИИ има много неразработени или 
само частично разработени области, което пре-
доставя значителни възможности за младите из-
следователи и внедрители.
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ИА – индустриална автоматика
ИИ – изкуствен интелект
ИМ – изпълнителен механизъм
ОС – операционна система
МГ – много голямо, Г – голямо, С – средно, М – малко, ММ – 
много малко

Означения на латиница
Ac – Actuator
ADP – Adaptive Dynamic Programing
AI – Artificial Intelligence
APC – Advanced Process Control
BB – Bang-Bang Control
C – Control
CBR – Case-Based Reasoning
CBM – Condition-Based Maintenance
CS – Cyber Security
CSC – Cyber Security Control
DL – Deep Learning
DM – Decision Making
DCS – Distributed Control System
EPIC – Edge Programmable Controller
ERP – Enterprise Resource Planning
FF – Feed-Forward Control
FL – Fuzzy Logic
HMI – Human Machine Interface
ICS – Industrial Control System
IoT – Internet of Things
IIoT – Industrial Internet of Things
IRT – Infrared Term Vision
KPI – Key Performance Indicator
MES – Management Executive System
ML – Machine Learning
MPC – Model Predictive Control
MPL – Minimal Parameter Learning
NLP – Natural Language Processing 
NN – Neural Network 
NSL – Non Supervised Learning
OPC – Open Platform Communication
P – Plant
PAC – Programmable Automatic Controller
PID – Proportional, Integral and Differential Controller
PLC – Programmable Logic Controller
Ref – Reference Signal
RL – Reinforcement Learning
RLC – Radio Link Control
S – Sensor
SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition
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Жордановата канонична форма – митове 
и реалност
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Abstract. The paper presents some comments about the develop-
ment and implementation of numerical algorithms for finding the 
Jordan canonical form of a square matrix. A short history of the 
algorithm of Kublanovskaya-Ruhe-Kågström is given. This algorithm 
uses an orthogonal reduction to staircase form in order to find the 
Segre characteristic of the multiple eigenvalue (the dimensions of 
the Jordan blocks pertaining to this eigenvalue). It is noted that this 
algorithm actually finds the Weyr characteristic and Weyr canonical 
form of the original matrix. That is why the program of Kågström 
and Ruhe can determine reliably the numerical structure of the 
given matrix. It is argued that in most cases this program can 
produce an accurate result for the Jordan form although this is in 
contradiction with the opinion of many researchers working in the 
field of matrix computations. Three myths concerning the numerical 
determination of the Jordan form are discussed. An 8th order exam-
ple is given which demonstrates that the program system MATLAB® 
(and LAPACK package) produce results for the multiple eigenval-
ues which contain large errors, while the Kågström-Ruhe algorithm 
finds these eigenvalues to full machine precision. In such cases 
the eigensystem problem is ill-conditioned and some regularization 
technic is necessary to use. It is insisted that the Kågström-Ruhe 
algorithm is well suited for such a purpose. The paper ends by the 
note of G.W. Stewart that “… as a mathematical probe the Jordan 
canonical form is still useful, and reports of its dead are greatly 
exaggerated”.

Жордановата канонична форма е мощен инструмент 
за решаване на редица задачи, които възникват в облас-
тта на теорията на матриците и матричните изчисления. 
В нея е кодирана цялата информация за алгебричната 
структура на разглежданото линейно преобразувание или 
съответната матрица. С нейна помощ се решават важни 
теоретични задачи като анализа на устойчивостта на ли-
нейни стационарни системи, изчисляването на матрични 
функции и решаването на матрични уравнения [1], [9], 
[18]. Една важна матрична функция е матричната експо-
нента, с която се получава решението на система от ли-
нейни диференциални уравнения. Тази функция има важни 
приложения в редица инженерни дисциплини като теория 
на колебанията, теория на електрическите вериги и тео-
рия на линейните системи за управление.

Жордановата канонична форма е предложена от 
френския математик Камий Жордан през 1870 г. [10]. 
Тази форма се базира на теорията на елементарните де-

лители, разработена от немския математик Карл Вайер-
щтрас [19].

Получаването на жор-
дановата канонична форма с 
помощта на компютър е една 
от най-сложните задачи на 
числената линейна алгебра. 
Това се дължи на факта, че 
определянето на кратността 
на собствените стойности в 
присъствието на грешки от за-
кръгляване е свързано със се-
риозни трудности. Също така 
определянето на размерности-
те на жордановите блокове  
(т. нар. характеристика на 

Сегре), принадлежащи на дадена кратна собствена стойност, 
е свързано с определянето на числения ранг на матрица, 
което е сериозно предизвикателство при работа в машинна 
аритметика с крайна точност. Трудностите, свързани с опре-
делянето на жордановата форма, водят до създаването на 
мита, че тази форма не може да се определи сигурно по 
числен път поради високата  чувствителност на кратните 
собствени стойности към смущения в първоначалната ма-
трица. Стига се дотам, че даже се отрича възможността за 
използване на жордановата форма в изчислителната практи-
ка [14]. За съжаление този мит фигурира в редица съвремен-
ни книги, написани от много сериозни изследователи, като 
например Голъб и Ван Лоан [6], Стюърт [17], Демел [5] и 
други. В тези книги се предлага вместо жордановата форма 
да се използва формата на Шур, която може да се получи по 
числено устойчив начин с помощта на ортогонални преобра-
зования на подобие [6]. Трябва обаче да се подчертае, че 
в редица изчислителни задачи, като например изчисляване 
на матричната експонента, използването на формата на Шур 
не е подходящо, тъй като води до силно усложняване на 
втората стъпка на алгоритъма (получаване на експонентата 
на триъгълна матрица). Също така формата на Шур е силно 
чувствителна при близки или кратни собствени стойности. 
Освен това съществуват задачи (например определяне на 
чувствителността на собствените стойности [8]), при кои-
то трябва да се познават размерностите на жордановите 
блокове, в които участват кратните собствени стойности. В 
такива случаи жордановата форма е незаменима.

В основата на най-добрите алгоритми за получава-

Камий Жордан 
(1838-1922 г.)
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не на жордановата форма 
стои метод, предложен от 
съветската математичка Вера 
Кублановская през 1966 г. В 
своята работа [2] Кубланов-
ская показва как с помощта 
на последователност от ор-
тогонални преобразувания на 
подобие могат да се намерят 
размерностите на нулевите 
пространства на степените на 
матрицата, а оттам и размер-
ностите на жордановите бло-
кове, съответстващи на крат-

на собствена стойност. Алгоритъмът на Кублановская е в 
суров вид от гледна точка на съвременните изисквания, но 
в него присъства идеята, която прави възможно създава-
нето на ефективни алгоритми за получаване на канонични 
форми на матрици и матрични снопове.

Алгоритъмът на Кубла-
новская прави силно впечат-
ление на шведския математик 
Аксел Руе, който посещава 
Ленинградската академия на 
науките през 1969 г. и има 
редица разговори с Кубла-
новская. Руе прави много 
сериозни подобрения на пър-
воначалния алгоритъм, като 
го прави подходящ за ком-
пютърно приложение [15]. 
Една от най-важните добав-
ки, извършени от Руе,  е гру-

пирането на кратните собствени стойности на матрицата, 
което се извършва с помощта на теоремата на Гершго-
рин [1, гл. XIV]. Това групиране е много съществено, тъй 
като от него зависи обусловеността на неособените пре-
образования, използвани при блок диагонализацията на 
матрицата. В тази връзка Руе предлага за пръв път раз-
местването на собствени стойности да се осъществява с 
помощта на числено устойчиви равнинни ротации. Също 
така той предлага при определянето на размерностите на 
нулевите пространства да се използва декомпозицията по 
сингулярни стойности, която е най-сигурният инструмент 
за получаване на числения ранг на матрица. Руе дефини-
ра понятието числена кратна собствена стойност, с 
което на свой ред може да се дефинира понятието чис-
лена структура на матрица. За разлика от теоретичната 
жорданова струкура, числената структура се определя с 
помощта на някакъв допуск, което я прави нечувствител-
на към малки промени (смущения) в елементите на ма-
трицата. Тази структура се нарича добре обусловена, ако 
тя остава непроменена при достатъчно големи смущения 
върху първоначалната матрица. В статията си Руе дава и 
горна граница върху числото на обусловеност на неосо-
беното преобразование, което привежда първоначалната 
матрица в жорданова форма.

Джийн Голъб (1932-2007 г.) 
и Джеймс Уилкинсън (1919-1986 г.)

Алгоритъмът, предложен от Руе, не е посрещнат въз-
торжено от американските и английските специалисти в 
областта на числената линейна алгебра. В своята работа 
[7] най-големите капацитети в областта на изчисляване на 
собствените структури по това време, Голъб и Уилкинсън, 
принизяват значението на този алгоритъм и правят опит 
вместо него да предложат друг числен алгоритъм, използ-
ващ т. нар. верижни зависимости между собствените и 
присъединените собствени вектори. Както обаче показват 
по-късните изследвания на Кащрьом, този алгоритъм дава 
значително по-лоши резултати в сравнение с алгоритъма, 
използващ неособени преобразования на подобие. От съ-
временна гледна точка е очевидно, че пренебрегването на 
алгоритъма на Руе се дължи на личностни и националис-
тични, а може би и на политически съображения. 

Окончателният вариант на алгоритъма за получаване 
на Жордановата форма на матрица е разработен от Аксел 
Руе и неговия аспирант Бо Кагщрьом и е публикуван в [11]. 
Алгоритъмът е реализиран като програмата на Фортран JNF 
[12]. Независимо от доказаните качества на този алгори-
тъм, той и досега не е получил достатъчно разпространение 
в матричните изчисления.

Така  например в ши-
роко използваната програмна 
система MATLAB® и досега 
не е включена функция за 
получаване на жордановата 
форма на матрица (влючената 
фунцкия jordan прилага сим-
волни изчисления и може да 
се използва само в ограниче-
ни случаи). Вероятна причина 
за това е, че в програмата на 
Кагщрьом и Руе се използват 
допуски, които изискват из-

вестна настройка и това ограничава автоматичното (сля-
по) използване на алгоритъма. По същество тези допуски 
играят ролята на регуляризационни параметри, с които се 
постига определянето на жорданова структура, водеща до 
най-добре обусловено преобразование на подобие. В този 
смисъл в алгоритъма на Кащръом и Руе има определен 
потенциал, който още не е използван напълно. Това би 
могло да стане в бъдеще при създаването на програмно 

Вера Кублановская 
(1920-2012 г.)

Аксел Руе
(1942-2015 г.)

Бо Кащрьом
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осигуряване за научни изчисления, в което са включени 
елементи на изкуствен интелект.

Програмата JNF беше включена в програмата сис-
тема SYSLAB (разширение на първоначалния вариант на 
MATLAB®, разработено в Техническия университет – Со-
фия) още през 1985 г. [3]. Обширните числени експери-
менти с програмата JNF показват, че тя обикновено намира 
жордановата форма с много голяма точност. Това е така, 
тъй като матриците, възникващи в практическите изчисле-
ния, обикновено имат добре обусловена числена структу-
ра. (Лошо обусловените жорданови структури принадлежат 
на много ограничено множество и поради това са малко 
вероятни). Тази програма получава жордановата форма на 
седем стъпки и при желание на ползвателя могат да се из-
пълнят само част от тези стъпки. Това дава възможност при 
желание да се получат само формата на Шур, блок-диаго-
налната форма на матрицата или само размерностите на 
жордановите блокове. В редица случаи тази информация е 
напълно достатъчна и привеждането в жорданова форма не 
е необходимо. В последните години беше създаден вариант 
на алгоритъма JNF, който е реализиран под формата на 
M-файлове за MATLAB®, което облекчава много използва-
нето на алгоритъма.

Нека като илюстрация за работата на програмата JNF 
разгледаме определянето на жордановата структура на ма-
трицата от 8-и ред

A =
2 -3 2 -9 6 2 2 13
2 -7 1 0 -2 -3 10 24
-1 3 2 -6 6 4 -5 -7
3 -5 1 1 -3 -6 10 23
1 -2 0 2 -2 -3 4 8
2 -5 0 -2 0 0 6 15
-2 5 -3 3 0 5 -8 -25
2 -5 1 0 -2 -4 8 20

Тази матрица има осемкратна собствена стойност, рав-
на на 1, която участва в два жорданови блока – един с раз-
мерност 3 и един с размерност 5. Това прави собствената 
стойност на матрицата силно чувствителна към смущения.

Ако собствените стойности на матрицата A се из-
числят с програмната система MATLAB®, получаваме след-
ния резултат:

1.001116973652981 + 0.000812155536383i,
1.001116973652981 - 0.000812155536383i,
0.999572749145509 + 0.001312254547207i,
0.999572749145509 - 0.001312254547207i,
0.998620554402936 + 0.000000000000000i,
1.000026904379649 + 0.000000000000000i,
0.999986547810221 + 0.000023298839750i,
0.999986547810221 - 0.000023298839750i

Изчислените собствени стойности са показани в 
комплексната равнина на фигурата по-долу. Окръжността, 
показана с непрекъсната линия, има радиус ε1/к, където  

ε = 0.22 x 10-15 и k = 5 е размерността на по-големия жор-
данов блок. Този радиус характеризира чувствителността на 
кратните собствени стойности към смущения в елементите 
с порядък ε. Вижда се, че пет от собствените стойности се 
характеризират с големи грешки, тъй като те отговарят на 
жордановия блок с размерност 5. В резултат на грешките 
от закръгляване петкратната собствена стойност се пре-
връща в пет различни собствени стойности.

Със съжаление може да се констатира, че MATLAB®, 
както и най-добрият пакет програми LAPACK [4], предназна-
чен за матрични изчисления, не предлага никаква алтерна-
тива в случая на кратни собствени стойности. Очевидно е, 
че в такъв случай изчислителната задача е лошо поставена 
и тя трябва да се регуляризира, като се открият размер-
ностите на жордановите блокове и съответните собствени 
стойности се третират като кратни. Именно това се прави 
в програмата JNF, която за дадената матрица намира жор-
дановата форма (наддиагоналните елементи са показани с 
точност до четвъртия знак след десетичната точка).

Грешки при изчисляване на собствените стойности с MATLAB®

J = 
1 5.1172 0 0 0 0 0 0
0 1 0.8711 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1.7400 0 0
0 0 0 0 1 3,8557 0 0
0 0 0 0 0 1 5,2792 0
0 0 0 0 0 0 1 0.7350
0 0 0 0 0 0 0 1

Вижда се, че размерностите на жордановите блокове 
са определени вярно, като диагоналните елементи са равни 
на 1 с точност до 15-ия знак след десетичната точка.

Нека сега да резюмираме накратко митовете за жор-
дановата форма. Най-често срещани твърдения са:

• Жордановата форма е силно чувствителна към 
смущения
Това е вярно за теоретичната жорданова форма, но 

се избягва чрез дефинирането на числена жорданова фор-
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ма, която в общия случай е нечувствителна към малки 
смущения в данните.

• Жордановата форма не може да се получи по чис-
лено устойчив начин
Това не е вярно за алгоритъма на Кагщрьом и Руе, в 

който размерностите на жордановите блокове се намират 
с помощта на ортогонални преобразования на подобие.

• Жордановата форма може да се замени с форма-
та на Шур
Това не се отнася до някои задачи, при които трябва 

да се познават характеристиките на Сегре, например опреде-
лянето на чувствителността на кратни собствени стойности.

Очевидно е, че митовете и предразсъдъците присъст-
ват и в съвременната наука и могат да нанесат дълготрайни 
щети в развитието на съответните дисциплини.

Въпросът за намиране на жордановата форма има ин-
тересно развитие. Съществува една малко известна алтер-
натива на формата на Жордан – т. нар. канонична форма на 
Вейр [9, гл. 3]. Тази форма е предложена от чешкия мате-
матик Едуард Вейр (1852-1903 г.) през 1890 г. [20] и може 
да се получи от жордановата форма чрез елементарни тран-
сформации на подобие (както и обратното). Едва през 1999 
г. беше констатирано [16], че алгоритъмът на Кублановская 
и алгоритъмът на Кагщрьом-Руе всъщност намират най-на-
пред т. нар. характеристики на Вейр, т.е. размерностите на 
блоковете в каноничната форма на Вейр. (Характеристики-
те на Сегре се намират еднозначно от характеристиките на 
Вейр, както и обратното). По такъв начин алгоритъмът на 
Кагщрьом-Руе най-напред определя каноничната форма на 
Вейр и поради това избягва до голяма степен числените про-
блеми, свързани с намиране на жордановата форма. Един-
ствената стъпка в този алгоритъм, която може да е свързана 
с числени трудности, е седмата (последната), на която се 
намират наддиагоналните свързващи елементи на отделните 
блокове. Числените трудности на тази стъпка могат да се 
дължат на използването на лошо обусловени елементарни 
преобразования и те са неизбежни, ако жордановата форма 
е лошо обусловена. За щастие това се случва рядко и може 
да се избегне чрез използване на добре обусловена жорда-
нова структура, като се зададат подходящи допуски.

Интересно е да се отбележи, че алгоритъмът на Ка-
гщрьом-Руе, с който се намира директно формата на Вейр, 
не е цитиран в единствената книга [13], посветена на тази 
форма.

В заключение е подхо-
дящо да завършим с автори-
тетното мнение на големия 
американски специалист в 
областта на матричните из-
числения проф. Дж. Стюърт, 
който отбелязва, че „като 
математически инструмент 
жордановата форма все още 
е полезна и съобщенията за 
нейната смърт са силно пре-
увеличени“ [17, стр. 22].
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Abstract. In the future, the methods and technical means for in-
telligent control of final energy consumption by economic criteria 
in real time, based on the integration of electricity and information 
networks, will become a priority for the construction and opera-
tion of Smart Energy Networks (SMART GRIDS), i.e. Energy Inter-
net. Thus, energy and information processes in micro-networks 
must be considered as interconnected. Electricity storage is a key 
element of future smart distributed energy networks. For energy 
companies, the key pursued goals for the development of Smart 
Grid technologies are: reduction of energy losses; increasing the 
timeliness and completeness of payment for consumed energy 
resources; control of unevenness of the electric load schedule; 
improving the efficiency of asset management of energy compa-
nies; improving the quality of the integration of renewable and 
distributed generation facilities into the power system; improving 
the reliability of the energy system in the event of emergencies; 
improving the visualization of energy infrastructure facilities. The 
key tasks to be solved by energy consumers in the implementa-
tion of Smart Grid technologies are: improving consumer access 
to energy infrastructure; improving the reliability of power supply 
to all categories of consumers; improving the quality of energy 
resources; creation of a modern interface for interaction between 
energy consumers and its suppliers; the opportunity for the con-
sumer to act as a full participant in the energy market; enhanced 
opportunities for consumers to manage energy consumption and 
reduce the level of payments for consumed energy resources. 
Governments and regulators of the energy industry are striving 
to achieve the following goals through the development of Smart 
Grid technologies: increasing the level of satisfaction of energy 
consumers with the quality and cost of energy supply; ensuring 
a stable economic position of enterprises in the energy industry; 
ensuring the modernization of fixed assets of the energy industry 
without a significant increase in tariffs. From the presented infor-
mation it can be concluded that Smart-Grid is a system that is 
able to self-monitor and provide reports for all participants in the 
network (its status, needs, etc.) and complete information about 

the electricity generated and transmitted in every aspect: efficien-
cy, losses or economic benefits; This is especially important for 
liberalized electricity markets, where trade is hour-ahead. In this 
way, the smart system builds a load profile of each user and can 
accurately redistribute prepaid energy from exchanges. The sur-
plus can be accumulated in a storage battery module or in heat 
energy in the consumers' boilers, depending on what the con-
sumer or the consumer group has. In case of lack of (requested) 
energy, when the consumption has to be limited, the system has 
variants of strategy in which it either stops powerful consumers, 
without special significance (eg electric water heaters) or switch-
es consumers to energy storage, until the next period/hour, thus 
the system includes as an energy generator the accumulator unit 
for storage of electricity and delivers in the network the insuffi-
cient amount of energy, i.e. this user is active, i.e. it consumes 
and produces energy. This would reduce the need to maintain a 
cold reserve and make the energy produced cheaper. The authors 
study the behavior of a real SG system developed by them, have 
a lake of data on its operation for several years and prepare a 
patent solution for cheap home smart composite batteries. The 
concept of using smart controllers as perceptrons – elements of 
neural networks, in which SG can be trained and respond auton-
omously as effectively as possible, is also the author's. The more 
modern and up-to-date perspective that the authors apply is to 
use neural network technology and machine learning to predict 
consumer behavior and energy generation in generating capacity, 
and to develop a strategy for the use of storage capacity (energy 
storage) as generating ones in order to balance the networks and 
use the cheapest source of electricity for a given period. It is also 
possible to apply purely economic approaches such as clearing, 
in the supplier-consumer relationship, consumer-consumer, many 
users to supplier. Thus, networks of pure distribution, if they have 
elements of smart grid, have energy storage capacity, can become 
highly efficient generating capacity to provide third parties (con-
sumers, which can be entire networks) capacity, which far exceed 
their own consumption, but this will be the subject of a separate 
article by the authors.
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Увод
Дигитализацията на енергийния сектор се счита за 

един от основните инструменти за изпълнение на Енер-
гийната стратегия на Европейския съюз. С революцията на 
микромрежите всяка къща ще има възможност да задоволи 
собствените си енергийни нужди на местно ниво от въз-
обновяеми енергийни източници като слънчева или вятърна 
енергия. Събирането на данни в реално време, управление-
то на енергията и контролът на възобновяемите енергийни 
системи обаче ще зависят главно от работата на комуника-
ционната инфраструктура. Тази статия може да подпомогне 
създаването на подходи в проектирането на архитектура 
на комуникационна мрежа, използваща както жични, така 
и безжични технологии за наблюдение и контрол на раз-
пределени енергийни системи, включващи малки вятърни 
турбини и малки фотоволтаични системи.

Изложение
Напоследък интеграцията на системите за възобновя-

ема енергия в електрическата мрежа получава голямо вни-
мание както в академичните среди, така и в индустрията. 
Очаква се евентуалното ниво на интеграция на системите 
за възобновяема енергия да бъде огромно и контролът им 
ще стане по-труден [15]. Тъй като вятърната и слънчевата 
енергия са най-известните и масови примери, тях ще имаме 
предвид в системите за възобновяема енергия. Има два вида 
системи от възобновяеми енергийни източници: мащабни вя-
търни и слънчеви ферми, разположени в отдалечени райони, 
и малки вятърни турбини (WT) и фотоволтаични (PV) пане-
ли, свързани към електрическата разпределителна система. 
Фокусът на този материал ще бъде върху дребномащабните 
(малките) системи за възобновяема енергия.

В днешно време много клиенти и домакинства са за-
почнали да инсталират малки WT и PV панели като самостоя-
телни системи, за да задоволят част от своите енергийни 
нужди на местно ниво. Системата от микромрежи може да 
бъде определена като електрическа система с ниско/сред-
но напрежение, която съдържа системи за възобновяема 
енергия, система за съхранение на енергия, контролируеми 
товари и система за управление на енергията. Размерът 
на системата с микромрежи може да варира от едно до-
макинство до голям географски район, като кампус. По-
требителите/производителите на енергия като дом, сграда, 
фабрика или кампус могат да използват дребномащабни 
възобновяеми енергийни системи, за да се управляват или 
в островен режим, или свързани към основната мрежа. 
Клиентът може да подаде излишната мощност в мрежата 
или да я съхранява, използвайки системи за съхранение на 
енергия, които да се използват, когато е необходимо. Ко-
муникационната инфраструктура се счита за основен еле-
мент, който позволява мониторинг и контрол на работата 
на системите за възобновяема енергия. В допълнение, той 
позволява пренос на измерена информация и контролни 
сигнали между системите за възобновяема енергия и кон-
тролния център [15].

Внедряването на системи от възобновяеми енергийни 
източници се счита за ключово за стимулиране на техно-
логията към бъдещото внедряване на интелигентна мрежа, 
която ще промени начина, по който произвеждаме и кон-
сумираме електрическа енергия. При определени условия 
тези системи ще могат да доставят необходимото елек-
тричество на изолирани/отдалечени места. Въпреки това 
управлението и контролът на работата на системите за 
възобновяема енергия в голям мащаб ще създаде много 
предизвикателства. За да се постигне надеждна, сигурна и 
рентабилна работа на системите за възобновяема енергия, 
както и на микромрежовите системи, информационните и 
комуникационните технологии се считат за съществен еле-
мент. В тази връзка трябва да се проучат много аспекти 
на комуникационната технология и да се проучи тяхното 
изпълнение, за да се превърне интелигентната микромре-
жа в реалност. На фиг. 1 е показан общ преглед на ми-
кромрежова система с възобновяеми енергийни ресурси 
(например малки WT и PV панели).

Фиг. 1. Общ преглед на микромрежова система с възобновяеми 
енергийни ресурси (например малки WT и PV панели)

Приоритетната задача е разработването на интегри-
рани решения за микромрежи, т.е. автономни електрически 
мрежи, които обединяват няколко потребители и източници 
на електрическа енергия.

Следователно в бъдеще ще определяме микромре-
жата като енергийна информационна система (EIS), която 
представлява съвкупност от информационни технологии и 
енергийни елементи, които, взаимодействайки помежду си, 
дават възможност за контрол на режимите на работа на 
микромрежите. Фрагмент от микромрежа, принадлежащ на 
един потребител, ще се нарича енергийна информационна 
система на потребител на микромрежа. На фиг. 2 е показ-
на типична структура на интелигентна мрежова микромрежа 
[14].

Интелигентните мицромрежи използват информацион-
ни и комуникационни технологии за ефективно управление 
на местните възобновяеми енергийни източници и устрой-
ства за съхранение на енергия, наричани общо разпреде-
лени енергийни ресурси (DER). Това изисква включването 
на доста сложни сензорни и/или задействащи устройства 
в интерфейсите на DER [14].

За нуждите на анализа в статията ще обсъждаме 
микромрежа, включваща само един потребител, което е 
частен случай на умна система, разглеждана в тази статия. 
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Тя напълно отговаря на една от приоритетните насоки за 
реализация на пътна карта на умни битови услуги, част от 
Industry 4.0, която формулира микроенергетиката на ниво 
частен дом, включително микрогенерацията в системите за 
съхранение на енергия, а също и управлението на енерго-
потреблението и съхранението на енергия на ниво дома-
кинство.

Фиг. 2. Интелигентна микромрежова среда

Целта на настоящата работа е да се разгледа модела 
на микромрежа със система за съхранение на електрическа 
енергия и да предложи подход за оптимизация на режимите 
на работа според критерия за минимизиране на потреби-
телските разходи за електрическа енергия. Тази цел може 
да постигне чрез решаване на следните задачи:

1. Определяне на основните режими на работа на  
микромрежа с акумулатор на електрическа енергия.

2. Математическо моделиране на микромрежа с аку-
мулатор на електрическа енергия.

3. Оптимизиране на режимите на работа на ми-
кромрежата според критерия за минимизиране на потреби-
телските разходи за електрическа енергия с цел определя-
не на моментите на превключване на режимите на работа 
на микромрежата.

4. Експериментална оценка на математическите мо-
дели и алгоритми за оптимизиране на режимите на работа 
на микромрежата.

5. Предлагане на алгоритъм за разработване на про-
грамен пакет и платформа за решаване на възложените 
задачи.

Изследователски методи
В тази работа ще използваме числени методи за тър-

сене на глобален екстремум (методът на рояк частици и 
неговите модификации), разпоредбите на общата теория 
на алгоритмите и методологията на високопроизводител-
ните изчисления. Изграждането на математически моде-
ли на микромрежата и нейните елементи е извършено по 
възловия метод, уравненията на Парк-Горев и теорията на 
М-системите. Научна новост е, че в настоящата работа за 
първи път се прави опит да се разработи математически 
модел на блок за съхранение на електрическа енергия в 

стандартен вид, който представлява набор от М-елементи 
и отчита особеностите на съвместната работа на акумула-
торната батерия и инвертора, да се формулира задача за 
оптимален контрол на режимите на работа на микромрежа 
с акумулатор на електрическа енергия с цел да се миними-
зират загубите на електрическа енергия на потребителите, 
да се предложи алгоритъм под формата на последовател-
но решение на задачите за оптимизиране на графика на 
потреблението на енергия по товари и оптимизиране на 
работата на блока за съхранение на електрическа енергия 
и използване на модификация на метода на рояци частици 
за решаване на отделни подзадачи.

Системите за съхранение на електрическа енергия –  
ключов компонент на умните мрежи

Интелигентните мрежи (SmartGrid) са модернизира-
ни енергийни разпределителни мрежи, прилагащи се за 
контрол и мониторинг на потреблението на електрическа 
енергия, базирани на използването на информацион-
ни и комуникационни мрежи и технологии, осигуряващи 
устойчивост на електропроизводството и разпределение-
то на електрическа енергия, подобряващи надеждността и 
ефективността на системите като цяло [10]. SmartGrid е 
перспективно направление за развитие на единните енер-
госистеми, базирано върху възможността за съхраняване 
на енергия, оптимизирайки работата на електрическите 
мрежи. Системата за съхранение на енергия създава за-
пас от енергия при непълно натоварване на енергийната 
система и последващото връщане в системата в моментите 
на пиково потребление, намалява зависимостта на генери-
ращите мощности от неравномерностите на потреблението, 
подобрява качеството на произведената енергия за край-
ния потребител. Основен структурен компонент на систе-
мите за съхранение на енергия е акумулаторът. Основните 
предимства на използването на акумулатор в енергийната 
система са следните: увеличаване на честотната лента на 
мрежата; повишаване на надеждността на енергийната сис-
тема; способността за регулиране на честотата и подобря-
ване на качеството на електричеството; повишаване на ка-
пацитета на генериращото оборудване в региони с недостиг 
на енергия; намаляване на разходите за експлоатация и 
поддръжка на генериращо и мрежово оборудване; резер-
виране на електрическа енергия за потребители с голямо 
значение, както и тяхната поддръжка в случай на прекъсва-
ния в захранването с електрическа енергия; възможността 
за работа в условията на диференцирана тарификация на 
цената на доставената електрическа енергия, която поз-
волява акумулиране на енергия с ниска себестойност и 
нейната доставка в период на високи цени. Понастоящем 
все повече страни, използват въвеждането на интелигентни 
електрически мрежи (SmartGrid), както и създаването на 
разпределени енергосистеми вместо класическите центра-
лизирани системи за разпредeление.

Разпределената енергийна система – енергосис-
тема, реализираща разпределено производство на елек-
трическа енергия, базирано на концепцията за разпреде-
лителна мрежа, включващо голям брой потребители на 
електрическа енергия, които имат собствени източници на 
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производство на електрическа енергия, което им позволя-
ва да отдават излишъка от електрическа енергия в общата 
електроснабдителна мрежа. Разпределените системи инте-
грират лесно в себе си възли за производство, предаване 
и разпределение на електрическа енергия. При създаването 
на интелигентни енергийни системи е необходимо да се 
решават проблемите при управлението на енергията, пре-
даването на данните и анализа на информацията. Амери-
канското министерство на енергетиката счита, че SmartGrid 
притежават следните свойства [8]: 

 � гаранция за исканото количество на доставяната 
електрическа енергия; 

 � възможност за самостоятелно възстановяване в 
резултат на различни откази в системите за дос-
тавка на електрическа енергия;

 � мрежова сигурност от различни видове атаки как-
то от физически, така и от кибернетичен характер; 

 � регулиране на функционирането на мрежата, 
обезпечаващо синхронна работа на източниците 
на производство на електрическа енергия и въз-
лите на нейното съхранение; 

 � възможност потребителите да участват в мрежата;
 � подобряване на ефективността на цялата енергий-
на система. 

Според Европейската комисия, която се занимава 
основно с въпросите на развитие на технологичните плат-
форми в областта на енергията, SmartGrid имат следните 
характеристики, посочени и в [1]: 

 � гъвкавост (способността да се променят, за да 
отговорят на текущите заявки на потребителите 
на дадена мрежа); 

 � надеждност (гаранция за сигурност и качество при 
преноса на електрическа енергия); 

 � икономичност (способността за ефективно упра-
вление на работата на интелигентна мрежа, за 
да се осигурят икономически ползи за потреби-
телите); 

 � достъпност (възможност за включване на всички 
потребители на електрическа енергия към обща 
мрежа, което прави възможно продажбата на из-
лишъка на електрическа енергия от собствените 
източници на производство на електроенергия в 
нея).

Основните компоненти на интелигентните мрежи са 
[1], [2]: 

 � микромрежи; 
 � централна електроснабдителна мрежа; 
 � система за обработка на данни.

Микромрежа (на английски Smart Microgrid) е ав-
тономна електрическа мрежа, обединяваща няколко по-
требители и източници на електрическа енергия. Тъй като 
Smart Microgrid технологиите са фокусирани върху използ-
ването на местни ВЕИ, това елиминира необходимостта 
от транспортиране на енергия на дълги разстояния, което 
намалява значително загубите. В допълнение микромрежи-
те подобряват надеждността на електроснабдяването за 
сметка на оперативното превключване на потребителите 

между общата мрежа и местните източници на енергия. 
Появяването на микромрежите неслучайно съвпадна с на-
чалото на широкото използване на възобновяеми енер-
гийни източници. Неравномерното генериране на енергия 
от вятърни и слънчеви електроцентрали изисква постоянно 
преразпределение на енергийните ресурси във микромре-
жите и захранването им от външната централизирана мре-
жа. В случай на излишък на енергия е възможно тя да 
се прехвърли към външната (централна) мрежа [13], [12]. 
Централната електроснабдителна мрежа (разпределителна 
мрежа) представлява традиционна обща електроснабди-
телна мрежа, в която основната част от електрическата 
енергия се произвежда централно в големи електростанции 
като ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ.

Микромрежите могат да работят едновременно както 
със свързаната централизирана мрежа, така и в автономен 
режим. Microgrids, съединени с централизираните електри-
чески мрежи, не оказват видим ефект върху работата им, 
тъй като по-голямата част от произведената енергия се 
консумира на мястото на производството, което елиминира 
загубите, свързани с транспортирането и на разстояние 
[11], [9]. Комбинирането на различни видове електроцен-
трали увеличава значително надеждността на цялата ми-
кромрежа [4], [6]. Множеството взаимодействащи си ми-
кромрежи, свързани с централизираните основни мрежи, 
образуват разпределена енергосистема. Под потребители 
на Microgrids ние разбираме електрически товари, електри-
чески акумулатори на енергия и собствени устройства за 
генерация на електрическа енергия като например слънче-
ви панели или вятърни генератори.

За ефективна работа на интелигентните мрежи се из-
исква наличие на система за обработка на данни (Smart 
Grid сървър) – кооперативен сървър за съхранение, цен-
трализирана обработка и предаване на информация към 
всички микромежи в даден регион [5], [7]. Тази информа-
ция съдържа сведения за тарифите на електрическата енер-
гия, доклади за прогнози за времето, статистически данни, 
позволяващи да се прогнозира енергопотреблението. През 
август 2013 г. консултантска компания Markets and Markets 
публикува доклад, съдържащ прогнозен средногодишен 
темп на растеж на микромрежите в периода от 2012 до 
2020 г. Въз основа на този доклад се очаква средногоди-
шен ръст със 17% на пазара. В съответствие с тези данни 
можем да заключим, че към 2022 г. общата мощност на 
микромрежите ще надхвърли 15 GW [3].

II. Математически модел на микромрежа

Математическото моделиране на m-фазна микромре-
жа е илюстрирано на схема, изобразена като ориентирано 
дърво-граф на фиг. 3. В дадения граф всички негови възли 
се номерират от корена на дървото, номериран с номер 1. 
По аналогичен начин се задава направление и за ребрата, 
а непосредствената им номерация произлиза от използва-
нето на номерата на възлите, инцидентни на съответното 
ребро (номера на реброто съвпада с максималния номер 
на дадения възел). Съвкупността на активните и индуктив-
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ните импеданси на линиите за предаване са обозначени на 
фигурата чрез Z1-Z6 съответно.

Фиг. 3. Математическото моделиране на m-фазна микромрежа

В съответствие с първия закон на Кирхов токовете на 
линиите за предаване могат да се изразят чрез сумата на 
токовите компоненти във възлите Ii (1):

(1)

Изполвайки първия закон на Кирхов и каноничната 
форма на математическия модел за i-я възел на микромре-
жата, с който са съединени компонентите, получаваме фор-
мула (2) и (3):

(2)

            

(3)                                                               

Следователно обобщеният математически модел на 
микромрежата е изразен във формула (4):

(4)                  

На практика така може да се изчисли и получи кар-
тина на потреблението на електрическа енергия в дадена 
микромрежа, т.е. да се състави товаров профил на потре-
бител или група типови потребители.

Заключение
От представената информация може да се направи 

изводът, че SmartGrid e система, която е в състояние да се 
самоконтролира и да предоставя отчети както за всички 
участници в мрежата (нейното състояние, нужди и т.н.), 
така и пълна информация за генерираната и предаваната 
електрическа енергия във всеки аспект: ефективност, за-
губи или икономически ползи. Това е особено важно за 
либерализираните пазари на електрическа енергия, в които 
търговията е час напред. По този начин умната система 
построява товаров профил на всеки потребител и може 
съвсем точно да преразпределя предплатената енергия от 
борсите. Излишъкът може да се акумулира в акумулаторен 
модул за съхранение или в топлинна енергия в бойлерите 

на потребителите в зависимост от това с какво разпола-
га потребителят или групата потребители. При недостиг на 
(заявена) енергия, когато трябва да се ограничи потреб-
лението, системата има варианти на стратегия, при кои-
то или спира мощни консуматори без особено значение 
(например електрически бойлери), или превключва консу-
матори към energy storage (където ги има) до следващия 
период/час, като по този начин системата включва като 
генератор на енергия акумулаторния блок за съхранение на 
електрическа енергия и доставя в мрежата недостигащото 
количество енергия, т.е. този потребител е активен, т.е. 
той консумира и произвежда енергия. Това би намалило 
нуждата от поддръжка на студен резерв и прави по-евтина 
произвежданата енергия. Авторите изследват поведението 
на разработена от тях реална SG-система, имат езеро от 
данни за работата й за няколко години и подготвят патент-
но решение за евтини домашни умни съставни батерии. 
Авторска е и концепцията за използване на умни контро-
лери като перцептрони – елементи на невронни мрежи, при 
което SG могат да се обучават и да реагират автономно 
максимално ефективно.

Потребителите имат възможност да изберат един от 
двата метода за построяване на график за потребление на 
електрическа енергия:

1. На основата за наличие на данни за средното зна-
чение на почасово потребление, характерно за типа потре-
бител за даден регион, за даден месец и ден от седмицата.

2. Потребителят може да определи ръчно график за 
потребление на електрическа енергия за дадено деноно-
щие. Ако електрическата енергия се използва за отопление, 
при планирането може да се използва и прогнозата за 
времето.

По-съвременната и модерна перспектива, която при-
лагат авторите, е да се използват технологиите с неврон-
ни мрежи и машинно обучение, за да се предсказва по-
ведението на потребителите и генерирането на енергия в 
генериращите мощности и да се състави и стратегия за 
използването на акумулиращите мощности (energy storage) 
като генериращи такива, за да се балансират мрежите и 
да се използва най-евтиният източник на електрическа 
енергия за даден период. Възможно е също така да се 
прилагат чисто икономически подходи като clearing в от-
ношенията доставчик-потребител, потребител-потребител, 
много потребители към доставчик. Така мрежите от чисто 
разпределителни, ако притежават елементи на smart grid, 
притежават energy storage капацитети, могат да се превър-
нат във високоефективни генериращи мощности, които да 
предоставят на трети страни (потребители, които могат да 
бъдат и цели мрежи) мощности, които далеч надвишават 
собственото потребление, но това ще бъде предмет на от-
делна статия на авторите.
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Изчисляване на температурното поле  
в обли дървени материали съхранявани 
на открит склад

Н. Делийски1, Н. Тричков, Д. Ангелски, Ж. Гочев, Н. Тумбаркова

Computation of the Temperature Field in Logs Stored  
in an Open Warehouse

N. Deliiski, N. Trichkov, D. Angelski, Z. Gochev, N. Tumbarkova
1 University of Forestry, 10 Blvd. Kliment Ohridski Blvd., 1797 Sofia, Bulgaria, deliiski@netbg.com

Кey Words: 2D model; atmospheric air temperature,; beech logs; 
thermal treatment; model based control.

Abstract. This paper describes an approach for mathematical mod-
eling and research of the 2D non-stationary temperature distribution 
and average mass temperature of logs stored in an open warehouse 
and influenced by the periodically changing atmospheric tempera-
ture near them. Mathematical descriptions of the thermo-physical 
properties (specific heat capacity, density, thermal conductivity and 
convective heat transfer coefficient in radial and longitudinal anatom-
ical directions) of the non-frozen wood and also of the periodically 
changing during many days and nights temperature of the atmo-
spheric air as a processing medium have been presented. They are 
introduced in the convective boundary conditions of our own 2D 
non-linear mathematical model of the logs’ heating and cooling pro-
cesses. For the numerical solving of the model a software program 
has been prepared in the calculation environment of Visual FORTRAN 
Professional developed by Microsoft. Results from simulative inves-
tigation of the 2D non-stationary temperature distribution and aver-
age mass temperature of non-frozen beech logs with semi-industrial 
dimensions (diameter of 0.24 m and length of 0.48 m), moisture 
content of 0.6 kg·kg-1, and initial temperature of 20°C during their 
five days and nights continuous alternating heating and cooling at 
sinusoidal change of the air temperature with initial values of 20°C 
and different amplitudes are presented and analyzed. The presented 
approach for the computation of the 2D temperature field in logs 
and their average mass temperature at periodically changing ambient 
air temperature can help for the accurate determination of the initial 
temperature of the logs before their thermal treatment, depending on 
the duration of the logs’ storing in an open warehouse. This approach 
is suitable for application in the software of systems for optimized 
model based automatic control of the thermal treatment processes of 
logs and other wood materials. The obtained results can be used for 
development of energy saving technological regimes with an optimal 
duration depending on the precise determined initial temperature of 
the materials of each charge subjected to thermal treatment.

1. Увод
Известно е, че продължителността и енергоемкостта 

на процесите на топлинно обработване на обли дървени 
материали с цел пластифицирането им в производството 

на фурнир зависи в значителна степен от началната темпе-
ратура на материалите [1,2,10–13].

В литературата е налице информация за температурни 
полета в обли дървени материали само при кондуктивни 
(от първи род) гранични условия по време на топлинното 
им обработване [2,5,7,10,12]. 

Моделирането и многопараметричното изследване 
на процесите на нагряване и охлаждане на обли дърве-
ни материали при периодично изменяща се атмосферна 
температура (т.е. при конвективни гранични условия) е 
от значителен научен и практически интерес. Например в 
резултат на такова изследване може да бъде определена 
средномасовата температура на материалите в зависимост 
от техните размери, дървесния вид, съдържанието им на 
вода и от температурата на въздуха в близост до тях по 
време на многодневното им съхраняване на открит склад 
преди топлинното обработване. 

Средномасовата им температура може да се използва 
като тяхна начална температура при компютризираното из-
числяване и провеждане на оптимални енергоспестяващи 
режими за топлинно обработване на всяка отделна партида 
от обли материали в производството на фурнир.

Цел на настоящата работа е да се предложи матема-
тично описание на периодично изменяща се атмосферна 
температура и след въвеждането му в конвективните гра-
нични условия на собствен математичен модел на процеса 
на нагряване на несъдържащи лед обли дървени материали 
да се изчисли изменението на нестационарното двумерно 
температурно поле и на средномасовата температура на 
обли букови материали, съхранявани на открит склад.

2. Математичен модел на процеса  
на двумерно конвективно нагряване  
на обли дървени материали

В [4,7] е предложен следният нелинеен математичен 
модел на процеса на двумерно (най-често при D ≤ (2-4)L) 
конвективно нагряване и/или охлаждане на хоризонтално 
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разположени несъдържащи лед обли дървени материали в 
надхигроскопичния диапазон: 

(1)

с начално условие

(2)  T(r,z,0) = Tw0 

и следните гранични условия: 
• по радиалната координата r върху челната повърх-

ност на облите материали

(3)      

• по надлъжната координата z върху цилиндричната 
повърхност на материалите

(4)

където с е специфичният топлинен капацитет на дървесина-
та на облите материали, J∙kg-1∙K-1; λr и λp – коефициенти на 
топлопроводност на дървесината на материалите съответно 
в радиално и надлъжно направление на дървесните влакна, 
W∙m-1∙K-1; αr и αр – коефициент на топлопредаване между ат-
мосферния въздух и съответно цилиндричната и челната по-
върхност на материалите, W·m-2·K-1; ρ – плътност на дървеси-
ната на материалите, kg∙m-3; Т – температура, K; Tw0 – начална 
температура на материалите, K; Tair – температура на атмос-
ферния въздух в близост до материалите, K; r – координата, 
съвпадаща с радиуса на материалите: 0 ≤ r ≤ R = D/2, m;  
R и D – съответно радиус и диаметър на материалите, m; 
z – координата, съвпадаща с дължината на материалите:  
0 ≤ z ≤ L/2, m; L – дължина на материалите, m; τ – време, s.

3. Математично описание на топло-
физичните свойства на дървесината, 
участващи в модела (1)-(4)

За решаване на системата от уравнения (1)- (4) е 
необходимо да се разполага с математични описания на 
топлофизичните свойства на дървесината с, λ, α и на ней-
ната плътност ρ.

Въз основа на експериментални данни, получени в 
дисертации на чуждестранни учени, в [7] са изведени след-
ните уравнения за изчисляване на участващите в (1), (3) и 
(4) топлофизични свойства на несъдържаща лед дървесина 
с, λ и ρ от различни дървесни видове в надхигроскопичния 
диапазон:

• специфичен топлинен капацитет с

(5) 

• коефициент на топлопроводност λ

(6) 

(7)   

(8)  

(9)

• плътност на дървесината ρ

(10)  ρ= ρb(1+u),

където T е температурата, K; u – съдържание на вода на 
облите материали, kg∙kg-1; λ0 – коефициент на топлопро-
водност на дървесината при 0°С, W∙m-1∙K-1; ρb – базисна 
плътност на дървесния вид на материалите, равна на от-
ношението на масата им в абсолютно сухо състояние към 
обема им в наситено с вода състояние, kg.m-3; Kad-λ – кое-
фициент, отчитащ влиянието на анатомичното направление 
на дървесината върху λ0, като за разглежданата по-долу бу-
кова дървесина този коефициент в радиално направление e 
равен на Kr-λ = 1.35, а в надлъжно на влакната направление 
той е равен на Kр-λ = 2.40 [2, 7].

Коефициентът на топлопредаване α на подложени на 
конвективно нагряване или охлаждане хоризонтално раз-
положени букови обли материали е равен на [3,4]:

(11)  α = Kad-α ·[Ts(τ) − Tair(τ)]0.26, 

където Ts е температурата на повърхността на облите 
материали, K; Tair – температура на атмосферния въздух до 
материалите, K; Kad-α – коефициент, отчитащ разположе-
нието на облите материали и влиянието на анатомичното 
направление на дървесината върху α, като при хоризон-
тално разположение в радиално и надлъжно на влакната 
направление на бука той e равен съответно на Kr-α = 1.123 
и Kр-α = 2.56 [3]; τ – време, s.

4. Математично описание  
на периодично изменящата  
се атмосферна температура

За числено решаване на модела (1)-(4) е необходимо 
да се разполага с математично описание и на участващата 
в уравнения (3), (4) и (11) температура на атмосферния 
въздух Tair в непосредствена близост до облите материали. 
Периодичното изменение на тази температура в течение на 
дни и нощи при постоянна нейна амплитудна стойност Tair-a 
може да се опише чрез следното уравнение [6]:
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дървесината върху λ0, като за разглежданата по-
долу букова дървесина този коефициент в 
радиално направление e равен на Kr-λ = 1.35, а в 
надлъжно на влакната направление той е равен на 
Kр-λ = 2.40 [2, 7]. 
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(12) Tair = Tair0 + (Tair-a - Tair0)∙sin(ω∙τ), 

където Tair0 е началната стойност на Tair, K; Tair-a – амплитудна 
стойност на Tair, K; ω – ъглова честота на синусоидално 
изменение на Tair, s

-1; τ – време, s.

Ъгловата честота ω на периодично денонощно изме-
нение на Tair е равна на

(13)   

където τ0 е периодът на изменение на Tair, s. За прецизно 
решаване на задачи с участие на уравнения (3), (4), (12) и 
(13) трябва да се използва π = 3.14159. 

За случаите на периодично денонощно изменение на 
Tair, т.е. при τ0 = 1 d = 24 h = 86 400 s, по уравнение (13) 
се получава, че 

Когато амплитудната стойност Tair-a постепенно на-
раства или намалява в поредица от денонощия в сравнение 
с началната й стойност Tair-a-in, тогава температурата Tair може 
да се изчисли по уравнението

(14)

където коефициентът Kair-a е равен на

(15)

като ΔTair-а-τ0
 e изменението на Tair-а (в K) за един период 

τ0, а Tair-a-in е максималната начална стойност на Tair-a, K. 
Знаците + и – в дясната част на уравнение (14) се използ-
ват съответно при увеличаване или намаляване на Tair-a по 
време на периодичното изменение на Tair. 

Например ако максималната начална стойност на Tair-a-in  
е равна на 313.15 K (т.е. на 40°С), Tair0

 = 293.15 K (т.е. 20 
°С) и τ0 = 1 d = 24 h = 86 400 s, тогава съгласно уравне-
ние (15) се получават показаните в табл. 1 стойности на 
коефициента при = 1, 2, 3 и 4 K/d.

Табл. 1. Изменение на Kair-a·106 при Tair-a-in = 313.15 K  
и Tair0 = 293.15 K в зависимост от ΔTair-а-τ0

Коефициент ΔTair-а-τ0 
в уравнение (15), °C/d

Kair-a·106
1 2 3 4

0.5787 1.15741 1.7361 2.3148

5. Решаване на модела (1)-(4)
Уравнения (5) до (15) и данните от табл. 1 са въве-

дени в математичния модел (1)-(4) и той е преобразуван в 
удобен за програмиране вид по описания в [7] начин. При 
преобразуването на модела е използвана явна схема на ме-
тода на крайните разлики [2,7], която позволява той да бъде 
решаван без линеаризиране или каквито и да било опростя-

вания. За числено решаване на модела е изготвена софту-
ерна програма в изчислителната среда на Visual FORTRAN 
Professional, която е част от офис пакета на Microsoft.

С помощта на програмата са извършени изчисления 
за определяне на изменението на температурното поле в 
надлъжните сечения на три броя букови обли материали с 
диаметър D = 0.24 m, дължина L = 0.48 m, базисна плът-
ност ρb = 560 kg·m-3 и съдържание на вода u = 0.6 kg·kg-1 
при следните варианти на 120 h (т.е. 5 d) непрекъснато 
въздействие върху тях на периодично изменяща се темпе-
ратура на атмосферния въздух в близост до тях:

I вариант – при неизменни във времето значения 
на началната температура на въздуха Tair0 = 293.15 K (т.е.  
20°C) и на максималната му амплитудна стойност при пе-
риодичното изменение Tair-a-in = 313.15 K (т.е. 40°C).

II вариант – при неизменна стойност на Tair0 = 293.15 
K и постепенно намаляване на Tair-a-in = 313.15 K с по 2 K = 
2°C/d (в денонощие).

III вариант – при неизменна стойност на Tair0 = 293.15 
K и постепенно намаляване на Tair-a-in = 313.15 K с по 4 K = 
4°C/d (в денонощие).

Освен температурното поле на облите дървени ма-
териали научен и практически интерес представлява и 
средномасовата температура на материалите Tavg във всеки 
момент от тяхното периодично нагряване и охлаждане под 
въздействие на Tair. Тя се изчислява с модела по следното 
уравнение [7]:
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където S е площта на надлъжното сечение на облите мате-
риали, в което се пресмята двумерното температурно поле, 
m2;T n

i,k – текуща стойност на температурата в даден възел 
на двумерната изчислителна мрежа с координати i по r и 
k по z, K.

На фиг. 1 са показани координатите на характерните 
точки на изследваните обли материали, в които е регис-
трирано изчисленото 2D изменение на температурата в тях, 
което по-долу е представено графично. 

Точка 1 е с координати r = 30 mm и z = 120 mm; 
точка 2 е с r = 60 mm и z = 120 mm; точка 3 е с r = 90 
mm и z = 180 mm, а точка 4 е с r = 120 mm и z = 240 mm 
(център на облите материали). Тези координати на точките 
позволяват да се определи и анализира двумерното тем-
пературно разпределение в облите материали по време на 
периодичното им нагряване и охлаждане.

Фиг. 1. Радиални (отляво) и надлъжни (отдясно) координати  
на четири характерни точки в материалите, подложени  

на периодично нагряване и охлаждане с tair

 

Коефициентът на топлопредаване α на 
подложени на конвективно нагряване или 
охлаждане хоризонтално разположени букови 
обли материали е равен на [3,4]: 
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където Ts е температурата на повърхността на 
облите материали, K; Tair – температура на 
атмосферния въздух до материалите, K; Kad-α – 
коефициент, отчитащ разположението на облите 
материали и влиянието на анатомичното 
направление на дървесината върху α, като при 
хоризонтално разположение в радиално и 
надлъжно на влакната направление на бука той e 
равен съответно на Kr-α = 1.123 и Kр-α = 2.56 [3]; τ – 
време, s. 
 
4. Математично описание  
на периодично изменящата  
се атмосферна температура Подзаглавие 
I степен 
 

За числено решаване на модела (1)-(4) е 
необходимо да се разполага с математично 
описание и на участващата в уравнения (3), (4) и 
(11) температура на атмосферния въздух Tair в 
непосредствена близост до облите материали. 
Периодичното изменение на тази температура в 
течение на дни и нощи при постоянна нейна 
амплитудна стойност Tair-a може да се опише чрез 
следното уравнение [6]: 
 

(12)   )sin()( air0a-airair0air τ⋅ω⋅−+= TTТТ ,         
 
където Tair0 е началната стойност на Tair, K; Tair-a – 
амплитудна стойност на Tair, K; ω – ъглова честота 
на синусоидално изменение на Tair, s-1; τ – време, 
s. 

Ъгловата честота ω на периодично 
денонощно изменение на Tair е равна на 
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където τ0 е периодът на изменение на Tair, s. За 
прецизно решаване на задачи с участие на 
уравнения (3), (4), (12) и (13) трябва да се използва  
π = 3.14159.    
 За случаите на периодично денонощно 
изменение на Tair, т.е. при τ0 = 1 d = 24 h = 86 400 
s, по уравнение (13) се получава, че  
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 Когато амплитудната стойност Tair-a 
постепенно нараства или намалява в поредица от 
денонощия в сравнение с началната й стойност  

Tair-a-in, тогава температурата Tair може да се 
изчисли по уравнението 
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като 

0τ-aair−∆T e изменението на Tair-а (в K) за 
един период τ0, а Tair-a-in е максималната начална 
стойност на Tair-a, K. Занаците + и – в дясната част 
на уравнение (14) се използват съответно при 
увеличаване или намаляване на Tair-a по време на 
периодичното изменение на Tair.  
 Например ако максималната начална 
стойност на Tair-a-in е равна на 313.15 K (т.е. на 40 
оС), Tair0 = 293.15 K (т.е. 20 оС) и τ0 = 1 d = 24 h = 
86400 s, тогава съгласно уравнение (15) се 
получават показаните в табл. 1 стойности на 
коефициента a-airK  при 

0τ-aair−∆T = 1, 2, 3 и 4 K/d. 
 
Табл. 1. Изменение на a-airK ·106 при Tair-a-in = 313.15 K 

и Tair0 = 293.15 K  в зависимост от 
0τ-aair−∆T  

 

Коефи-
циент 

0τ-aair−∆T в уравнение (15), оС/d 

1 2 3 4 
a-airK

·106 
0.5787 1.15741 1.7361 2.3148 

     
 

5. Решаване на модела (1)-(4) 
Подзаглавие I степен 
 

Уравнения (5) до (15) и данните от табл. 1 
са въведени в математичния модел (1)-(4) и той е 
преобразуван в удобен за програмиране вид по 
описания  в [7] начин. При преобразуването на 
модела е използвана явна схема на метода на 
крайните разлики [2,7], която позволява той да 
бъде  решаван без линеаризиране или каквито и да 
било опростявания. За числено решаване на 
модела е изготвена софтуерна програма в 
изчислителната среда на Visual FORTRAN 
Professional, която е част от офис пакета на 
Microsoft. 

С помощта на програмата са извършени 
изчисления за определяне на изменението на 
температурното поле в надлъжните сечения на 
три броя букови обли материали с диаметър D = 
0.24 m, дължина L = 0.48 m, базисна плътност ρb = 
560 kg·m-3 и съдържание на вода u = 0.6 kg·kg-1 
при следните варианти на 120 h (т.е. 5 d) 
непрекъснато въздействие върху тях на 
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Периодичното изменение на тази температура в 
течение на дни и нощи при постоянна нейна 
амплитудна стойност Tair-a може да се опише чрез 
следното уравнение [6]: 
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където Tair0 е началната стойност на Tair, K; Tair-a – 
амплитудна стойност на Tair, K; ω – ъглова честота 
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където τ0 е периодът на изменение на Tair, s. За 
прецизно решаване на задачи с участие на 
уравнения (3), (4), (12) и (13) трябва да се използва  
π = 3.14159.    
 За случаите на периодично денонощно 
изменение на Tair, т.е. при τ0 = 1 d = 24 h = 86 400 
s, по уравнение (13) се получава, че  
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като 
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един период τ0, а Tair-a-in е максималната начална 
стойност на Tair-a, K. Занаците + и – в дясната част 
на уравнение (14) се използват съответно при 
увеличаване или намаляване на Tair-a по време на 
периодичното изменение на Tair.  
 Например ако максималната начална 
стойност на Tair-a-in е равна на 313.15 K (т.е. на 40 
оС), Tair0 = 293.15 K (т.е. 20 оС) и τ0 = 1 d = 24 h = 
86400 s, тогава съгласно уравнение (15) се 
получават показаните в табл. 1 стойности на 
коефициента a-airK  при 

0τ-aair−∆T = 1, 2, 3 и 4 K/d. 
 
Табл. 1. Изменение на a-airK ·106 при Tair-a-in = 313.15 K 

и Tair0 = 293.15 K  в зависимост от 
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Уравнения (5) до (15) и данните от табл. 1 
са въведени в математичния модел (1)-(4) и той е 
преобразуван в удобен за програмиране вид по 
описания  в [7] начин. При преобразуването на 
модела е използвана явна схема на метода на 
крайните разлики [2,7], която позволява той да 
бъде  решаван без линеаризиране или каквито и да 
било опростявания. За числено решаване на 
модела е изготвена софтуерна програма в 
изчислителната среда на Visual FORTRAN 
Professional, която е част от офис пакета на 
Microsoft. 

С помощта на програмата са извършени 
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560 kg·m-3 и съдържание на вода u = 0.6 kg·kg-1 
при следните варианти на 120 h (т.е. 5 d) 
непрекъснато въздействие върху тях на 
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на синусоидално изменение на Tair, s-1; τ – време, 
s. 

Ъгловата честота ω на периодично 
денонощно изменение на Tair е равна на 
 

(13)                       
0

2
τ
π

=ω ,            
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надлъжно на влакната направление на бука той e 
равен съответно на Kr-α = 1.123 и Kр-α = 2.56 [3]; τ – 
време, s. 
 
4. Математично описание  
на периодично изменящата  
се атмосферна температура Подзаглавие 
I степен 
 

За числено решаване на модела (1)-(4) е 
необходимо да се разполага с математично 
описание и на участващата в уравнения (3), (4) и 
(11) температура на атмосферния въздух Tair в 
непосредствена близост до облите материали. 
Периодичното изменение на тази температура в 
течение на дни и нощи при постоянна нейна 
амплитудна стойност Tair-a може да се опише чрез 
следното уравнение [6]: 
 

(12)   )sin()( air0a-airair0air τ⋅ω⋅−+= TTТТ ,         
 
където Tair0 е началната стойност на Tair, K; Tair-a – 
амплитудна стойност на Tair, K; ω – ъглова честота 
на синусоидално изменение на Tair, s-1; τ – време, 
s. 

Ъгловата честота ω на периодично 
денонощно изменение на Tair е равна на 
 

(13)                       
0

2
τ
π

=ω ,            

 
където τ0 е периодът на изменение на Tair, s. За 
прецизно решаване на задачи с участие на 
уравнения (3), (4), (12) и (13) трябва да се използва  
π = 3.14159.    
 За случаите на периодично денонощно 
изменение на Tair, т.е. при τ0 = 1 d = 24 h = 86 400 
s, по уравнение (13) се получава, че  
 

5

0
102722.7

86400
14159.322 −⋅=

⋅
=

τ
π

=ω s-1. 

 
 Когато амплитудната стойност Tair-a 
постепенно нараства или намалява в поредица от 
денонощия в сравнение с началната й стойност  

Tair-a-in, тогава температурата Tair може да се 
изчисли по уравнението 
 

 (14)         
)sin()]1(

)[(

a-air

air0in-a-airair0air
τ⋅ω⋅τ⋅±⋅

⋅−+=
K

TTТТ
,    

 
където коефициентът Kair-a е равен на 
   

          (15)             
0

0airin-a-air

-a-air

a-air

0

τ
−

∆

=

τ

TТ
Т

K ,                    

 
като 

0τ-aair−∆T e изменението на Tair-а (в K) за 
един период τ0, а Tair-a-in е максималната начална 
стойност на Tair-a, K. Занаците + и – в дясната част 
на уравнение (14) се използват съответно при 
увеличаване или намаляване на Tair-a по време на 
периодичното изменение на Tair.  
 Например ако максималната начална 
стойност на Tair-a-in е равна на 313.15 K (т.е. на 40 
оС), Tair0 = 293.15 K (т.е. 20 оС) и τ0 = 1 d = 24 h = 
86400 s, тогава съгласно уравнение (15) се 
получават показаните в табл. 1 стойности на 
коефициента a-airK  при 

0τ-aair−∆T = 1, 2, 3 и 4 K/d. 
 
Табл. 1. Изменение на a-airK ·106 при Tair-a-in = 313.15 K 

и Tair0 = 293.15 K  в зависимост от 
0τ-aair−∆T  

 

Коефи-
циент 

0τ-aair−∆T в уравнение (15), оС/d 

1 2 3 4 
a-airK

·106 
0.5787 1.15741 1.7361 2.3148 

     
 

5. Решаване на модела (1)-(4) 
Подзаглавие I степен 
 

Уравнения (5) до (15) и данните от табл. 1 
са въведени в математичния модел (1)-(4) и той е 
преобразуван в удобен за програмиране вид по 
описания  в [7] начин. При преобразуването на 
модела е използвана явна схема на метода на 
крайните разлики [2,7], която позволява той да 
бъде  решаван без линеаризиране или каквито и да 
било опростявания. За числено решаване на 
модела е изготвена софтуерна програма в 
изчислителната среда на Visual FORTRAN 
Professional, която е част от офис пакета на 
Microsoft. 

С помощта на програмата са извършени 
изчисления за определяне на изменението на 
температурното поле в надлъжните сечения на 
три броя букови обли материали с диаметър D = 
0.24 m, дължина L = 0.48 m, базисна плътност ρb = 
560 kg·m-3 и съдържание на вода u = 0.6 kg·kg-1 
при следните варианти на 120 h (т.е. 5 d) 
непрекъснато въздействие върху тях на 

 

периодично изменяща се температура на 
атмосферния въздух в близост до тях: 
 I вариант – при неизменни във времето 
значения на началната температура на въздуха 
Tair0 = 293.15 K (т.е. 20 oC) и на максималната му 
амплитудна стойност при периодичното 
изменение Tair-a-in = 313.15 K (т.е. 40 oC). 

II вариант – при неизменна стойност на 
Tair0 = 293.15 K и постепенно намаляване на Tair-a-in 
= 313.15 K с по 2 K = 2 oC / d (в денонощие). 

III вариант – при неизменна стойност на 
Tair0 = 293.15 K и постепенно намаляване на Tair-a-in 
= 313.15 K с по 4 K = 4 oC / d (в денонощие). 

Освен температурното поле на облите 
дървени материали научен и практически интерес 
представлява и средномасовата температура на 
материалите Tavg във всеки момент от тяхното 
периодично нагряване и охлаждане под 
въздействие на Tair. Тя се изчислява с модела по 
следното уравнение [7]: 
 

(16)               ST
S

Т
S

n
ki d1

,avg ∫∫= ,                       

 
където S е площта на надлъжното сечение на 
облите материали, в което се пресмята 
двумерното температурно поле, m2; n

kiТ ,  – текуща 
стойност на температурата в даден възел на 
двумерната изчислителна мрежа с координати i 
по r и k по z, K.  

На фиг. 1 са показани координатите на 
характерните точки на изследваните обли 
материали, в които е регистрирано изчисленото 
2D изменение на температурата в тях, което по-
долу е представено графично.  

Точка 1 е с координати  r = 30 mm и z = 120 
mm; точка 2 е с r = 60 mm и z = 120 mm; точка 3 е 
с r = 90 mm и z = 180 mm,  а точка 4 е с r = 120 mm 
и z = 240 mm (център на облите материали). Тези 
координати на точките позволяват да се определи 
и анализира двумерното температурно 
разпределение в облите материали по време на 
периодичното им нагряване и охлаждане. 

 
 

      
 

 
Фиг. 1. Радиални (отляво) и надлъжни (отдясно) 
координати на 4 характерни точки в материалите, 

подложени на периодично нагряване и охлаждане с tair 
На фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4 е показано 

изчисленото с модела изменение на 

температурата на атмосферния въздух tm = tair (в 
oC), на температурата върху повърхността на 
изследваните букови материали ts, на 
средномасовата температура на материалите tavg и 
на t в четирите характерни точки на материалите 
по време на периодичното им нагряване и 
охлаждане при условията на посочените по-горе I, 
II и III варианти на изменение на Tair в близост до 
тях. 
 

 
 

Фиг. 2. Изменение на tair, ts, tavg и t в четирите 
характерни точки на буков объл материал по време  

на 120 h нагряване и охлаждане при tair0 = const и tair-a = 
const 

 
 

 
 

Фиг. 3. Изменение на tair, ts, tavg и t в четирите 
характерни точки на буков материал по време на 120 h 
нагряване и охлаждане при tair0 = const и tair-a = tair-a-in – 

2 oC/d 
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 II. вариант:  t w0 = 10 oC,  u  = 0.6 kg.kg-1

t m0 = 20 oC = const,  t ma = 20 oC - 2 оС / d
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III. вариант:  t w0 = 10 oC,  u  = 0.6 kg.kg-1

t m0 = 20 oC = const,  t ma = 20 oC - 4 oC / d
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На фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4 е показано изчисленото с 
модела изменение на температурата на атмосферния въз-
дух tm = tair (в °C), на температурата върху повърхността на 
изследваните букови материали ts, на средномасовата тем-
пература на материалите tavg и на t в четирите характерни 
точки на материалите по време на периодичното им нагря-
ване и охлаждане при условията на посочените по-горе I, II 
и III варианти на изменение на Tair в близост до тях.

Фиг. 2. Изменение на tair, ts, tavg и t в четирите характерни точки 
на буков объл материал по време на 120 h нагряване  

и охлаждане при tair0 = const и tair-a = const

Фиг. 3. Изменение на tair, ts, tavg и t в четирите характерни точки 
на буков материал по време на 120 h нагряване и охлаждане 

при tair0 = const и tair-a = tair-a-in – 2°C/d

Фиг. 4. Изменение на tair, ts, tavg и t в четирите характерни точки 
на буков материал по време на 120 h нагряване и охлаждане 

при tair0 = const и tair-a = tair-a-in – 4°C/d

В табл. 2 е дадено изменението на t в изследваните 
обли букови материали по време на нагряването и охлаж-
дането им при tm0 = 20°C в зависимост от τ с интервал 
през 24 h.

Таблица 2. Изменение на температурата в обли букови 
материали с D = 0.24 m, L = 0.48 m, ρb = 560 kg.m-3,  

u = 0.6 kg.kg-1 и tw0 = 10°C по време на перидичното им 
нагряване и охлаждане при tm0 = 20°C, в зависимост от τ 

Вариант tair,°C ts,°C t1,°C t2,°C t3,°C t4,°C tavg,°C

След τ = 24 h от началото на нагряването и охлаждането
I. 20.00 12.48 11.00 10.57 11.34 11.82 11.19

II. 20.00 13.13 11.81 11.44 12.16 12.61 12.00

III. 20.00 13.79 12.62 12.31 12.98 13.39 12.80

След τ = 48 h от началото на нагряването и охлаждането
I. 20.00 12.49 11.02 10.60 11.38 11.86 11.22

II. 20.00 13.92 12.78 12.49 13.16 13.57 12.97

III. 20.00 15.35 14.52 14.36 14.91 15.23 14.69

След τ = 72 h от началото на нагряването и охлаждането
I. 20.00 12.49 11.02 10.60 11.38 11.87 11.22

II. 20.00 14.69 13.72 13.51 14.12 14.48 13.91

III. 20.00 16.90 16.38 16.33 16.74 16.97 16.53

След τ = 96 h от началото на нагряването и охлаждането
I. 20.00 12.49 11.02 10.60 11.38 11.87 11.22

II. 20.00 15.46 14.66 14.51 15.05 15.36 14.84

III. 20.00 18.43 18.20 18.22 18.46 18.59 18.30

След τ = 120 h от началото на нагряването и охлаждането
I. 20.00 12.49 11.02 10.60 11.38 11.87 11.22

II. 20.00 16.23 15.59 15.50 15.97 16.24 15.76

III. 20.00 19.91 19.88 19.90 19.96 19.98 19.91

На фиг. 1, 2 и 3 се вижда, че и при трите изследвани 
варианта на 120-часово въздействие върху облите мате-
риали на периодично изменяща се температура tair след 
третия период в материалите се установява периодично 
изменение на t, като при I вариант то има практически 
постоянни амплитуди в отделните характерни точки. 

Колкото по-отдалечена от повърхностите на матери-
алите е дадена точка, толкова по-малка е амплитудната 
стойност на t в нея и е по-голямо изместването във време-
то на тази стойност спрямо амплитудната стойност на tair. 
Амплитудите на tair и t в отделните характерни точки дости-
гат следните стойности през последния пети период на tair:

I вариант: tair-a = 20°C, tsa = 11.4°C, t1 = 10.9°C,  
t2 = 9.5°C, t3 = 8.9°C и t4 = 8.2°C;

II вариант: tair-a = 10.8°C, tsa = 5.5°C, t1 = 5.2°C,  
t2 = 4.6°C, t3 = 4.3°C и t4 = 4.1°C;

III вариант: tair-a = 1.6°C, tsa = 1.3°C, t1 = 1.1°C,  
t2 = 0.9 °C, t3 = 0.7°C и t4 = 0.5°C.

На фиг. 1, 2, 3 и в табл. 2 се вижда също, че сред-
номасовата температура на облите материали tavg нараства 
със степента на постепенното намаляване на амплитудата 
на tair и достига следните стойности в края на изследваните 
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120 h: 11.22°C при първи вариант; 15.76°С при втори ва-
риант и 19.91°С при трети вариант. 

6. Заключение
В настоящия труд е описана методика за изчисляване 

на 2D температурно поле в обли дървени материали, фор-
миращо се под въздействието на периодично изменящата 
се температура на атмосферния въздух tair в близост до тях 
в течение на поредица от дни и нощи.

Представени са математични описания на топлофи-
зичните свойства на несъдържаща лед дървесина и на те-
мературата tair. Те са въведени в конвективните гранични ус-
ловия на собствен нелинеен 2D модел на разпределението 
на температурата в обли материали по време на тяхното 
нагряване и охлаждане. 

С помощта на модела и собствен софтуер във Visual 
FORTRAN Professional е изчислено 2D температурно поле 
в три букови обли материали с полупромишлени размери 
(диаметър 0.24 m и дължина 0.48 m), съдържание на вода 
0.6 kg·kg-1 и начална температура 20°C по време на тяхно-
то периодично нагряване и охлаждане под въздействие на 
tair в течение на 120 h (т.е. на 5 d).

Изчислена е също и текущата стойност на среднома-
совата температура tavg на изследваните материали. 

Изследвано е влиянието на tair с неизменна начал-
на стойност tair = 20°С и три варианта на амплитудната й 
стойност по време на 120-те часа: tair = 20°С = const; tair =  
20°С – 2°C/d и tair = 20°С – 4°C/d. 

Установено е, че представляващата интерес за прак-
тиката средномасова температура на изследваните ма-
териали tavg нараства с постепенното намаляване на ам-
плитудата на tair и достига следните стойности в края на 
изследваните 120 h въздействие на tair върху тях: 11.22°C 
при първи вариант; 15.76°С при втори вариант и 19.91°С 
при трети вариант. 

Моделът с въведеното в него математично описание 
на tair позволява да се изчислява температурното поле и 
средномасовата температура на tavg на обли материали от 
различни дървесни видове и с различни геометрични па-
раметри за всеки желан момент по време на тяхното пе-
риодично нагряване и охлаждане под въздействие на tair с 
конкретни параметри. 

Стойностите на tavg на облите материали, формирани 
след многодневното им съхраняване на открит склад, могат 
да се използват в качеството на начална температура на 
материалите в системи за интелигентно моделно базирано 
енергоспестяващо управление на процеса на тяхното то-
плинно обработване [8,9] с цел пластифицирането им при 
производството на фурнир.
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Abstract. The article offers a analysis of the scope of a conceptual 
model for a Shared Industrial Control Sys-tems (ICS) CyberSecurity 
Operations Center (SOC). The analysis of design of the conceptual 
model is aimed at bridging the gaps in existing market solutions 
and meeting the needs of the entire cycle of cybersecurity en-gage-
ments. It ensures continuous proportional ICS protection against 
malicious actors and in accordance with regulations and standards. 
The focus of the research is on the three basic functions of cyber-
security cycle – proactive functions, security operations manage-
ment, and cybersecurity incident response. The aim of the study is 
to increase the effectiveness of cybersecurity for all Shared SOC 
subscribers, to overcome the problem of staff shortages, and allow 
each company to focus on its core business. The applied methodol-
ogy is based on the Fea-ture Driven Development approach, empir-
ical experience from the implementation of cyber defense systems, 
and interdisciplinary vision. The proposed analysis provides refer-
ence points for synthesizing a private solution for multiple clients 
of Shared SOC, a basis for concept of operations and preparation 
for technical design. The idea of a Shared SOC provides a powerful 
tool for meeting the requirement for multi-layered cyber protection, 
which is already a fact in many regulatory measures. Shared SOC 
creates conditions for all subscribers with ICS to increase their level 
of maturity in cybersecurity.

Проблеми пред киберзащитата  
на индустриални управляващи системи 

Индустриалните управляващи системи (ИУС) гаран-
тират основни операции за критична инфраструктура от 
енергетиката, водоснабдяването, транспорта и производ-
ството. Важна насока за научни изследвания е темата за 
споделяне на общи услуги, предоставящи киберсигурност 
за ИУС [1, 2]. 

Потенциалът на хакерите расте с изпреварващи 
темпове пред този на киберзащитниците [1,2,3]. Според 
някои публикации [4,5] вътрешен нападател, който вече 
е в корпоративната информационна система, би могъл да 
проникне в индустриалната мрежа в 82% от случаите. 

Ограничения на съществуващите решения за Цен-
трове за операции по киберсигурността (ЦОК). Изследва-
не на предлаганите услуги от продуктите за киберсигурност 
и реалните потребности в съответствие с правната рамка 
в областта на ИУС и SCADA [6,7,8] сме публикували в 
предходна статия [9]. Технологиите за киберсигурност имат 
ограничен обхват, основан на корпоративния опит на съот-
ветния производител. В тези предложения липсват модели 
за организиране на дейностите на екипите за сигурност. 
Предизвикателствата се пораждат от множеството техно-
логии и услуги за сигурност от различни доставчици. Съв-
местяването им в системи за киберзащита води до липса 
на оперативна съвместимост между различни системи за 
сигурност, недостатъчна видимост от край до край, неадек-
ватни ресурси за намаляване на рисковете [10], [11]. 

Конвергенцията на IoT и ИУС доведе до схваща-
нето за OT (Operation Technologies), което значително ус-
ложни повърхността за заплаха и усилията за киберзащита 
[12], [13]. Нашият преглед на нарушенията на сигурността 
на ИУС в областта на критичната инфраструктура обхваща 
периода след 2003 г. [6,14,15]. 

Методология на изследването
Споделеният Център за операции по киберсигурността 

(СЦОК) предоставя услуги за киберзащита на множество 
ИУС. Този подход позволява организациите да възложат ус-
лугите по киберзащита на ИУС и информационните системи, 
както и комуникационната си свързаност на външна струк-
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тура. Това ще доведе до повишаване на ефективността на 
киберзащитата за всички абонати на СЦОК и преодоляване 
на проблема с недостига на кадри, а всяка компания ще 
се съсредоточи върху основната си дейност. Предлаганият 
модел предоставя опорни точки за синтезиране на споде-
лено частно решение за множество клиенти на СЦОК, база 
за идейно проучване и съставяне на техническо задание 
и проект. Нашият принос е в определянето на обхвата на 
операциите, които се извършват от екипа на СЦОК. 

Регулаторни ограничения. При определяне на на-
бора от операции, които са делегирани на споделената 
ЦОК, вземаме предвид съществуващите закони, директиви 
и стандарти, прилагани в областта на сигурността на ИУС. 

Смятаме, че операциите, необходими за СЦОК, опре-
делят функционалностите на СЦОК и техническия дизайн 
на архитектурата, а елементите на концептуалния модел се 
основават на набора от функционалности. Натовареността 
на центъра и изискванията за мащабируемост са тема на 
техническата архитектура, които излизат извън обхвата на 
настоящата статия.

Анализираният модел е основан на емпиричен опит 
от създаване на центрове за управление на кризи при при-
родни бедствия и аварии и решения за киберзащита за го-
леми ИКТ системи. Общото тук е схващането, че инцидентът 
с киберсигурност, обработван от СЦОК, има естеството и 
ефектите от криза. Изискванията за управление на процеси 
и в двата случая са близки [16]. Използваме методоло-
гия за синтез на функции в зависимост от потребностите 
за реализиране на процеси (Feature Driven Development, 
FDD), ефективна на етапите проучване и техническо зада-
ние [17], Мултидисциплинарен подход в проектирането на 
надеждни защитени системи [18]. 

Предложеният концептуален модел за споделен цен-
тър за киберсигурност се отличава с пълнота на обхвата 
на предлаганите услуги, характерна за подхода umbrella 
[19]. Разликите от наличните на пазара технологии за ки-
берсигурност и частните решения, които са интегрирани в 
корпоративните системи за киберсигурност, обхващат: 

• пълния цикъл на киберинцидент; 
• контрола върху веригите за доставки на ИКТ ак-

тиви; 
• актуализиране на компетенциите на екипа на 

СЦОК и екипите на компаниите клиенти. 
Визията ни за пълния цикъл на инцидент включва 

всички процеси, които се инициализират след началото му. 
В тези процеси участват клиентската организация на споде-
ления център за киберсигурност, различни отдели на самия 
център и много външни трети страни.

Емпиричният ни опит от управлението на инциденти 
по сигурността показва, че този процес включва широка 
екосистема от участващи организации, занимаващи се с 
различни аспекти на последиците от инцидента. На прак-
тика считаме, че инцидентът е завършен само след като 
всички възможни ангажименти на пострадалата организа-
ция към засегнатите трети страни и отделни граждани са 
окончателно отпаднали заедно с всички институционални 
регулаторни задължения по отношение на инцидента.

Приемаме, че целта на СЦОК е да предпазва от 
кибератаки ИУС, които са свързани с организационните 
информационни системи и съдържат както съвременни, 
така и остарели технологии за автоматизация.

Централизираните защитни функции ще увеличат 
ефективността на технологиите, инсталирани в СЦОК. Го-
ляма част от едновременните усилия за управление на ки-
берсигурността и поддържащите активи за абонатите ще 
бъдат избегнати.

Изисквания към модела. Анализираме функцията 
на СЦОК въз основа на съществуващите правни рамки, 
стандарти и отраслови изисквания за сигурност на ИУС, 
публикувани от водещите институции в световен мащаб. 
SOC осигурява киберзащита за повече от една инсталации 
от ИУС, собственикът на всяка инсталация на ICS може да 
бъде различен. 

Целта на анализа е да посочи набор от функционал-
ности, които ще засилят ефекта от ЦСОК. Вземаме предвид 
много разлики между изискванията за сигурност и нужди-
те на традиционната ИКТ система и ИУС. Общият набор е 
изброен например в [7]. Екосистемата за киберсигурност 
на ИУС вече е далеч извън стандартите и включва мно-
жество елементи от цифровото пространство, свързани с 
интернет сигурността и веригата на доставки [20]. Моделът 
е оразмерен да предотвратява в пропорционална степен 
инцидентите с киберсигурност от високо ниво. Според [21] 
това са прекъсвания, които са най-сериозни и се считат 
за значителни. Отговорът на тези инциденти трябва да бъде 
незабавен. Инцидентите от високо ниво включват живо-
тозастрашаващи дейности, компрометиране на критични 
системи или информация, компрометиране на привилеги-
ровани акаунти и нарушаване на законите.

Зад термина управление на инциденти разбираме сло-
жен процес, който обхваща превантивни дейности, откри-
ване, анализ, реагиране и възстановяване от разрушителни 
събития с последваща обратна връзка за недопускане на 
аналогични ситуации. Целта на управлението на инциденти е 
да смекчи въздействието на разрушителното събитие. За да 
постигне тази цел, се установяват процеси, които откриват и 
анализират събития, за да определят дали даден инцидент е 
в ход, реагират, премахват последствията и подобряват спо-
собностите на организацията да реагира на бъдещ инцидент.

Както при другите стъпки, степента и усилията, необ-
ходими за управлението, зависят от въздействието на ин-
цидента и оперативната среда на организацията. След като 
организацията приключи прегледа си, важно е да затвори 
инцидента. Приключването на инцидента е официална де-
кларация, че не е необходимо да се предприемат допъл-
нителни действия. Дейностите по закриване на инциденти 
включват уведомяване на всички заинтересовани страни, 
засегнати от инцидента, че е разрешен и те не трябва да 
изпитват допълнителни ефекти. Важните практики за по-
добряване на възможностите за управление на инциденти 
включват анализ на първопричината след закриване на ин-
цидента [21] и актуализиране на политиките за киберза-
щита в рамките на функционалностите за управление на 
промяната и управление на знанието.
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При изграждането на този концептуален модел сме 
взели предвид общите характеристики на процесите на 
откриване на инвазии и характерните процеси на възста-
новяване и елиминиране на последствията от неуспехи в 
киберсигурността.

Систематизирането на набора от функции, които ИУС 
СЦОК трябва да изпълнява, сме извършили на основата 
на анализ на известни от последните двадесет години 
киберинциденти в обекти от критичната инфраструктура. 
Полученият набор от функции осигурява намаляване на 
оперативните разходи на СЦОК за всеки абонат; преодоля-
ва недостига на персонал за киберсигурност в отделните 
организации, управлявани ИУС; фокусирано натрупването 
на опит и знания, инкорпориране на авангардни техноло-
гии, които позволяват проактивни политики за сигурност; 
откриване на нови заплахи и ранни етапи на атаки; пре-
доставяне на достъп на предприятието до пакет от услуги, 
включително дистанционно управление на периметъра.

Фиг. 1. Обща визия за ЦСОК

Обхват на концептуалния модел за СЦОК
Предполагаме, че абонатите към СЦОК имат прибли-

зително подобна техническа архитектура в съответните им 
слоеве на ИУС: сензори, PLC, не-IP мрежи, канали за съ-
биране на данни, портали, бази данни, сървъри и системи 
за оркестрация, връзки с външни системи към доставчици, 
подизпълнители и институции. Комуникационната свързаност 
и основните мрежови услуги DNS, NTP, SMTP за абонатите 
се осигуряват чрез СЦОК. Трите основни стълба на ЦСОК са 
агрегати от проактивни функции, оперативно управление и 
отговор на инцидент, покриващи сечението от необходими 
за абонатите услуги по киберсигурността (фиг. 1). 

Проактивни функции. Имат най-голяма тежест при 
управлението на киберсигурността. Организациите под-
държат защитени връзки чрез VPN между обектите с ИУС 
и производителите на оборудване. Всяка подобна връзка 
представлява риск, който трябва да се наблюдава.

Управлението на политиките за сигурност включва 
спазване на регулаторните изисквания, бизнес политиката 
и организационните цели и спазването на изискванията на 
стандартите за сигурност. Споделеният СЦОК може да упра-
влява ядрото на политиката, което е общо за всички, и да 
предоставя методически указания за конкретните раздели, 
които засягат всеки абонат. Споделянето на защитата на 
основните мрежови услуги ще увеличи нивото на защита 
за всички абонати [22,23]. 

Връзки с външни организации. Регулаторните мер-
ки задължават организациите да поддържат комуникация 

с множество външни организации през различни етапи 
от жизнения цикъл на киберзащитата: при комуникации с 
външни доставчици, при оперативно управление. При сп-
равяне с последиците от инцидент в сигурността са не-
обходими комуникации с разследващи органи, външни 
консултантски компании, застрахователни компании, дър-
жавни институции, пресата и други. Ескалацията на инци-
денти изисква комуникация с правителствени ведомства и 
браншови организации, подизпълнители за предоставяне 
на услуги за киберсигурност, връзки с обществеността. Об-
хваща целия жизнен цикъл на инцидент по сигурността. От 
първоначално откриване до връщане към стабилно състоя-
ние. Екипът е съставен от професионалисти по сигурността, 
единствено посветени на защитата на бизнеса. 

Изследвания и развитие. Екипът на СЦОК управлява 
тестовата площадка със симулация на общи ИУС и обуче-
ние на служителите [24]. Проучва авангардните технологии 
с цел бъдещо внедряване в СЦОК. Контролира подизпъл-
нителите, които разработват нови решения. Лабораторно-
то тестване на ъпдейтите е предпоставка за избягване на 
проблеми при налагането на актуализациите по сигурността 
върху живите системи. Мултиплицира ефекта, тъй като ре-
зултатите се използват от всички засегнати абонати.

Гарантиране на сигурност по цялата веригата за 
доставки. Организациите комуникират с множество кон-
трагенти по веригата на доставки, което увеличава повърх-
ността за атаката. СЦОК предполага защитна стратегия за 
намаляване на рисковете от трети страни по веригата за 
доставки. Тя трябва да съдържа технически и организацион-
ни мерки, спазване на стандартите, регламентите и контрол 
върху съдържанието на договорите, които могат да създа-
дат предпоставки за киберинциденти. Това означава при-
емане на принципа за нулево доверие и необходимостта от 
постоянен мониторинг на доставчиците [25], контрол при 
доставка на продукти; управление на договори с доставчи-
ци на облачни услуги и телекомуникационни оператори в 
секциите за сигурност и SLA (Service Level Agreement). Тези 
функционалности отразяват динамиката на регулаторните 
мерки, които през последните години се увеличават, дават 
пълна представа за риска на трети страни за всеки абонат 
на СЦОК. СЦОК предоставя възможност за проучване на 
авангардните технологии и навременното им внедряване, 
обучение на алгоритми за машинно обучение с богати на-
бори от данни, събрани от реални атаки [26].

Оперативното управление на сигурността включва 
реагиране на събития от системите за мониторинг и регис-
триране на инциденти в реално време; идентифициране на 
точки на проникване и премахване на уязвимости, тестване 
за проникване, управление на активите и комуникационните 
връзки, обменът, извършен от всеки актив, откриване на про-
блеми с неправилни конфигурации и други слабости. Точното 
съвпадение на уязвимостите към контролерите се извършва 
въз основа на данните за версиите на фърмуера, трафикът от 
огледални портове в комутаторите се подават в IDS за анализ. 

Нашата визия за ангажираността на звената на СЦОК 
обхваща дейности, които засягат цялата екосистема за си-
гурност на абонатите. Екипът на СЦОК установява повише-
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ните рискове, премахва фалшивите положителни резултати, 
идентифицира възникналите събитията по сигурността, които 
са свързани с публикувани вече инциденти, разузнава за-
плахите. Създава условия за оценка на въздействието на 
предложената настройка и тества корекцията за некритични 
активи в лабораторна обстановка – операционни системи, 
бази данни, табла, защитни стени и други устройства за пе-
риферна защита. Това гарантира, че операционните системи 
не са засегнати неблагоприятно от актуализациите. СЦОК 
предоставя актуализации на системите за сигурност веднъж 
вместо всеки абонат. Същото се отнася и за последващи 
проверки на сегментирането на мрежата и контрола на дос-
тъпа. Проактивно извършва регресионно тестване, преди да 
внедри актуализации на оперативни или критични активи.

Мониторинг на системните конфигурации за недоста-
тъци в сигурността, редовни актуализации и признаци на 
компрометиране. Получаване на филтрирани нормализирани 
регистрационни файлове, корелиране и анализ на регистра-
ционни файлове с най-съвременни технологии – анализ на 
големи данни, ML, AI. Извършване на анализ на аномалии 
– индикатори за компромис (IoC) за намиране на противни-
кови инструменти или артефакти; създаване на хипотези за 
тестване; произволно търсене, използване на автоматизира-
ни инструменти за откриване на сигнали, тестване за уязви-
мости в сигурността в променящия се домейн на ИУС [27].

Автоматизирани дейности по сигурността. СЦОК пре-
доставя единен портал със служители, обучени в използва-
нето на инструменти за автоматизация за процесите на си-
гурност. Литературни източници описват ефектите от умората 
върху експертите по сигурността в режим 24/7 [28,29].

Отговор на инцидент по киберсигурността. Включва 
регистриране на инцидента, назначаване на приоритет, про-
следяване и предоставяне на пълна история на събитията и 
дейностите през целия жизнен цикъл на инцидента, управле-
ние на процесите за елиминиране на последствията от инци-
денти със сигурността. Активира се предварително изготвен 
план за реагиране при киберинциденти (служителите трябва 
да са обучени за неговото прилагане), договарянето на ан-
гажименти на трети страни: външен адвокат, консултанти, 
разследващи органи, правоприлагащи и регулаторни органи; 
управление на връзките с обществеността чрез пресконфе-
ренции и публикации на фирмени уебсайтове. Основните 
връзки между оперативното управление и отговора на инци-
дент по сигурността са представени на фиг. 2.

Фиг. 2. Функционални връзки

Преглед на реакцията след инцидента и научени 
уроци. Криминалистични изследвания върху запазени ори-
гинални данни и носители. Събиране на всички подходящи 
регистрационни файлове: от DNS, защитни стени, прокси, 
дневник на системните събития, комуникация ДОО за допъл-
нителни данни, извършване на оценка на щетите. СЦОК е ин-
ституция, отговорна за оценка на инциденти със сигурността, 
комбинирани технически умения и опит в разследването. 
Подходящи показатели могат да бъдат избрани от [30].

Разследване на инциденти по сигурността. Органи-
зацията може да претърпи последователни успешни кибе-
ратаки [31]. Анализът на много инциденти показва, че: (1) 
те отнемат много време, след като са предприети всички 
технически мерки в отговор на инцидента; (2) се ангажи-
рат трети страни за последващ анализ на инцидента; (3) 
появят си искове за щети от трети страни; (4) организация-
та продължава да разпределя ресурси за справяне с тези 
дългосрочни последици; (5) има нужда за координирано 
управление на процесите, свързани с тези последици.

Споделената СЦОК трябва да преодолее следващите 
пропуски в киберсигурността на ИУС: липса на активно 
разследване и целостта на доказателства и данни; липса 
на съвместими криминалистични инструменти за полеви 
устройства. Клиентите на СЦOК по исторически причини 
поддържат и остарели, и авангардни технологии. Идентифи-
цирането на източници на данни в SCADA и множеството 
слоеве на свързаност в сложна архитектура е трудна по 
своята същност задача [8]. 

Заключение
Днешните ЦОК ще се развият радикално в близко 

бъдеще, тъй като авангардните технологиите се интегрират 
от индустрията за киберсигурност. Идеята за СЦОК пре-
доставя мощен инструмент за изпълнение на изискването 
за многослойна киберзащита, което вече е факт в много 
регулаторни мерки. СЦОК създава условия всички абонати 
с ИУС да повишат нивото си на зрялост в киберсигурността 
[32] – може да бъде от полза за архитекти на системи за 
сигурност, системни архитекти и интегратори.. В съответ-
ствие със стандартите за проектиране логичната следваща 
стъпки в изследванията е синтезирането на концептуална 
архитектура и организационно решение за управление на 
отделните функционалности на СЦОК. 
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Abstract. This paper introduces Enterprise Resource Planning (ERP) 
systems from its evolution through architecture to its products 
regarding the security point of view. ERP is a technology that inte-
grates most business processes and covers all information flows 
in the organization. ERP is a prerequisite and tool with which the 
enterprise can automate its core business activities, reduce the 
complexity and cost of their interaction, force the company to 
start reengineering business processes to optimize its work and 
generate a successful business. But modern business is more and 
more open to communication with external organizations, especially 
through the Internet. Therefore ERP system is becoming a system 
with high vulnerability and high confidentiality, in which security 
is a critical aspect. The main characteristics of ERP systems are 
presented. The largest ERP vendors have already integrated their 
security solutions; many vendors are using specialized hardware 
and software solutions. The new e-business requires the develop-
ment and implementation of e-features of ERP systems (e-orders, 
e-shop, e-store, e-invoice, etc.), focuses on business between 
companies and customers. New technologies - Cloud computing, 
IoT, Block Chain are opportunities to make ERP highly integrated, 
more intelligent, more collaborative, cloud-based.  Based on the 
literature of the biggest developers of this type of systems are pre-
sented popular security solutions for ERP systems. The standard ar-
chitecture of the systems, the security policies guaranteeing secure 
access to the information are presented. Methods for data transfer 
with remote access to the systems are considered. The evolution 
of database development from structured /SQL/ via unstructured /
NoSQL/ to blockchain is shown. The methods for ensuring secure 
access to user information used by the developers of ERP systems, 
such as permissions, roles, authentication, are summarized. The 
main challenges to information security and the prospects for en-
suring data security are outlined.

Увод
Системите за планиране на корпоративни ресурси, 

познати като Enterprise Resource Planning (ERP),  като под-
ход за пълна бизнес интеграция са внедрени широко в 
почти всички видове на обществената дейност – производ-
ство, услуги, администрация, отбрана, обучение. През 1990 

г. Gartner Group за първи път ги определя като следващо 
поколение софтуер за бизнес производство и софтуер за 
планиране на производствени ресурси, а днес ERP систе-
мите се превърнаха в необходима предпоставка за успеш-
ното развитие на бизнеса. ERP системите са интегрирани, 
конфигурируеми и гъвкави информационни системи, която 
планират, управляват и оптимизират всички ресурси и про-
цеси в организацията [1]. С ERP предприятието може да 
автоматизира основните си бизнес дейности, да намали 
сложността и цената на взаимодействието им, да принуди 
самото предприятие да започне реинженеринг на бизнес 
процесите, за да оптимизира работата си и да генерира 
успешен бизнес. В съвременния динамичен свят често ус-
пешното внедряване на ERP система е въпрос на оцелява-
не и просперитет.

Целта на статията е да се направи преглед на състоя-
нието на технологията на ERP системите и перспективите 
на развитие в светлината на информационната сигурност. 

Преглед на ERP технологията
ERP системите обхващат всички или почти всички 

информационни потоци в организацията. Те представляват 
най-високото ниво на развитие на информационните сис-
теми. В основата на ERP системите е клиент-сървърната 
технология. Най-разпространените ERP системи са от типа 
централизирани информационни системи и в основата им 
са централизираните приложения и бази данни.

ERP системите се развиват стремително през годи-
ните. Първоначално системи с такива функционалности се 
разработваха на местно ниво от ИТ специалистите в орга-
низацията и/или външни фирми за управление на базови 
бизнес функции като счетоводство, планиране, управление 
на складовете и на човешките ресурси. Използваха се раз-
лични технологии, програмни езици и бази данни, което 
затрудняваше интегрирането им. Разработваха се  слож-
ни и невинаги стабилно работещи интерфейси. Освен това 
отделните системи се различаваха технологично една от 
друга, което затрудняваше неимоверно ефективното адап-
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тиране към промените и надграждането на бизнеса.  Масо-
вото внедряване на ERP системите започна, когато компа-
нии като IBM, SAP и BAAN разработиха набор от типични 
приложения като компоненти за ERP системи, обособени в 
относително самостоятелни модули. 

С изграждането на устойчива ИКТ инфраструктура и 
ERP функционалности, капсулирани в типични стандартни 
компоненти – модули, ERP системите вече не само от-
страняват технологичните проблеми пред интеграцията, но 
и отговарят на новите динамични изисквания на бизнеса. 
Не само това, внедряването на унифицирани системи за 
управление на бизнеса доведе до оптимизиране на бизнес 
процесите, особено в големите и сложни компании и ор-
ганизации.

Технологии като Web Services оказаха голямо влияние 
върху ERP системите. Новите системи използват защитени 
бази данни и приложения, базирани в интернет. Вече сме в 
етап на внедряване на нови, облачнобазирани ERP систе-
ми, такива като SAR S/4 HANA. Те предоставят нови мощни 
инструменти за управление на база проблемноориентирана 
обработка на огромни бази от данни. Това е резултат от 
революционното навлизане във всички сфери на човеш-
ката дейност на нови концепции и технологии като Cloud 
Computing, IoT, Big Data.

Все повече фирми представят на пазара свои разра-
ботки с подобни функционалности, някои от тях с отворен 
код [2]. Български компании разработват и внедряват ус-
пешно свои продукти, например българската bgERP предлага 
пълна функционалност на платформа с отворен код [3]. 

През октомври 2019 г. списание Форбс [4] публикува 
проучване на Software Reviews относно удовлетвореността 
на потребителите на ERP системи, резултатите от което са 
показани на фиг. 1.

Фиг. 1. Проучване на удовлетвореността на потребителите  
на ERP системи в световен мащаб

Един от критериите за формиране на тази удовлетво-
реност е информационната сигурност. Фокусът върху този 
критерий е една от причините четири големи компании да  

доминират в този бързорастящ сектор на информационните 
технологии – SAP, Oracle, PeopleSoft и JD Edwards с повече 
от половината пазарен дял.

Типичната съвременна ERP система носи следните ти-
пови характеристики [5]:

1.  Компонентност или модулност, т.е. всички различни 
бизнес функции трябва да бъдат проектирани като 
различни относително самостоятелни компоненти.

2.  Интегрираност. Компонентите са интегрирани и без-
проблемният поток от данни между компонентите 
им позволява да взаимодействат като една функция. 
Компонентите са свързани чрез стандартни интер-
фейси.

3.  Гъвкавост. Системата трябва да е разширяема и съв-
местима със старите системи, промяната в бизнес 
процесите и стратегиите е лесна за изпълнение. 

4.  Мащабируемост. ERP системата трябва да се кон-
фигурира и преконфигурира лесно според нуждите на 
предприятието. Това е особено важно при работа в 
корпоративна среда.

5.  Компонентите на системата трябва да работят в ре-
ално време, като трябва да са достъпни онлайн.

6.  ERP системата трябва да има потенциал да миними-
зира разходите и да увеличи печалбата. Това е основ-
но изискване за функциониране на организацията и 
основа на мотивацията на компанията.

7.  Сигурност. Най-ефективните методи за сигурност в 
информационните системи трябва да бъдат прилагани 
и актуализирани постоянно.

8.  Ефективно внедряване и поддръжка. Доставчикът 
на системата трябва да разполага с механизми и 
структура за бързо, оптимално и гарантирано внедря-
ване на системата. 

9.  Трябва да бъдат разработени и инструменти за кон-
тролиране на ефективността на работата, отстранява-
не на възникващи проблеми и постоянно обновяване 
на инсталираните модули.
Структурата на ERP системата и тези особености 

определят методите за повишаване на информационната 
сигурност. 

Информационна сигурност в ERP 
системите

Информационната сигурност е от решаващо значение 
за ERP системите, тъй като те се използват и в редица 
опасни в глобален мащаб индустрии, например химическо 
производство, енергетика, металургия, в медицината, фи-
нансовите услуги и отбраната. 

Първостепенна задача е разработката на адекватна и 
детайлна политика и модел на сигурност за ERP системите. 
Ще разгледаме методите за обезпечаване на информацион-
ната сигурност, започвайки от архитектурата, през транс-
фера на данните до политиките и функциите за разрешава-
не и гарантиране на достъпа до информация.

В основата е архитектурата на системите.
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Трислойна архитектура на ERP системи
ERP системите използват клиент/сървър архитектура, 

за да създадат разпределена изчислителна среда. Използва 
се архитектура, която съдържа три логически слоя. Този 
тип архитектура дава възможност за гарантиране на сигур-
ността на информацията, използвайки различни специфич-
ни за всеки слой технологии. 

Фиг. 2. Трислойна архитектура на SAP R/3 [6]

На фиг. 2 е представена трислойната архитектура на 
SAP R/3. Тя съдържа:

1.  Презентационен слой (FrontEnd). Това е отдалечен 
(дистанционен) терминал, хардуерен или виртуален; 
унифициран графичен потребителски интерфейс (GUI) 
или браузър (или приложение за браузър), който съ-
бира входящата информация, генерира заявки и връ-
ща резултатите от обработката на потребителя или 
машината.

2.  Приложен слой. Тук са приложните програми, които 
събират заявките от презентационния слой и обра-
ботват данните въз основа на правилата, функциите 
или логиката на бизнеса.

3.  Слой на базата данни (BackEnd). Системата за упра-
вление на базите данни (DBMS), която управлява опе-
ративните и бизнес данни в организацията  и достъпа 
на потребителя до тази информация съгласно дефи-
нираните и конфигурирани разрешения за достъп и 
работа. Този слой включва и операционната система 
и свързания хардуер, локален или облачен, като ба-
зови елементи на системата.   Това е основата на ERP 
системата, платформата за обмен на информация и 
винаги се внедрява преди имплементирането на мо-
дулите на ERP системата. Например за SAP R/3 това 
е SAP Net Weaver [6].
Проблеми със сигурността съществуват във всеки 

слой на ERP системата. Презентационният слой се отнася 
до графичния потребителски интерфейс, браузърите и ус-
тройствата за достъп – компютри, смартфони, терминали и 
други. Тъй като предаването на GUI пакети е невъзможно да 
се ограничи, защитата се реализира, като се регламентира 
достъпът на потребителя до GUI с роли, профили, пароли. 
По-добрият начин за осигуряване на сигурност може да 
бъде поставянето на CITRIX сървър между потребителя и 

ERP системата [7]. Същността на използване на CITRIX се 
състои в създаване на CITRIX виртуална десктоп инфра-
структура (VDI).

Методи за сигурен трансфер на данни в ERP сис-
темите

Първите ERP системи работеха в затворена среда и 
най-използваната технология за сигурност беше изолиране, 
отначало физическо, а после и логическо, и сегментиране 
на мрежите. Големите компании използваха наети линии за 
свързване на клиентите със системите. С разработването 
на уеб базирани ERP системи започнаха да се използ-
ват и съвременни методи за защита на информация, като 
например протокола за мрежова сигурност IPsec (Internet 
Protocol Security). IPsec, известен още като IP Security про-
токол, определя архитектурата на услугите за сигурност за 
мрежовия трафик. IPsec описва рамката за осигуряване 
на сигурност и набор от протоколи, създадени да осигурят 
тази сигурност, чрез удостоверяване и криптиране на IP 
мрежови пакети. IPsec се използва за защита на преноса 
на данни в ERP системите чрез настройка на свързаност 
с помощта на тунелиране, при което всички данни, изпра-
щани между две крайни точки са кодирани. Установява се 
пренос на данни във виртуална частна мрежа (VPN). VPN 
технологията е ефективен начин за защитен трансфер на 
данни през жични и безжични мрежи.

Политики на сигурност и методи за обезпечаване 
на сигурен достъп до информация 

Гарантирането на сигурността на данните в ERP 
включва следните аспекти:

1.  Политики на сигурност (Security policy). Политиките 
за сигурност регламентират правилата за достъп и 
трансфера на данни. Администраторите на системата 
разрешават/блокират разрешенията на потребители-
те.

2.  Удостоверяване (Authentication). Основната цел на 
удостоверяването на потребителя е да се провери 
дали потребителят е едно и също лице с предоставе-
но разрешение за достъп до данни.

3.  Разделяне (Separation). Задачите могат да се изпъл-
няват само от определени потребители.

4.  Авторизацията (Authorization). Разрешението за упо-
треба проверява дали потребителят има достъп до 
съответните ресурси.

5.  Ограничаване на времето (Time restriction) за дос-
тъп. Разрешаването на работа е допустимо само през 
определеното работно време.

6.  База данни Сигурността на данните обезпечава точ-
ността на данните и проследява и записва тяхната 
промяна във времето. Данните трябва да бъдат ар-
хивирани с възможност за бързо възстановяване в 
случай на аварии. Съвременните информационни тех-
нологии обезпечават онлайн бекъп на данните.
Като цяло се нуждаем от пълна сигурност за ERP 

системите на всички етапи на събиране, съхранение и об-
работка на информацията на всички нива на системата. 
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Политика за сигурност за ERP системите
Голяма част от акцентите върху сигурността на ERP 

бяха поставени върху поверителността на информацията. 
Трябва обаче да включим и други видове политики, защото 
основната цел на ERP системите е интегриране и споделяне 
на информация. Например:

1.  Need-to-know policies – политики за необходимост от 
знание. Това са политики, при които се предоставя 
достъп до данни въз основа на изискването потреби-
телят да знае или не някаква информация.

2.  Need-to-share policies – политики за необходимост 
от споделяне. Тези политики определят нивото на об-
мен на данни в една организация.

3.  Trust policies – политики за доверие. Тези правила 
гарантират, че данните се споделят само между дове-
рени организации или потребители.

4.  Integrity policies – политики за интегритет. Това оз-
начава, че данните се променят само от оторизирани 
потребители. 
По същество ERP системата трябва да имплементира 

и налага различните политики. В зависимост от конкрет-
ното приложение на ERP системата, то и политиките за 
сигурност и методите за реализирането им са различни.

Автентикация – удостоверяване на потребителя и 
роли

Много от съвременните системи са базирани на роле-
во контролиран достъп – Role-Based Access Control (RBAC).

Ролево контролираният достъп се състои от следните 
компоненти:

1.  Разрешения (Permissions). Разрешението е достъпът 
до един или повече обекти в системата. За базата 
данни разрешението се отнася до правата за съби-
ране, избор, актуализиране, изтриване или вмъкване 
на запис.

2.  Роли (Roles). Ролята е определена работна функция 
в организацията – йерархична или не. 

3.  Потребители (Users). Потребителят е човек, устрой-
ство, система, на когото може да бъде възложена 
една или повече роли. При това потребителите насле-
дяват политиките на всяка отделна роля.

4.  Ограничения (Constraints или Restrictions). Отговор-
ни за ограниченията на потребителите са администра-
торите, които настройват правата в зависимост от 
таблицата на отговорностите.

Упълномощаване (Authorization) като процес
Процесът на упълномощаване е различен за различ-

ните фирми, разработчици на ERP системи и е важна част 
от сигурността. Например процесът на разрешаване на 
достъпа в SAP R/3 се състои от следните понятия:

• Главен запис за потребителя (User Master Record), 
който дефинира ролята на потребителите в проце-
са на работа с транзакциите и данните.

• Обект за упълномощаване, който представлява 
формализирана рамка на концепцията за разре-
шение и съдържа полета на разрешение.

• Профил за ауторизация, който съдържа разреше-
ния, които са назначени на потребителя от адми-
нистратора. 

• Проверка на ауторизация, която се използва за 
защита на избраните транзакции или данни и е 
вградена в логиката на програмата.

Друга важна концепция в разрешението на достъпа 
в SAP R/3 е начинът на администриране на разрешенията, 
което означава създаването, генерирането или възлагането 
на разрешение. Може да е централизирано или децентра-
лизирано (с един или повече администратори). Контроли-
рането и записването на влизанията в системата също е 
необходим компонент за сигурността на приложния слой 
на ERP системата.

Бази данни на ERP системите – еволюция и си-
гурност

Повечето ERP системи в момента използват центра-
лизирани бази данни. Според организацията на данните 
могат да бъдат класифицирани два типа бази данни – рела-
ционни и нерелационни. Повечето ERP системи използват 
SQL (Structured Query Language) релационни бази данни. 
Поддръжката на дадения модел за съхранение, структурата 
и управлението на данните се извършва от системата за 
управление на бази данни (СУБД). Използват се най-вече 
Microsoft SQL Server и Oracle релационни бази данни.

NoSQL бази данни се появиха в началото на 21-и век. 
Те са резултат от необходимостта от управление на големи 
обеми информация в съвременните уеб и мобилни прило-
жения. NoSQL бази данни се използват при работа с уеб 
приложения в реално време. Най-новите версии на ERP сис-
темите използват NoSQL бази данни, например SAP HANA. 

В момента най-големите доставчици на ERP системи 
на SAP [6] и IBM [8] работят по използването на нови бази 
данни, базирани на технологията blockchain. Blockchain е 
растящ последователен списък на криптирани документи, 
които се наричат блокове, свързани помежду си, но разпо-
ложени на различни места и носители. Всеки блок съдържа 
криптографски хеш на предишния блок, времева марка и 
данни за транзакциите – фиг. 3.

Фиг. 3. Илюстрация на blockchain технологията

С такъв дизайн blockchain е технология за изграждане 
на бази данни с високо ниво на сигурност. Това може да 
бъде бъдещето на организацията на базите данни на ERP 
системите. Възникват обаче юридически въпроси, свързани 
особено с националното законодателство. 
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Бъдещето на ERP системите  
и информационната сигурност

В наши дни ERP системите се превръщат в ядрото на 
бизнеса в много компании. Големите и сложни бизнес сис-
теми не могат да съществуват ефективно без ERP системи. 
Затова и сигурността на ERP системите ще бъде условие за 
съществуването и развитието на бизнеса. 

Бъдещите ERP системи добавят към традиционните и 
нови функции:

1.  Хетерогенност. Това означава, че компонентите от 
различни доставчици работят в единна ERP систе-
ма. За тази цел доставчиците разработват сигурни 
комуникационни платформи и стандартни защитени 
интерфейси за пренос на данни.

2.  Колаборативност или сътрудничество. Можем да 
класифицираме бизнес процесите в две основни гру-
пи. Първите са вътрешноориентираните процеси, на-
пример счетоводство или управление на веригата на 
доставки. Втората е основана на взаимодействието 
в интернет, например електронната търговия, а си-
гурността е основното изискване за всички интернет 
базирани или свързани системи.

3.  Интелигентност. ERP системата в бъдеще ще включва 
повече компоненти, които правят анализи, проучва-
ния или дори съвети и предложения за стратегическа 
трансформация на бизнеса. Елементите на изкуствен 
интелект (Artificial Intelligence) ще бъдат интегрирани 
в ERP системите.

4.  Безжична свързаност в ERP системите. Наблюдава-
ме три различни аспекта:
• Достъп до ERP системата от мобилни устройства.
• Трансфер на данни с помощта на бързи безжични 

мрежи, например 5G, част от концепцията интер-
нет на нещата (IoT).

• Разпределени облачно базирани и с динамична 
организация бази данни и приложения.

• Облачно базирани приложения за обработка на 
огромни масиви данни с цел анализ и генериране 
на оптимални решения по зададен критерий.      

Но за всички аспекти има едно общо изискване –  
сигурност.

Заключение
Планиране на ресурсите в предприятието е техноло-

гията, която задвижва реформацията в сферата на ико-
номиката и влияе положително върху живота на хората. 
ERP системата сега се трансформира в система с повече 
координация, по-висока хетерогенност и интегритет, по-ин-
телигентна, работеща на ниво знания, базирана на облачни 
технологии и бърза безжична връзка. 

Системите и политиките за сигурност на ERP систе-
мите се развиваха паралелно с развитието на системите за 
управление, но повечето от решенията се основаваха на 
предположението, че ERP системата е затворена информа-

ционна среда. Тези тенденции са към отваряне на ERP сис-
темите и работа в интернет. Ето защо се нуждаем от нови 
решения, нови технологии и инструменти за обезпечаване 
на сигурността на системите.

Можем да очертаем перспективите за развитие на 
информационната сигурност на ERP системите:

1. Разработване на нови политики, модел и дизайн на 
архитектурата за обезпечаване на сигурността на ин-
формацията.    

2. Проучване на сигурността на интерфейсите между 
различни компоненти – операционните системи, ба-
зите данни, приложенията, модулите и комуникацион-
ните платформи.    

3. Развитие на технологиите за защита на обменяните 
данни и документи.    

4. Защита на управлението и споделянето на знания.    
5. Защита на уеб базираните услуги и приложения чрез 

разработване на нова уеб ориентирана архитектура.    
6. Нови методи за автентикация и ауторизация на потре-

бителя в  отворена интернет среда.    
7. Осигуряване на безопасен трансфер на данни в жич-

ни и безжични комуникации.    
8. Разработване на методи, базирани на изкуствен ин-

телект, за актуализиране на технологиите за защита 
на данните.    
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50-годишен юбилей на катедра 
„Автоматизация на производството“  
при Техническия университет – Варна

Н. Николов

50th Anniversary of the Department of Industrial Automation  
at Technical University of Varna

N. Nikolov

През 2020 г. се навършват 50 години от създаването 
на катедра “Автоматизация на производството” в Техниче-
ския университет  – Варна, и на едноименната специалност 
– автоматизация на производството (АП).

Катедрата е създадена през септември 1970 г. като 
част от състава на Електротехническия факултет на Висшия 
машинно-електротехнически институт – Варна (сега Техни-
чески университет – Варна). Първият ръководител на кате-
драта е проф. д-р инж. Светослав Николов Колев (тогава 
доцент).

През учебната 1970-1971 г. катедрата започва обу-
чение по новия учебен план на едноименната специалност 
автоматизация на производството (АП). Като хабилитиран 
преподавател в областта на автоматиката акад. Минчо Хад-
жийски (тогава доцент в катедра „Топлотехника“ към ВМЕИ 
– Варна) е поканен да преподава в новата специалност. Той 

създава учебните програми и прочита учебните курсове по 
базовите дисциплини: „Теория на автоматичното управле-
ние“, I и II част; „Идентификация на промишлени обекти“ и 
„Автоматизация на производствени процеси“.

Обучението в специалност АП започва едновременно 
за три действащи курса. Първи курс – приети в специал-
ност АП, а втори и трети – попълнени от желаещи студенти, 
преместени от специалности РТ, СТ и ЕМА. Така първият 
випуск завършва през 1973 г.

Общо за периода 1970-2020 г. в катедрата са работи-
ли (или работят) 87 души – 49 преподаватели и 38 научни 
сътрудници, инженери, техници и помощен състав.

От създаването на катедрата в нея са разработени 
и защитени 29 докторски дисертации и една дисертация 
за доктор на техническите науки от проф. д.т.н. Николай 
Пантев през 1989 г.

Катедра АП 1996 г.
Първи ред: проф. д.т.н. Николай Пантев, доц. д-р Петър Петров, проф. д-р Светослав Колев, доц. д-р Тодор Пазвантов; 

Втори ред: доц. д-р Овид Фархи, доц. д-р Димитър Генов, доц. д-р Цвятко Лилов, гл. ас. Светлана Савова, гл. ас. Диан Джибаров; 
Трети ред: гл. ас. Наско Атанасов, гл. ас. д-р Витан Димитров, гл. ас. Цоло Георгиев, гл. ас. Панайот Шипков, гл. ас. Янка Батанова, 

Стоянка Минчева, гл. ас. Румен Тодоров, инж. Иван Баджаков; 
Четвърти ред: гл. ас. Никола Николов, гл. ас. Коста Люцканов, гл. ас. Емил Маринов, гл. ас. Веско Узунов, гл. ас. Янко Янев,  

гл. ас. Йордан Червенков, гл. ас. д-р Иван Иванов, гл. ас. Пламен Манасиев, гл. ас. д-р Светослав Славов, инж. Павлин Бакалов
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Със създаването и развитието на катедрата са свърза-
ни редица изявени учени от страната и чужбина. Гост-пре-
подаватели в катедрата са били: проф. д.т.н. инж. Виктор 
Олейников; акад. Минчо Хаджийски – доктор хонорис кауза 
на ТУ – Варна; проф. д.т.н. Камен Ищев – почетен професор 
на ТУ – Варна и други.

Открити лекции пред преподаватели и студенти от 
специалностите на катедрата са изнасяли: проф. д.т.н. Емил 
Николов – доктор хонорис кауза на ТУ – Варна; проф. д-р 
Ганчо Вачков; доц. д-р Яна Парилкова, доц. д-р Симеон 
Симеонов от ТУ – Бърно и други.

Първите години след създаването на катедрата и спе-
циалността се характеризират с непрекъснато увеличава-
не на приема на студенти. Специалност автоматизация на 
производството е сред най-търсените инженерни специал-
ности. През 1973 г. са приети осем учебни групи с близо 
240 студенти. До 1979 г. по специалността се дипломират 
близо 700 инженери.

От първия випуск на специалност АП (1973 г.) до 2020 
г. са се дипломирали 3162 инженери. Възпитаници на кате-
драта са в основата на новосъздадения инженерингов хъб на 
фирма Siemens за Югоизточна Европа във Варна. Инженери, 
завършили специалностите ни, работят в цялата страна, как-
то и в редица други държави: САЩ, Канада, Австралия, Нова 
Зеландия, Германия, Израел, Турция, Гърция и други.

Артур Кордон е един от възпитаниците на катедрата.
Сега катедра АП обучава студенти в три специалности 

от ОКС „Бакалавър“: АИУКС и РМ (за първи курс); АРУКС 
(за втори, трети и четвърти курс) и четири специалности 
от ОКС „Магистър“: „Siemens PLC технологии за управле-
ние“; „Системи за автоматизация на сгради“ (САС); „Индус-
триални роботизирани системи и автоматизация“ (ИРСА) и 
„Автоматика, информационни и управляващи компютърни 
системи“ (АИУКС). По посочените ОКС обучението се из-
вършва в редовна и задочна форма, а за „Siemens PLC 
технологии за управление“ има и дистанционна форма на 
обучение. Завършилите тази специалност получават серти-
фикат от фирма Siemens. Извършва се и обучение в ОНС 
"Доктор" по докторски програми: “Теория на автоматичното 
управление” и “Автоматизация на производството”.

Днес катедра АП разполага с 12 лаборатории с обща 
площ 615 m2 и две лекционни аудитории с общо 92 мес-
та, оборудвани с мултимедийна техника. Оборудването на 
лабораториите се обновява и обогатява интензивно. До-
ставената техника за периода 2014-2019 г. е на стойност 
над 700 000 лева. В момента тече проект за създаване 
на секция „Морска роботика“ към Националния център по 
мехатроника и чисти технологии на обща стойност над 
700 000 лв., в която катедра АП има водеща роля.

Акад. Минчо Хаджийски Проф. Емил Николов Проф. Камен Ищев Проф. Ганчо Вачков

 Лаборатория 
„Мехатроника“ – 
роботизиран комплекс 
и логистично поле
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През последните 10 години е извършено преструктури-
ране и модернизиране на лабораторната база на катедрата. 
Създадени са лабораториите „Мехатроника“, „Индустриални 
автоматизирани системи“ и „Системи за автоматизация на 

сгради“. Модернизирани са лабораториите “Управление на 
технологични процеси”, „Проектиране на системи за авто-
матизация”, “Теория на управлението и идентификация на 
системи”, “Управление на електромеханични системи”.

Колективът на катедра АП благодари на предшестве-
ниците, създали и изграждали катедрата, и се обръща с 
надежда към ентусиазма на младите да съхраняват и ут-
върждават добрите традиции, за да пребъде катедрата през 
годините.

Лаборатория „Управление  на технологични процеси“

Първи ред: доц. д-р Наско Атанасов, доц. д-р Марияна Тодорова, 
доц. д-р Никола Николов, доц. д-р Мариела Александрова, 

ас. Ренета Първанова
Втори ред: ас. Елена Драганова, ас. Диан Джибаров, 

инж. Недка Кънчева, доц. д-р Веско Узунов
Трети ред: гл. ас. д-р Живко Жеков, ас. Иван Григоров, 

инж. Иван Баджаков
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In memoriam

Доц. инж. Веселин Спиридонов
(1939-2020)

На 81 години почина 
високоуважаваният наш ко-
лега доц. Веселин Спиридо-
нов. Той е сред пионерите в 
развитието на компютърната 
наука, техника и технологии 

в България. През 1961 г. той въвежда в действие първа-
та електронноизчислителна система у нас – аналоговата 
изчислителна машина МН-7. Участва в разработването на 
програмното осигуряване на първата българска изчисли-
телна машина „Витоша“, демонстрирана през 1963 г. в 
Москва. Участва активно в популяризиране на идеите на 
изчислителната математика, ориентирана към проблемите 
на изчислителната техника като самостоятелен автор на 
книгите „Изследване на операциите“ (1977 г.) и „Динамич-
но оптимиране“ (1981 г.).

През 1977 г. доц. Веселин Спиридонов оглави бъл-
гарската част на създадения Българо-съветски институт 
„Интерпрограма“ за разработване на системно и приложно 
програмно осигуряване, насочено към машини от Единната 
серия (ЕС), с ориентация към автоматизация на машино-
строителното производство. С дейността си съдейства  зна-
чително за развитието на технологията на програмирането 

за целите на индустрията и организационните системи в 
нашата страна.

Доц. Веселин Спиридонов беше член на редколегията 
на сп. „Автоматика и информатика“ в продължение на 20 
години (1999-2019 г.) и отговаряше за направление „Ком-
пютърни науки и технологии“.

Научните интереси на доц. Спиридонов бяха в областта 
на изследване на операциите, математично моделиране, ли-
нейно и нелинейно програмиране, динамично програмиране.

Със своята колегиалност, висока компетентност и жи-
тейска мъдрост доц. Спиридонов остави у нас незабравими 
спомени за личност, цялостно отдадена на компютърната 
наука и технологии и развитието им у нас.

Кончината на доц. Веселин Спиридонов е болезнена 
и трудно възстановима загуба за цялата ни общност на 
специалисти по автоматика и информатика.

Поклон пред светлата му памет!

Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“
Редколегия и редакция 

на сп. „Автоматика и информатика“

Доц. инж. Иван Шишков
(1935-2020)

На 6 октомври 2020 г. 
си отиде от нас нашият ко-
лега доц. инж. Иван Шишков 
– един от пионерите на авто-
матизацията у нас.

Иван Шишков е роден 
на 27 април 1935 г. в София. През 1959 г. завършва Тех-
ническия университет – София, специалност електрооб-
завеждане и автоматизация на промишлени предприятия. 
Специализирал е индустриална информатика във Франция 
(1973 г.) и притежава диплома за сертифициран енергиен 
мениджър от Асоциацията на енергийните инженери – САЩ 
(1998 г.). От 1959 до 1962 г. е началник цех КИПиА в Ме-
талургичния завод в Перник, а от 1962 до 1992 г. работи 
в ЦНИКА като ръководител група, началник отдел и замест-
ник директор с значителен принос за цялостното развитие 
на Института. Участвал е и е ръководил разработването и 
внедряването на голям брой системи за автоматизация в 
металургията и машиностроенето, системи за автоматиза-

ция на напоителни системи и водоснабдяване, системи за 
опазване на околната среда и повишаване на енергийната 
ефективност.

От 1998 до 2000 г. доц. Иван Шишков е изпълнителен 
директор на фондация „Енергийна ефективност” – София, 
а от 2001 г. е изпълнителен директор и председател на 
Управителния съвет в Софийска енергийна агенция Софена.

Автор и съавтор е на повече от 80 статии и доклади и 
на шест книги в областта на автоматизацията и енергийна-
та ефективност. Бил е дългогодишен член на Управителния 
съвет на САИ и на редакционната колегия на списанията, 
издавани от САИ. Член е на СЕЕС и на други неправител-
ствени организации в областта на енергетиката.

Да бъде светла паметта му. Неговите колеги, ученици 
и приятели няма никога да го забравим.

Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“
Редколегия и редакция 

на сп. „Автоматика и информатика“
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