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Abstract. By definition, sustainable development is a way of using 
natural resources that aims to meet human needs while maintaining 
the natural balance with the environment, so that these needs can 
be met both now and for future generations. The creation of highly 
efficient technological processes, energy efficiency in every sphere of 
the economy and society, the production of energy from renewable 
energy sources, the economy of materials, the use of renewable 
natural resources, the development of green and eco-technologies, 
prevention of harmful waste; effective governance of the economy, 
society and the environment are part of the most important policies 
underlying the European Union's (EU) Sustainable Development Strat-
egy. Creating energy efficient production systems involves less im-
pact on the environment. One of the most powerful tools for creating 
this type of system is the integration of energy and mass processes. 
Process integration covers a wide range of system-oriented methods 
and approaches that are used in the design and reconstruction of 
industrial processes to obtain optimal use of resources. In recent 
years, the focus on energy integration of processes has shifted from 
the integration of processes in continuous systems to the integration 
in systems with batch processes. From the conducted researches 
it is clear that the production systems with batch processes have 
sufficient energy potential, which can be used to improve their energy 
efficiency. The recovery and use of this heat is complicated by the 
batch nature of the processes, and the task is further complicated 
by the impact of stochastically changing flow parameters such as 
temperature, volume, etc., overcoming which is a serious challenge 
to the sustainability of batch production systems. The aim of the 
present study is to propose a method for dealing with uncertainties 
and increasing resilience through heat integration of flows in period-
ic production systems. The method includes three main stages: 1. 
Uncertainty analysis and selection of a suitable scheme for energy 
integration of processes and its mathematical description; 2. Defin-
ing the problem of optimal redesign of an energy-integrated batch 
production system by incorporating the integration model within a 
stochastic optimization problem and its solution; 3. Assessment and 

decision making to choose the most appropriate solution, whereby 
the production system is sustainable of the impact of the uncertain 
parameters in the widest borders, by defining the flexibility index.

1. Uncertainty Analysis and Selection  
of a Suitable Scheme for Energy 
Integration of Processes and its 
Mathematical Description

1.1. Uncertainty Analysis

From a process perspective, uncertainties can be classi-
fied as internal (endogenous) and external (exogenous) [1,2]. 
Internal uncertainties include variations in flow rates and flow 
temperatures, fluctuations in their composition and quality. Ex-
ternal uncertainties are caused by external factors that affect 
the process, such as fluctuations in the volume and param-
eters of feed streams, environmental conditions, fluctuations 
in product requirements and prices, and more. Taking into 
account the impact of uncertainties is extremely important, as 
they can take production systems out of optimal equilibrium 
working conditions and cause violations in working condi-
tions. In order to keep the processes affected by the effects 
of uncertainty feasible, working conditions must be shifted 
within the region of feasibility. Uncertainty analysis provides 
information on their impact on working conditions. Statistical 
analysis of uncertainties allows to determine the expected 
range of change in uncertainties, as well as their probability 
distribution. All this affects the sustainability of periodic pro-
duction systems and further complicates their energy integra-
tion. In order to transform a problem into a deterministically 
approximated one, the discretization of the uncertain space 
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is used. In order to be able to apply it, the independence of 
the uncertain parameters from each other is assumed, and 
therefore the independence of their probabilistic distributions. 
In the present work, the scenario method is used to discretize 
the uncertain space any complete set of fixed, for all uncertain 
parameters, values, with a fixed probability of its realization. 
When solving a stochastic model, only one set of scenarios 
is used, for which the sum of the fixed probabilities is equal 
to 1. Sampling of uncertain space by generating scenarios is 
usually associated with the representation of the stochastic 
optimization problem in terms of its deterministic equivalent of 
multi-scenario multi-stage or two-stage stochastic program-
ming. 

The accuracy and efficiency of stochastic models de-
pends on the quality of the generated scenarios. Different 
approaches have been developed for this purpose. They range 
from those based on the use of historical data, etc. non-par-
ametric, up to random sampling of a selected distribution 
function of a multivariate random variable – etc. parametric 
approaches. The main difference between non-parametric and 
parametric approaches is that in the first case the generated 
scenarios are represented by real data with equal probability 
of occurrence, while in parametric, generated scenarios can 
be entirely hypothetical. The advantage of non-parametric ap-
proaches is that they are easy to understand and calculate, 
but on the other hand strongly depend on the defined patterns 
to be generalized. For their part, parametric approaches de-
pend on the chosen distribution function, which can be diffi-
cult to determine, and there is no evidence that data that fit 
well into a distribution today will remain so in the future [3].

An extremely attractive method for generating scenarios 
has been proposed by [4]. His idea is to replace a set of 
scenarios with a smaller one so that the optimization task is 
approximated in a reduced space. The proposed criterion for 
selecting a subset of scenarios is that the total probability of 
occurrence of a given realization of each uncertain parameter 
in the final set of scenarios is equal to the probability of the 
uncertain parameter taking this specific value. This criterion 
must be met for each uncertain parameter in the model. To 
define the minimum set of scenarios, the task is formulated in 
terms of MILP, as well as a relaxed LP task.

1.2. Heat Integration in Batch Processes

The problem of energy integration in production systems 
with batch processes is much more complex due to the pre-
dominantly low-potential heat. Batch and discreet nature of 
the sources and recipients of heat imposes additional restric-
tions requiring coordination processes. Often, flows suitable 
for integration have different durations and occur at different 
time intervals. Production schedules define some of the most 
heavy constraints on the problems of operation management, 
design, and redesign of production systems with batch pro-
cesses and make combinatorial complexity a major problem.

There are two main approaches to heat integration in 
batch processes, direct and indirect [5]. In the direct ap-
proach, heat exchange takes place between hot, cooled down 

and cold, heated- up, batch reactors that appear simulta-
neously in the production horizon. Heat-exchange equipment 
for heat recovery and pumps for fluid transport are used. 
The linear approach requires adherence to a strict production 
schedule to ensure energy efficiency and product quality. In 
the indirect approach, heat exchange occurs between streams 
that do not appear simultaneously in the system. It uses in-
termediate fluids and a heat storage system (comprising heat 
tanks) to allow heat to be stored, transferred and utilized in 
the future. It enables the heat exchange process to be less 
restricted and less sensitive than schedules, and provides 
some operational flexibility. Many technical suggestions can 
be found in the literature for the implementation of each of 
them, such as those shown in Figures 1a and 1b.

Figure 1a. Scheme for heat integration of hot cold batch reactors 
with a system of heat exchangers for additional temperature 

correction [6]

Hot part                            Cold part

Figure 1b. Scheme for heat integration using two heat tanks  
and recirculation of basic fluids [7]

1.3. Mathematical Descriptions of Heat 
Integrated Processes in Batch Systems

In general, heat recovery schemes from batch reactors 
operating at different time intervals consist of three main 
groups of equipment units – reactors, heat exchangers and 
heat tanks. Regardless of the configuration of the integration 
scheme, the following assumptions are valid in the mathe-
matical modelling of heat exchange using one or two heat 
tanks:

• The reactors are fully mixed.
• The heat capacities of the fluids, the total heat trans-
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fer coefficients and the flow rates are constant val-
ues.

•	 The	minimum	temperature	difference	ΔTmin .
• Transient processes in heat exchangers are not tak-

en into account.
• Heat losses are insignificant.
The purpose of mathematical descriptions of heat-inte-

grated processes in batch systems is to determine the tem-
peratures at the end of heating and cooling processes in batch 
reactors. In the case of application of a direct heat integration 
approach the models include:

• Non-stationary equations for the processes of heat-
ing and cooling of fluids in batch reactors; and

• The heat balance equations of recuperative and other 
heat exchangers included in the integration scheme. 

The mathematical description combines the mathemat-
ical descriptions for integration using direct and/or indirect 
heat integration schemes using heat reservoirs. It includes 
balance equations for recuperative heat exchangers and heat 
tanks. The aim is to determine the temperatures at the end 
of the heating and cooling processes, as well as the initial 
temperatures in the heat storages [8]. 

In the case of indirect heat integration using heat tank(s), 
the approach for creating the mathematical model consists in: 

• Separately creating mathematical descriptions of the 
heat exchange in the heating and cooling parts of 
the proposed scheme.

• Joint two descriptions into one by solving the mod-
el(s) of the heat tank(s).

If the analytical expressions of the change in the tem-
peratures of the fluids over time, for the fixed time interval, 
are known, then the target temperatures can be reached by 
appropriate selection of the dimensions of the heat exchange 
equipment and the operating parameters of the fluids. The 
mathematical model of the energy integrated pair of hot/cold 
batch reactors makes it possible to determine the temperature 
profiles both to reach the target final temperatures and for the 
time as functions of the heat exchange surfaces, and and the 
mass velocities of the fluids:

(1-1) Th
i (τ) = Fi (A

C, Ah, Mm, wc, wh),

where AC, Ah [m2] are heat exchange areas Mc, Mh [kg], mass 
of heat transfer agent and wh, wc mass velocities [m/s].

To implement heat integration, it is necessary to comply 
with the following restrictions:

• Temperature limits for physically feasible heat 
exchange in heat exchangers:

ΔTc	≥	ΔTmin	 	 	 ∆Th	≥	∆Tmin

where	ΔTc	and	∆Th  are the minimum temperature differ-
ences at the end of the heat transfer process.
• Technical and technological constraints defining 

the limits within which the independent variables 
may change:

these are the times during which the heat exchange 
takes place in the heating and cooling part:

τc
min	≤	τc	≤	τc

max  τh
min	≤	τh	≤	τh

max

• Heat exchange surfaces:

Ac
min	≤	Ac	≤	Ac

max  Ah
min	≤	Ah	≤	Ah

max

• The mass of the heating/cooling fluid

Mm
min	≤	Mm	≤	Mm

max

Independent variables:
As continuous independent variables in the optimization 

problem are accepted:
• τc – the time for which the cold fluid is heated in 

HE-c [s];
• τh – the time for which the hot fluid is cooled in HE-h 

[s];
• Ac – the heat exchange surface of HE-c [m2];
• Ah – the heat exchange surface of HE-h [m2];
• Mm – the mass of the hot/cold agent in the heat  

tank [kg].

2. Defining the Problem of Optimal 
Redesign of an Energy-Integrated Batch 
Production System by Incorporating  
the Integration Model

2.1. Inclusion of an Integration Model within  
a Stochastic Optimization Problem 

Uncertain parameters are known approximately, with 
some degree of probability, so the change in working condi-
tions due to their impact is treated as a reasonable optimistic 
expectation. The problem for reconstruction of heat-integrated 
batch system can be written in terms of stochastic program-
ming as follows:

(1-2) 

subject to:

where Eθ∊Θ is the mathematical operator for calculating the 
expected value of the objective function Φ on the space of 
change of the uncertain parameters – Θ, in accordance with 
either the probability distribution functions P(θ) or the lower 

equipment and the operating parameters of the fluids. The 
mathematical model of the energy integrated pair of hot/cold 
batch reactors makes it possible to determine the temperature 
profiles both to reach the target final temperatures and for the 
time as functions of the heat exchange surfaces, and and the 
mass velocities of the fluids: 
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hτ  – the time for which the hot fluid is cooled in 
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cA  – the heat exchange surface of HE-c [m2]; 
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hA - the heat exchange surface of HE- h [m2]; 

• mM  – the mass of the hot / cold agent in the heat 
tank [kg]. 
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Uncertain parameters are known approximately, with 
some degree of probability, so the change in working conditions 
due to their impact is treated as a reasonable optimistic 
expectation. The problem for reconstruction of heat-integrated 
batch system can be written in terms of stochastic programming 
as follows: 
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min , , ,
d w

d wθ θ∈Θ
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subject to: 
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where Eθ∈Θ is the mathematical operator for calculating the 
expected value of the objective function –Φ  on the space of 
change of the uncertain parameters –Θ , in accordance with 
either the probability distribution functions ( )θΡ  or the lower 

and upper limits of the uncertain parameters – ( ),L Uθ θ , or both 

[9]. 
       In the presented wording (1-2), Φ  is the goal, which is 
usually the sum of all costs for reconstruction (capital, 
operating, etc.). The goal is a function of the independent 
variables – d  (design variables), and of the dependent 
variables – w . The vector of the independent variables –  d  can 
include – d  continuous and y  - discrete variables. Continuous 
variables are the dimensions of the equipment, the properties of 
the technological flows, such as speed and temperature, which 
are continuous over time and variables in space. Discrete 
variables represent the presence or not of a particular type of 
equipment, the number of equipment units, the presence of 
process streams or logical relationships among the variables of 
the process, or used to define different sets of modes of process, 
x is the vector of binary variables defining the flowsheet 
structure (existence of units), u and w are the vectors of control 
and state variables (operating conditions). 
       The model of the process, which depending on the 
problem, in addition to the heat transfer equations may include 
hydrodynamic equations, mass transfer equations, kinetic 
equations, etc., is represented by the set of equations – ih .   
Usually, these are nonlinear equations. Sometimes linearization 
of the model is used, which allows it to be solved more 
efficiently, but accuracy is lost. On the other hand, the nonlinear 
model can cover a wider range of operating states, but is 
expensive to solve. 
        The process specifications are represented by the set of 
inequalities – ig . These may include operating restrictions, 
safety restrictions, by-laws and environmental regulations 
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Uncertain parameters are known approximately, with 
some degree of probability, so the change in working conditions 
due to their impact is treated as a reasonable optimistic 
expectation. The problem for reconstruction of heat-integrated 
batch system can be written in terms of stochastic programming 
as follows: 
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[9]. 
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variables – d  (design variables), and of the dependent 
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include – d  continuous and y  - discrete variables. Continuous 
variables are the dimensions of the equipment, the properties of 
the technological flows, such as speed and temperature, which 
are continuous over time and variables in space. Discrete 
variables represent the presence or not of a particular type of 
equipment, the number of equipment units, the presence of 
process streams or logical relationships among the variables of 
the process, or used to define different sets of modes of process, 
x is the vector of binary variables defining the flowsheet 
structure (existence of units), u and w are the vectors of control 
and state variables (operating conditions). 
       The model of the process, which depending on the 
problem, in addition to the heat transfer equations may include 
hydrodynamic equations, mass transfer equations, kinetic 
equations, etc., is represented by the set of equations – ih .   
Usually, these are nonlinear equations. Sometimes linearization 
of the model is used, which allows it to be solved more 
efficiently, but accuracy is lost. On the other hand, the nonlinear 
model can cover a wider range of operating states, but is 
expensive to solve. 
        The process specifications are represented by the set of 
inequalities – ig . These may include operating restrictions, 
safety restrictions, by-laws and environmental regulations 
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and upper limits of the uncertain parameters – (θL
,
 θU), or 

both [9].
In the presented wording (1-2), Φ is the goal, which is 

usually the sum of all costs for reconstruction (capital, oper-
ating, etc.). The goal is a function of the independent variables 
– d– (design variables), and of the dependent variables – w–. 
The vector of the independent variables – d– can include – d 
continuous and y – discrete variables. Continuous variables 
are the dimensions of the equipment, the properties of the 
technological flows, such as speed and temperature, which 
are continuous over time and variables in space. Discrete 
variables represent the presence or not of a particular type of 
equipment, the number of equipment units, the presence of 
process streams or logical relationships among the variables 
of the process, or used to define different sets of modes of 
process, x is the vector of binary variables defining the flow-
sheet structure (existence of units), u and w are the vectors of 
control and state variables (operating conditions).

The model of the process, which depending on the prob-
lem, in addition to the heat transfer equations may include hy-
drodynamic equations, mass transfer equations, kinetic equa-
tions, etc., is represented by the set of equations – hi.Usually, 
these are nonlinear equations. Sometimes linearization of the 
model is used, which allows it to be solved more efficiently, 
but accuracy is lost. On the other hand, the nonlinear model 
can cover a wider range of operating states, but is expensive 
to solve.

The process specifications are represented by the set 
of inequalities – gi. These may include operating restrictions, 
safety restrictions, by-laws and environmental regulations re-
stricting working conditions, as well as restrictions obtained 
from production schedules defining the intervals for process 
integrations, etc. Typically, the optimal operating condition is 
in the subset of all constraints, called active constraints. The 
more complex the research process and the number of in-
teracting variables increases, the more feasible the area of 
work defined by these constraints becomes. Constraints must 
therefore be set with due care in order to avoid conflicts that 
lead to unenforceable decisions.

The main challenge in developing stochastic optimization 
methods and algorithms stems from the need to calculate 
the conditional expectation and/or probability associated with 
multidimensional random variables. In the general case, the 
stochastic optimization problems are indeterminate, because 
in order to obtain the estimate of the expected value of the ob-
jective function, it is necessary to integrate on the multidimen-
sional space of the uncertain parameters – Θ. It is practically 
impossible to determine such values for the vectors d– and w–, 
to optimize the objective function for all values of θ∊Θ.

In order to obtain solutions to the stochastic optimiza-
tion problem it is necessary to know:

 – how the stochastic space (space of change of 
uncertain parameters) will be approximated;

 – how the optimization process will be organized on 
this space;

 – what optimization technique will be applied.
 

2.2. Multi-Scenario Model of Two-Stage 
Stochastic Programming

Assuming that uncertain parameters, with certain prob-
ability, accept finite sets of known discrete values (scenarios) 
in the stochastic space, the problem of optimal redesign of 
heat-integrated batch systems can be formulated in terms of 
two-stage stochastic programming as a deterministic mul-
ti-scenario problem of mathematical programming. 

One of the most used methods for scenario generation 
is the Monte Carlo method. In it, independent pseudo-ran-
dom samples are first generated to approximate a uniform 
distribution, and then specific values of the probability dis-
tribution are created by inverse transformation of the cumu-
lative distribution function [10]. In order for the samples to 
represent the distribution function, the most important factor 
is their homogeneity, i.e.  they have a low dispersion. The 
problem for reconstruction of heat-integrated batch system 
under conditions of uncertainty formulated as multi-scenario 
model of two-stage stochastic programming as follows:

(1-3) 

subject to:

In the above formulation d– is the vector of the variables 
in the first stage (design variables), and –ws is the vector of the 
variables of the second stage in the scenario – s – (status var-
iables). θs is the vector of uncertain parameters in a scenario 
s, and p is the probability of a scenario occurring – c. The 
number of scenarios in the model is  . Constraints in the type 
of equality and inequality are correspond for each scenario. 
In addition, the objective function, conventionally called cost 
function, includes the cost of the first stage variables (design 
variables) and the total amount of the expected second stage

costs. –                       calculated on the cost for work the 

system in all scenarios with the corresponding probabilities – 
ps. The latter are highly dependent on the choice of variables 
in the first stage [11]. 

However, the large number of scenarios seriously in-
creases the computational difficulty of the task, even when 
using decomposition techniques. In order to achieve a reason-
able computational time, it is necessary to replace the original 
set of scenarios with a significantly smaller subset, which 
carries the main features of the original [12]. 

restricting working conditions, as well as restrictions obtained 
from production schedules defining the intervals for process 
integrations, etc. Typically, the optimal operating condition is 
in the subset of all constraints, called active constraints. The 
more complex the research process and the number of 
interacting variables increases, the more feasible the area of 
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Assuming that uncertain parameters, with certain 

probability, accept finite sets of known discrete values 
(scenarios) in the stochastic space, the problem of optimal 
redesign of heat-integrated batch systems can be formulated in 
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multi-scenario problem of mathematical programming.  
      One of the most used methods for scenario generation is the 
Monte Carlo method. In it, independent pseudo-random 
samples are first generated to approximate a uniform 
distribution, and then specific values of the probability 
distribution are created by inverse transformation of the 
cumulative distribution function, [10]. In order for the samples 
to represent the distribution function, the most important factor 
is their homogeneity, i.e.  they have a low dispersion. The 
problem for reconstruction of heat-integrated batch system 
under conditions of uncertainty formulated as multi-scenario 
model of two-stage stochastic programming as follows: 
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      In the above formulation d  is the vector of the variables in 
the first stage (design variables), and sw  is the vector of the 
variables of the second stage in the scenario – s – (status 
variables). sθ is the vector of uncertain parameters in a scenario 
s , and p  is the probability of a scenario occurring – s . The 
number of scenarios in the model is S . Constraints in the type 
of equality and inequality are correspond for each scenario. In 
addition, the objective function, conventionally called cost 
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system in all scenarios with the corresponding probabilities -
sp . The latter are highly dependent on the choice of variables 

in the first stage [11].  
      However, the large number of scenarios seriously increases 
the computational difficulty of the task, even when using 
decomposition techniques. In order to achieve a reasonable 
computational time, it is necessary to replace the original set of 
scenarios with a significantly smaller subset, which carries the 
main features of the original [12].  
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Flexibility of production systems and uncertainties are 

inextricably linked. Over the years, different authors have given 
different definitions of the concept of flexibility as "the ability 
of production systems to cope with changing circumstances or 
instability caused by the environment" [13], or the ability of 
systems to adapt quickly to any change in relevant factors such 
as product, process, load and failure of apparatus and 
equipment” [14]. [15] were the first to introduce a common 
framework for flexibility analysis in the design process of 
chemical production systems. They offer a quantitative measure 
called the Flexibility Index, which measures the size of the 
stochastic space on which a steady state of the installation can 
be achieved at certain (fixed) values d  - the design variables. 
The main assumption is that the uncertain parameters are 
independent of each other. The index defines the limits of the 
uncertain parameters in which the feasibility of the process is 
ensured, and allows the identification of the worst cases of 
conditions that limit the flexibility of the process.   
      The purpose of optimization in conditions of uncertainty is 
to determine those values of the variables of the first and second 
stage, for which the sum of the value (price) of the first stage 
and the expected value of the second stage is minimal. Different 
sets of scenarios approximating the stochastic space lead to 
different solutions of the stochastic optimization problem. 
Deciding which of the obtained optimal solutions is maximum 
sustainable in the widest region of change of stochastic 
parameters can be done with the help of proposals by [16] a 
method for rapid assessment of the Flexibility Index, for 
determining the widest limits of the uncertain parameters in 
which the feasibility of the processes or systems is ensured.  
      Geometrically, this approach corresponds to the entry in the 
region of the uncertain parameters of a hyper-rectangle centered 
at the nominal point. In the scaled space with respect to the 
nominal point, the hyper-rectangle (hypercube) appears as a 
hypercube. It stretches with equal degree in the direction of the 
limits of the stochastic parameters. The size of the largest 
hypercube that can be entered without violating the constraints 
of the problem determines the size of the feasible region and its 
boundaries. The flexibility index is equal to the largest scaled 
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multidimensional random variables. In the general case, the 
stochastic optimization problems are indeterminate, because in 
order to obtain the estimate of the expected value of the 
objective function, it is necessary to integrate on the 
multidimensional space of the uncertain parameters – Θ . It is 
practically impossible to determine such values for the vectors 
d  and w , to optimize the objective function for all values of 
θ ∈Θ . 
        In order to obtain solutions to the stochastic optimization 
problem it is necessary to know: 
         – how the stochastic space (space of change of uncertain 
parameters) will be approximated; 
         – how the optimization process will be organized on this 
space; 
         – what optimization technique will be applied. 

  
2.2. Multi-Scenario Model of Two-Stage 
Stochastic Programming  

Подзаглавие I I степен 
 
Assuming that uncertain parameters, with certain 

probability, accept finite sets of known discrete values 
(scenarios) in the stochastic space, the problem of optimal 
redesign of heat-integrated batch systems can be formulated in 
terms of two-stage stochastic programming as a deterministic 
multi-scenario problem of mathematical programming.  
      One of the most used methods for scenario generation is the 
Monte Carlo method. In it, independent pseudo-random 
samples are first generated to approximate a uniform 
distribution, and then specific values of the probability 
distribution are created by inverse transformation of the 
cumulative distribution function, [10]. In order for the samples 
to represent the distribution function, the most important factor 
is their homogeneity, i.e.  they have a low dispersion. The 
problem for reconstruction of heat-integrated batch system 
under conditions of uncertainty formulated as multi-scenario 
model of two-stage stochastic programming as follows: 
 
(1-3) ( ) ( ),,min "'

, sss
s

swd
wCpdCZ

s

θ∑+=    

 
subject to: 
 

( ) Iiwdh sssi ∈∀= 0,,, θ , 

( ) Jjwdg sssj ∈∀≤ 0,,, θ ,    

Dd ∈ ,  Wws ∈ ,  Θ∈sθ , { }1,2,...,s S∀ ∈  .   

∑
=

=
S

s
sp

1
1 

 

      In the above formulation d  is the vector of the variables in 
the first stage (design variables), and sw  is the vector of the 
variables of the second stage in the scenario – s – (status 
variables). sθ is the vector of uncertain parameters in a scenario 
s , and p  is the probability of a scenario occurring – s . The 
number of scenarios in the model is S . Constraints in the type 
of equality and inequality are correspond for each scenario. In 
addition, the objective function, conventionally called cost 
function, includes the cost of the first stage variables (design 
variables) and the total amount of the expected second stage 
costs. – ( )" , ,S s s s

s
p C w θ∑ calculated on the cost for work the 

system in all scenarios with the corresponding probabilities -
sp . The latter are highly dependent on the choice of variables 

in the first stage [11].  
      However, the large number of scenarios seriously increases 
the computational difficulty of the task, even when using 
decomposition techniques. In order to achieve a reasonable 
computational time, it is necessary to replace the original set of 
scenarios with a significantly smaller subset, which carries the 
main features of the original [12].  
 
 
3. Assessment and Decision Making  

by Determining Flexibility Indices   
Подзаглавие I степен 

 
Flexibility of production systems and uncertainties are 

inextricably linked. Over the years, different authors have given 
different definitions of the concept of flexibility as "the ability 
of production systems to cope with changing circumstances or 
instability caused by the environment" [13], or the ability of 
systems to adapt quickly to any change in relevant factors such 
as product, process, load and failure of apparatus and 
equipment” [14]. [15] were the first to introduce a common 
framework for flexibility analysis in the design process of 
chemical production systems. They offer a quantitative measure 
called the Flexibility Index, which measures the size of the 
stochastic space on which a steady state of the installation can 
be achieved at certain (fixed) values d  - the design variables. 
The main assumption is that the uncertain parameters are 
independent of each other. The index defines the limits of the 
uncertain parameters in which the feasibility of the process is 
ensured, and allows the identification of the worst cases of 
conditions that limit the flexibility of the process.   
      The purpose of optimization in conditions of uncertainty is 
to determine those values of the variables of the first and second 
stage, for which the sum of the value (price) of the first stage 
and the expected value of the second stage is minimal. Different 
sets of scenarios approximating the stochastic space lead to 
different solutions of the stochastic optimization problem. 
Deciding which of the obtained optimal solutions is maximum 
sustainable in the widest region of change of stochastic 
parameters can be done with the help of proposals by [16] a 
method for rapid assessment of the Flexibility Index, for 
determining the widest limits of the uncertain parameters in 
which the feasibility of the processes or systems is ensured.  
      Geometrically, this approach corresponds to the entry in the 
region of the uncertain parameters of a hyper-rectangle centered 
at the nominal point. In the scaled space with respect to the 
nominal point, the hyper-rectangle (hypercube) appears as a 
hypercube. It stretches with equal degree in the direction of the 
limits of the stochastic parameters. The size of the largest 
hypercube that can be entered without violating the constraints 
of the problem determines the size of the feasible region and its 
boundaries. The flexibility index is equal to the largest scaled 
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3. Assessment and Decision Making  
by Determining Flexibility Indices 

Flexibility of production systems and uncertainties are 
inextricably linked. Over the years, different authors have given 
different definitions of the concept of flexibility as "the ability 
of production systems to cope with changing circumstances 
or instability caused by the environment" [13], or the ability 
of systems to adapt quickly to any change in relevant factors 
such as product, process, load and failure of apparatus and 
equipment” [14]. [15] were the first to introduce a common 
framework for flexibility analysis in the design process of 
chemical production systems. They offer a quantitative meas-
ure called the Flexibility Index, which measures the size of the 
stochastic space on which a steady state of the installation 
can be achieved at certain (fixed) values d – the design vari-
ables. The main assumption is that the uncertain parameters 
are independent of each other. The index defines the limits of 
the uncertain parameters in which the feasibility of the process 
is ensured, and allows the identification of the worst cases of 
conditions that limit the flexibility of the process.  

The purpose of optimization in conditions of uncertainty 
is to determine those values of the variables of the first and 
second stage, for which the sum of the value (price) of the 
first stage and the expected value of the second stage is min-
imal. Different sets of scenarios approximating the stochastic 
space lead to different solutions of the stochastic optimization 
problem. Deciding which of the obtained optimal solutions is 
maximum sustainable in the widest region of change of sto-
chastic parameters can be done with the help of proposals by 
[16] a method for rapid assessment of the Flexibility Index, for 
determining the widest limits of the uncertain parameters in 
which the feasibility of the processes or systems is ensured. 

Geometrically, this approach corresponds to the entry in 
the region of the uncertain parameters of a hyper-rectangle 
centered at the nominal point. In the scaled space with respect 
to the nominal point, the hyper-rectangle (hypercube) appears 
as a hypercube. It stretches with equal degree in the direction 
of the limits of the stochastic parameters. The size of the 
largest hypercube that can be entered without violating the 
constraints of the problem determines the size of the feasible 
region and its boundaries. The flexibility index is equal to the 
largest scaled deviation of each of the expected uncertain 
parameters. In this way, each set of deviations of the scaled 
parameters, which do not exceed the value of the flexibility 
index, lie inside the feasible space and allow the process to 
take place. The first step of the proposed method for estimat-
ing the Flexibility Index is the centering of the stochastic space 
at the Base Point. It becomes the beginning of a coordinate 
system. The uncertain hyperspace scales with respect to it, so 
in any direction n, n ∊ N, the lower and upper limits of the 
stochastic parameters – θn

LB; θn
UB to accept the values –1 and 

1, respectively (for a space of two stochastic parameters). 
Then, the volume of the scaled hyperspace of the uncertain 
parameters is a regular hyperrectangle (hypercube), for which 
the length of its sides in each direction is determined by two 
single vectors – positive and negative. 

The second step is related to the presentation of the 
Flexibility Index in the new scaled space. Starting from the 
center of the coordinate system, a hyperrectangle is inscribed 
in the scaled space, the sides of which stretch in the direction 
of the respective boundaries. The process continues until ei-
ther the feasibility limits of the system are violated or the limits 
of the scaled hyperspace are reached.

Carrying out additional analysis of the obtained solu-
tions, by determining the Flexibility Index for each of them, 
aims to indicate which of the solutions allow the energy inte-
grated production system to operate sustainably in the widest 
range of change of uncertain parameters. 

Conclusion
One way to improve sustainability and energy efficiency 

in batch production is to apply heat integration between donor 
and heat recipient. The main problem with this type of system 
is the appearance of changes in the input parameters of the 
integrated flows. This requires the optimization problem to be 
formulated in terms of stochastic optimization. The present 
study proposes a method for dealing with uncertainties and 
increasing resilience through heat integration of flows in batch 
production systems.
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на топлинно обработване на дървесина 
при променливи производствени 
разписания. Част 2.  
Интелигентно управление  
на операционния мениджмънт
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Abstract. An intelligent system for control of the thermal treatment 
process (TTP) of wood materials addressed toward manufacturing 
with necessity of often rescheduling is proposed via combination of 
model-based and data-driven approaches. Using First-principle mathe-
matical model of TTP presented by Partial Differential Equations in 2D 
space with suboptimal model-based control algorithm and Case-Based 
Reasoning (CBR) approach an explicit suboptimal control system is in-
vestigated in different operational conditions. A set of virtual subspaces 
for feasible operational situations for variety of objective criteria of value 
assessment is created using traditional problem-decision representa-
tion. As the search spaces are well structured, the search procedure 
based on traditional K–NN algorithm is strongly simplified. In this way 
the complicated computer simulation of the TTP at each time step due 
to the plant’s parameter distribution, nonlinearity and operational or 
environmental disturbances are fulfilled off-line. On-line are accom-
plished relatively small part of the calculations connected with the 
traditional R4–operations in CBR, objective functions estimation, some 
data-based and rule-based control parameter corrections and possible 
adaptation from charge to charge. Some results of the simulation 
experiments are presented and analyzed. 

1. Увод
В	статията	се	разглежда	възможността	за	комбиниране	

на	три	подхода	за	осъществяване	на	субоптимално	управле-

ние	на	процеса	на	топлинно	обработване	(ПТО)	на	дървени	
материали,	 които	 се	 основават	 на	математичен	модел,	 на	
поток	от	данни	и	на	експертно	знание	с	пряко	приложение	
на	подходящи	алгоритми,	базирани	на	ИИ	технологии.	

В	първата	част	на	работата	[1]	е	дадена	постановката	
на	проблема	и	е	описана	схемата	на	операционния	менидж-
мънт	 на	 ПТО,	 гарантиращ	 ефикасни	 процедури	 за	 взема-
не	на	решения	в	блоковете	на	диспечинг,	производствено	
планиране,	 операционно	 разписание	 и	 базово	 управление	
в	материалния	и	информационния	поток	на	мениджмънта.	

Във	втората	част	на	работата	по-долу	се	представят	
операционните	режими	на	ПТО	и	опции	за	тяхното	упра-
вление	без	и	с	диспечерска	намеса	с	цел	промяна	на	пър-
воначалната	продължителност	на	процеса.	Дават	се	и	се	
анализират	резултати	от	температурни	и	енергийни	симула-
ции	с	наличен	модел	на	ПТО.

2. Особености на предложения метод

2.1. Операционни режими

Целта	на	това	изследване	е	да	се	намери	оптимално	
продължение	на	процеса	на	топлинно	обработване	на	дър-
вени	 материали	 в	 автоклави,	 когато	 поради	 диспечерска	
намеса	d1	 за	изменение	на	разписанието	на	даден	авто-
клав,	повреда	в	самия	автоклав	d2	или	в	следващата	линия	
за	механично	обработване	d3	(виж	фиг. 3	в	[1])	в	момент	
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на	прекъсване	τВР (фиг. 1)	се	изисква	промяна	в	крайната	
продължителност	на	процеса	τf

N ≠ τf
0. 

На	фиг. 1	са	показани	следните	две	основни	ситуации:	
1.	Когато	се	изисква	τf1

N < τf
min	–	в	този	случай	е	не-

обходимо:
а)	да	се	увеличи	температурата	на	парата	tm

N	в	авто-
клава,	като	tm

N > tm
0;

б)	 да	се	провери	дали	при	 зададената	стойност	на	
момента	τВР	 [1]	и	максимално	допустима	температура	на	
парата	в	автоклава	tm

max	желаната	продължителност	на	про-
цеса	τf1

N е	достижима.	

Фиг. 1.	Схема	на	ситуации	с	намаляване	и	увеличаване	
на	производителността	на	автоклава

На	фиг. 2	е	показана	областта	на	недостижимост	на	
ПТО	на	дървесината	в	относителни	координати	α, β,	където

(1) 

(2) 

В	(1)	и	(2)	с	τ1
0 е	означено	времето	за	достигане	на	

зададената	субоптимална	траектория	на	повишаване	на	tm в	
началото	на	ПТО	в	автоклава;	τf

min е	минималното	възможно	
време	за	осъществяване	на	ПТО	при	максимално	допусти-
мата	температура	на	нагряващата	среда	в	автоклава	tm

max и	
параметри	 съгласно	 най-близката	 виртуална	 ситуация	 РВ, 
за	 която	има	максимално	подобие	с	 текущите	стойности	
на	параметрите	на	заредената	партида	РЕ	(виж	т.	3.2	в	[1]).

Фиг. 2.	Област	на	недостижимост	на	ПТО	в	автоклав

Както	се	вижда	на	фиг. 1	и	фиг. 2,	при	искане	за	
превключване	с	цел	рязко	увеличаване	на	производител-
ността	(τf1

N < τf
min)	това	далеч	не	винаги	е	достижимо.	Пора-

ди	това	трябва	да	се	определи	границата	на	достижимост	с	
решаване	на	уравнението

(3) F[α(τf
N, РВ, tm

max), β(τBP, Р
В, tm

max)] = 0.

Тази	граница	следва	да	се	използва	от	диспечерите	
или	 автономната	 система	 за	оптимален	операционен	ме-
ниджмънт	[2]	за	формиране	на	изпълними	цели.	

2.	Ситуация,	при	която	τf2
N > τf

min,	т.е.	намаляване	на	
производителността	по	искане	на	диспечерите.	Такова	уве-
личаване	на	продължителността	на	ПТО	е	възможно	винаги,	
като	в	критерия	J3	[1]	е	включено	и	изискването	за	мини-
мален	разход	на	топлоенергия.

Общата	схема	на	операционните	режими	на	работа	
на	автоклава	е	показана	на фиг. 3.

2.2. Управление

Както	е	показано	на	фиг. 3	и	фиг. 4	в	[1]	и	на	фиг. 3
по-долу,	процесът	на	топлинно	обработване	(ПТО)	на	дър-
весината	се	характеризира	със	следните	особености:

1.	Той	е	периодичен	с	продължителност	τf
R и	се	състои	

от	последователни	партиди,	които	са	с	различни	условия	
на	зареждане	(дървесен	вид	π,	представителен	размер	α, 
степен	на	запълване	на	автоклава	с	материали	γ,	влажност	
w	и	начална	температура	tw

0	на	материалите).	
2.	Поради	липса	на	възможност	за	измерване	на	тем-

пературното	поле	tw(x,y,z,τ)	в	дървесината	процесът	се	уп-
равлява	като	отворена	система	с	предварително	зададена	
траектория	за	всяки	зареждане.

3.	Температурата	на	нагряващата	среда	в	автоклава	
tm(τ)	се	измерва	и	използва	като	обратна	връзка	в	локал-
на	 система	 за	 стабилизация,	 съдържаща	 стандартен	 PLC	
регулатор.	

4.	Управляващите	въздействия	са	от	два	типа:
а)	непрекъснати,	осигуряващи	изменение	на	първич-

ния	 топлоносител	 (разход	 на	 пара	 Fs)	 за	 регулиране	 на	
температурата	tm(τ)	в	автоклава;

б)	дискретни,	осигуряващи	превключване	на	режима	
на	пропарване	в	моментите	τ2, τ3	и	τ4 (фиг. 1).

5.	 Косвените	 данни	 за	 качеството	 на	 ПТО	 (разход	
на	електрическа	енергия	за	последващо	механично	обра-
ботване	 на	 топлинно	 обработените	 материали,	 липса	 на	
пукнатини	в	тях,	измененние	на	естествения	им	цвят	и	дру-
ги)	се	използват	за	коригиране	на	заданията	на	отворената	
система	в	режим	„от	партида	към	партида”.

Управлението	на	ПТО	се	осъществява	в	следните	два	
(при	J1	и	J2	)	или	три	(при	J3	)	[1]	етапа:

1.	 Първият	 етап	 се	 състои	 от	 първоначално	 интен-
зивно	нагряване	и	оценка	на	параметрите	на	математичния	
модел	за	конкретната	j-та	партида.	Той	включва:

•	Измерване	на	основните	характеристики	на	зареж-
дането	–	дървесен	вид	π,	представителен	размер	
α,	 степен	 на	 запълване	 на	 автоклава	γ,	 начална	
температура	на	зарежданите	материали	tw(0).

 

промяна в крайната продължителност на процеса 
0
f

N
f ττ ≠ .  

На фиг. 1 са показани следните две основни 
ситуации:   

1. Когато се изисква min
f

N
f1 ττ < – в този 

случай е необходимо: 
   а) да се увеличи температурата на парата 

N
mt  в автоклава, като 0

m
N
m tt > ; 

           б) да се провери дали при зададената 
стойност на момента τВР [1] и максимално 
допустима температура на парата в автоклава 

max
mt желаната продължителност на процеса N

f1τ е 
достижима.  
  

 
 

Фиг. 1. Схема на ситуации с намаляване  
и увеличаване на производителността на автоклава 

 
На фиг. 2 е показана областта на 

недостижимост на ПТО на дървесината в 
относителни координати α, β, където 

(1)                   min
f

min
f

N
f

τ
ττ −

=α ,                             

(2)                     0
1

min
f

0
1BP

ττ
ττ

−

−
=β .  

В (1) и (2) с 0
1τ е означено времето за 

достигане на зададената субоптимална 
траектория на повишаване на tm в началото на 
ПТО в автоклава; min

fτ е минималното възможно 
време за осъществяване на ПТО при максимално 
допустимата температура на нагряващата среда в 
автоклава max

mt и параметри съгласно най-
близката виртуална ситуация РВ, за която има 
максимално подобие с текущите стойности на 
параметрите на заредената партида РЕ (виж т. 3.2 
в [1]). 
 

 
 

Фиг. 2. Област на недостижимост на ПТО в автоклав 
 

Както се вижда на фиг. 1 и фиг. 2, при 
искане за превключване с цел рязко увеличаване 
на производителността ( min

f
N
f1 ττ < ) това далеч не 

винаги е достижимо. Поради това трябва да се 
определи границата на достижимост с решаване 
на уравнението 
          (3) 0)],P,τ(),,P,([ max

m
B

BP
max
m

BN
f =βτα ttF .          

Тази граница следва да се използва от 
диспечерите или автономната система за 
оптимален операционен мениджмънт [2] за 
формиране на изпълними цели.  

2. Ситуация, при която min
f

N
f2 ττ > , т.е. 

намаляване на производителността по искане на 
диспечерите. Такова увеличаване на 
продължителността на ПТО е възможно винаги, 
като в критерия J3 [1] е включено и изискването за 
минимален разход на топлоенергия. 

Общата схема на операционните режими на 
работа на автоклава е показана на фиг. 3. 
 
2.2. Управление Подзаглавие II степен 
 
            Както е показано на фиг. 3 и фиг. 4 в [1] и 
на фиг. 3 по-долу, процесът на топлинно 
обработване (ПТО) на дървесината се 
характеризира със следните особености: 

1. Той е периодичен с продължителност R
fτ  

и се състои от последователни партиди, които са 
с различни условия на зареждане (дървесен вид π, 
представителен размер а, степен на запълване на 
автоклава с материали γ, влажност w и начална 
температура 0

wt на материалите).  
2. Поради липса на възможност за 

измерване на температурното поле tw(x,y,z,τ) в 
дървесината процесът се управлява като отворена 
система с предварително зададена траектория за 
всяки зареждане. 

3. Температурата на нагряващата среда в 
автоклава tm(τ) се измерва и използва като обратна 
връзка в локална система за стабилизация, 
съдържаща стандартен PLC регулатор.  
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•	 Експертно	 задаване	 на	 началната	 влажност	 wН	 и	 на	
началната	 температура	 на	 обработващата	 среда	
tm
0 .

•	От	базата	прецеденти	СВ1	чрез	процедурата	CBR1 
[3,4]	се	намира	най-близкият	прецедент	СВ0.

•	 По	 разликите	 между	 реалната	 тепмпература	 на	
нагряващата	среда	в	автоклава	 tm

Е(τ)	 и	изчисли-
телната	 режимна	 температура	 tm

В(τ)	 от	 СВ1	 се	
определят	 оценка	 за	 действителната	 влажност	
на	 дървените	материали	wE	 и	 съответно	реални-
ят	 вектор	 на	 параметрите	 на	 зареждането	 PE =  
(πE, αE, γE, wE, tw

E(0)).

Фиг. 3.	Схема	на	операционните	режими	на	работа	 
на	автоклав	за	топлинно	обработване	на	дървесина

2.	Вторият	етап	се	реализира	в	две	разновидности	в	
зависимост	от	избрания	от	диспечерите	критерий	J1→ (τf

min) 

или	J2→ (τf =
 τf

0 и	Qa → min).
3.	Трети	етап	възниква	в	случай	на	операционно	сму-

щение	в	момент	τВР	с	изискване	за	изменение	на	времето	
за	завършване	на	ПТО	на	дадена	партида	заредени	мате-
риали	τf

N (фиг. 1).
Субоптималното	 управление	 включва	 предварителна	

подготовка	на	четири	бази	от	прецеденти	за	всяка	от	из-
броените	по-горе	ситуации,	а	именно:

а)	За	първия	етап	размерността	на	пространството	на	
търсене	е	n1 = 6: (π, α, γ, w, tw

0, tm
0).

б)	Вторият	етап	е	в	две	разновидности:
 – субоптимално	 управление	 при	 критерий	 мак-
симална	 производителност	 J1→ τf

min	 при	 tm
max	 с	

размерност	на	пространството	на	търсене	n2 = 
5: (π, α, γ, w, tw

0) ;
 – субоптимално	управление	при	критерий	J2	–	зада-
дена	производителност	 (τf = τf

0)	 при	минимален	
разход	на	пара	(Qa→min).	Размерността	на	прос-
транството	на	търсене	е	същият	n3 = 5: (π, α, γ, 
w, tw

0). 
в)	Трети	етап	–	критерият	е	J3,	a	пространството	на	

търсене	е	с	размерност	n4 = 7: (π, α, γ, w, tw
0, α, β).

2.3. Оптимизация

Схематично	процедурата	за	търсене	на	управляващи-
те	въздействия	за	третия	етап,	върху	който	е	фокусирано	
това	изследване,	е	показана	на	фиг. 4.	Тя	съдържа	адресна	
част	(π, α, γ,	w),	първоначална	температура	на	нагряващата	
среда	tm

0 като	част	от	температурния	профил,	съответстващ	
(според	критерии	J1	или	J2	[1])	на	първоначалното	разпи-
сание,	 и	 оптимизационна	 част,	 в	 която	 в	 зависимост	 от	
параметрите	на	операционното	въздействие	α	(1)	и	β (2) 
се	определят	новите	управляващи	въздействия	tm

N, τ2
N, τ3

N, τ4
N 

при	зададена	стойност	на	τf
N.

Фиг. 4.	Схема	на	процедурата	за	търсене	 
на	управляващите	въздействия	за	третия	етап	

Както	се	вижда	от	фиг. 3,	реализирането	на	система-
та	за	субоптимално	управление	[5]	на	ПТО	на	дървени	ма-
териали	в	автоклав	изисква	предварително	генериране	на	
четири	различни	бази	прецеденти	СВ1-СВ4,	всяка	от	които	
има	дървовидна	структура	със	съответно	6,	5,	5	и	7	слоя.	

Плътността	 на	 разположение	 на	 прецедентите	 Ci(P) 
в	пространствата	на	търсене	е	различна	в	зависимост	от	
частните	производни

(4) 

които	за	всеки	дървесен	вид	πk	са	оценени	в	[6],	в	следния	
йерахичен	ред:	tm, α, γ, w, tw0, α, β. 

Процедурата	CBR1	е	идентификационна	–	за	опреде-
ляне	на	оценка	на	реалната	влажност	на	дървесината	wE 

в	заредената	партида	дървени	материали.	Поради	това	ре-

 

Размерността на пространството на търсене е 
същият n3 = 5: ),,,,( 0

wtwa γπ .  
           в) Трети етап – критерият е J3, a 
пространството на търсене е с размерност n4 = 7: 

),,,,,,( 0
w βαγπ twa . 

 
2.3. Оптимизация Подзаглавие II степен 
 

Схематично процедурата за търсене на 
управляващите въздействия за третия етап, върху 
който е фокусирано това изследване, е показана 
на фиг. 4. Тя съдържа адресна част ),,,( wa γπ , 
първоначална температура на нагряващата среда 

0
mt  като част от температурния профил, 

съответстващ (според критерии  J1 или J2 [1]) на 
първоначалното разписание, и оптимизационна 
част, в която в зависимост от параметрите на 
операционното въздействие α (1) и β (2) се 
определят новите управляващи въздействия N

mt , 
N
2τ , N

3τ , N
4τ при зададена стойност на N

fτ . 
 

 
 
 

Фиг. 4. Схема на процедурата за търсене  
на управляващите въздействия за третия етап  

 
Както се вижда от фиг. 3, реализирането на 

системата за субоптимално управление [5] на 
ПТО на дървени материали в автоклав изисква 
предварително генериране на четири различни 
бази прецеденти СВ1-СВ4, всяка от които има 
дървовидна структура със съответно 6, 5, 5 и 7 
слоя.  

Плътността на разположение на 
прецедентите Ci(P) в пространствата на търсене е 
различна в зависимост от частните производни 

(4)                      
j

i
ji P

Jg
∂
∂

= ,                            

които за всеки дървесен вид πk са оценени в [6],  в 
следния йерахичен ред: tm, a, γ, w, 0

wt , α, β.  
Процедурата CBR1 е идентификационна – 

за определяне на оценка на реалната влажност на 

дървесината wE в заредената партида дървени 
материали. Поради това решението S1 съдържа 
само адресната част на най-близката точка Cv = CB 

(PB). 
Останалите процедури CBR2a, CBR2б и 

CBR3 съдържат адресна Sc, температурна St и 
темпорална Sτ част: 

(5)                  ><= τtc S,S,SS ,                           
където 
               0v

w
vvvv

c ,,,,S twa γπ= , 

          (6)                           *
mtS t= ,             

                                *
f

*
4

*
3

*
2 ,,,S ττττ=τ . 

          
           Процедурата за K-N най-близки съседи (K- 
NN), която се задава от проблемната част на 
прецедента РЕ, се отнася само за адресната част 
така, че 

          (7)           v
cc

E
S SSPminarg

c
=− .                    

Tъй като в предложеното от vCBR i решение 
на виртуалните пространства температурната St и 
темпоралната Sτ съставящи на решението са 
субоптимални, то субоптимално е и цялостното 
най-близко предложение за решение Sv.  

Както беше отбелязано по-горе, към 
грешката от неоптималност на виртуалното 
пространство на ситуациите Cv се добавя и 
грешката от несъвпадане на реалния и най-
близкия съсед съгласно (K-NN) процедурата (7). 

На фиг. 5 е показана обобщената 
функционална схема на предлаганата система за 
субоптимално управление на ПТО на дървени 
материали в автоклав. 
 
2.4. Преимущества на предложената 
система за интелигентно субоптимално 
управление на ПТО Подзаглавие II степен 
 

За разглеждания клас обекти за топлино 
обработване на дървесината прилагането на 
строго оптимална система на управление е 
сложно, скъпо, ненадеждно и нерационално от 
бизнес гледна точка. 

Предлаганата субоптимална система на 
управление е надстройка на съществуващата 
моделнобазирана система [7,8]. Тя има следните 
предимства: 
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шението	S1	съдържа	само	адресната	част	на	най-близката	
точка	Cv = CB (PB).

Останалите	процедури	CBR2a, CBR2б	и	CBR3	съдържат	
адресна	Sc,	температурна	St	и	темпорална	Sτ	част:

(5)

където

 (6)   

  
 
	Процедурата	за	K-N	най-близки	съседи	(K-NN),	която	

се	задава	от	проблемната	част	на	прецедента	РЕ,	се	отнася	
само	за	адресната	част	така,	че

 (7)

Tъй	като	в	предложеното	от	CBRi 
v решение	на	вирту-

алните	пространства	температурната	St	и	темпоралната	Sτ 
съставящи	на	решението	са	субоптимални,	то	субоптимал-
но	е	и	цялостното	най-близко	предложение	за	решение	Sv. 

Както	 беше	 отбелязано	 по-горе,	 към	 грешката	 от	
неоптималност	 на	 виртуалното	 пространство	 на	 ситуаци-
ите	Cv	се	добавя	и	грешката	от	несъвпадане	на	реалния	и	
най-близкия	съсед	съгласно	(K-NN)	процедурата	(7).

На	фиг. 5	е	показана	обобщената	функционална	схе-
ма	на	предлаганата	система	за	субоптимално	управление	
на	ПТО	на	дървени	материали	в	автоклав.

2.4. Преимущества на предложената система 
за интелигентно субоптимално управление  
на ПТО

За	разглеждания	клас	обекти	за	топлино	обработване	
на	дървесината	прилагането	на	строго	оптимална	система	
на	управление	е	сложно,	скъпо,	ненадеждно	и	нерационал-
но	от	бизнес	гледна	точка.

Предлаганата	субоптимална	система	на	управление	е	
надстройка	на	съществуващата	моделнобазирана	система	
[7,8].	Тя	има	следните	предимства:

1.	Системата	е	адаптивна	и	близка	до	оптималната	за	
всяка	партида,	подлагана	на	топлинно	обработване	дърве-
сина,	поради	включване	на	първоначален	етап	на	оценка	
на	параметрите	на	зареждане	(π, α, γ, w, tw

0).
2.	Системата	има	малка	степен	на	неоптималност	по-

ради	специфичните	особености	на	обекта,	най-вече	поради	
експоненциално	намаляване	на	разхода	на	топлинна	енер-
гия	 [1,6,7,8,9]	след	достигане	на	времето	τ1	в	ПТО	(виж	
фиг. 1). 

3.	При	запазване	на	моделнобазирания	подход	слож-
ните	компютърни	изчисления	за	обект	с	разпределени	па-
раметри,	 описван	 с	 ЧДУ,	 се	 изнасят	 в	 off-line	 режим,	 а	
on-line	процедурите	са	пределно	опростени	и	редуцирани.

4.	 Разработването	 в	 off-line	 режим	 на	 виртуални	
пространства	на	възможни	операционни	състояния	се	осъ-
ществява	веднъж	завинаги	за	материалите	от	обхванатия	
тип	дървесни	видове.

5.	Системата	е	с	опростена	функционалност	и	е	ин-
вестиционно	 изгодна	 по	 отношение	 изгода/цена,	
тъй	като:

• намалява	разходите	на	енергия	при	запазване	на	
качеството	 на	 топлинното	 обработване	 спрямо	
предявените	изисквания	и	ограничения;

• има	опростен	допълнителен	хардуер	и	софтуер;
• лесно	се	вгражда	като	надстройка	на	съществу-

ваща	система;
• не	 изисква	 специална	 квалификация	 на	 опера-

ционния	персонал.
6.	 Системата	 обхваща	 всички	 операционни	 режими	

и	гарантира	гъвкавост	и	робастност	в	автоматичен	режим.	
Изискуемите	допълнителни	инвестиции	към	системата	

се	свеждат	до	следното:
• средства	за	видео	базирано	измерване	на	усло-

вията	на	зареждане	на	дървените	материали	(ви-
деокамера,	софтуер	за	обработване	на	образи);

• опростена	 термовизионна	система	за	измерване	
на	началната	температура	на	материалите;

• разработване	с	наличен	математичен	модел	на	си-
мулационно	базирани	четири	бази	с	прецеденти.

Фиг. 5.	Схема	на	системата	за	субоптимално	управление	 
на	ПТО	на	дървени	материали	в	автоклав

 

Размерността на пространството на търсене е 
същият n3 = 5: ),,,,( 0

wtwa γπ .  
           в) Трети етап – критерият е J3, a 
пространството на търсене е с размерност n4 = 7: 

),,,,,,( 0
w βαγπ twa . 

 
2.3. Оптимизация Подзаглавие II степен 
 

Схематично процедурата за търсене на 
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3. Симулационни резултати
Малка	част	от	получените	симулационни	резултати	са	

показани	 по-долу	 като	 илюстрация	 на	 възможностите	 на	
предлаганата	система	за	субоптимално	управление	в	някол-
ко	аспекта.

3.1. Режими без диспечерско смущение  
по хода на дадено зареждане

На	фиг. 6	 са	 показани	 температурните	 профили	 на	
нагряващата	среда	tm,	както	и	температурите	в	четири	раз-
лични	точки	на	букова	призма	с	напречно	сечение	0.4	х	
0.4	m,	влажност	w	=	0.6	kg·kg-1	и	начална	температура	tw

0 

=	0°C	при	зададена	на	PLC	температура	на	нагряване	tm
0 = 

130°С	по	време	на	пропарването	им	в	автоклав	с	вътре-
шен	диаметър	D	=	2.4	m,	дължина	L	=	9.0	m	и	степен	на	
запълване	с	призми	γ = 0.5.

Фиг. 6.	Изменение	на	tm	и	t	в	4	точки	на	букови	призми	 
0.4	х	0.4	m	по	време	на	ПТО	в	автоклава

Анализът	 на	 фиг. 6	 показва,	 че	 използването	 на	
опростен	 модел	 със	 съсредоточени	 параметри	 на	 ПТО	 е	
невъзможно,	а	прилагане	на	МПУ	с	изчисляване	на	упра-
вляващото	въздействие	tm(τ)	за	всяка	времева	стъпка	би	
отнемало	недопустимо	голямо	машинно	време,	без	това	да	
осигури	някакво	съществено	предимство	спрямо	субопти-
малното	управление.

3.2. Режими с диспечерско смущение

На	фиг. 7	и	фиг. 8	е	показано	изменението	на	темпе-
ратурата	на	нагряващата	среда	в	автоклава	tm(τ)	по	време	
на	ПТО	на	същите	букови	призми	при	наличие	на	диспечер-
ски	смущения	с	намаляване	на	tm	от	130°С	на	110°С	(фиг. 
7)	и	от	130°С	на	100°С	(фиг. 8)	в	моменти	τВР	=	3	h,	5	h	и	
7	h	от	началото	на	процеса.	На	същите	фигури	е	показано	
и	изменението	на	специфичния	(за	1	m3	дървесина)	раз-
ход	на	топлинна	енергия	на	автоклава	Qa	при	различните	
изследвани	режими.

 

Фиг. 7.	Изменение	на	tm	и	Qa	по	време	на	ПТО	на	букови	призми	
0.4	х	0.4	m	при	три	типа	диспечерски	въздействия	 

за	намаляване	на	tm	oт	130°С	на	110°С

Фиг. 8.	Изменение	на	tm	и	Qa	по	време	на	ПТО	на	букови	призми	
0.4	х	0.4	m	при	три	типа	диспечерски	въздействия	 

за	намаляване	на	tm	oт	130°С	на	100°С

От	фиг. 7	и	8	се	вижда,	че	понижаването	на	 tm	от	 
tm
max	=	130°С	(фиг. 1)	на	110°С	или	100°С	в	интервала	от	τ1 

до	τ2	предизвиква	увеличаване	на	времето	τ2,	през	което	
се	въвежда	пара	в	автоклава,	а	също	намаляване	на	спе-
цифичния	енергоразход	на	автоклава	Qa.	При	понижаване	
на	tm	от	130°С	на	110°С	времето	τ2	нараства	в	границите	
до	39%	спрямо	τ2	на	режима	с	tm	=	130°С	=	const,	а	при	
понижаване	на	tm	от	130°С	на	100°С	увеличаването	на	τ2 е	
в	границите	до	45%.	Намаляването	на	Qa в	първия	случай	е	
около	12%,	а	във	втория	случай	то	е	около	19%.

На	фиг. 9	е	показано	изменението	на	Qa	(в	kWh·m-3) 
при	деветте	типа	диспечерски	смущения,	обуславящи	на-
маляване	на	 tm	oт	130°С	на	100°С,	110°С	и	120°С,	въз-
никващи	в	моментите	τВР	=	3	h,	5	h	и	7	h	от	началото	на	
ПТО.	
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Фиг. 9.	Изменение	на	Qa	при	ПТО	на	букови	призми	0.4	х	0.4	m	
при	девет	типа	диспечерски	въздействия	за	намаляване	на	tm	oт	

130°С	на	100°С,	110°С	и	120°С

На	фиг. 10	е	показано	изменението	на	коефициента	
на	 полезно	 действие	 η	 (в	 %)	 на	 ПТО	 при	 операционни	
смущения	от	разгледания	по-горе	тип.	Вижда	се,	че	диспе-
черските	въздействия	могат	да	предизвикат	намаляване	на	
КПД	в	границите	до	2.2%,	но	основното	им	предназначение	
е	да	осигурят	своевременно	подаване	на	топлинно	обра-
ботени	 материали	 за	 последващо	 механично	 обработва-
не	(например	рязане	на	фурнир),	независимо	от	известно	
влошаване	на	енергоефективността	на	процеса.	

Фиг. 10.	Изменение	на	КПД	на	ПТО	на	букови	призми	 
0.4	х	0.4	m	при	девет	типа	диспечерски	въздействия	 

за	намаляване	на	tm	oт	130°С	на	100°С,	110°С	и	120°С

4. Заключение
За	промишлеността	интерес	представляват	решения,	

в	които	има	рационален	компромис	между	придобити	биз-
нес	предимства	и	допълнителни	разходи.	

В	предлаганата	система	за	управление	е	направен	раз-
умен	баланс	между	сложност	и	опростявания,	оптималност	и	
загуби	от	неоптималност,	нови	методи	и	съществуващо	зна-
ние,	преносимост	и	уникалност,	интелигентни	и	традиционни	
техники,	конкретно	решение	и	по-обща	приложимост.

Основният	резултат	на	изследването	се	състои	в	пре-
образуване	 на	 моделнобазирания	 подход	 на	 управление	
към	основаващи	се	на	съвременни	процедури	върху	потоци	
от	данни	с	използване	на	CBR.	

Предложени	 са	 развития	 на	 редица	 техники	 от	 об-
ластта	на	изкуствения	интелект	–	формиране	на	виртуал-
ни	пространства	на	търсене	с	достатъчна	плътност	спрямо	
очаквани	операционни	ситуации,	привличане	на	ефективни	
методи	на	търсене	в	пространството	на	възможните	реше-
ния,	намаляване	на	сложността	чрез	извличане	и	редуци-
ране	на	основните	признаци,	определящи	процеса.

Постигнато	 е	 изнасяне	 на	 сложните	 изчисления	 от	
on-line	в	off-line	режим.	Показанa	е	ефикасността	на	из-
ползване	на	различни	форми	на	 съществуващото	 знание	
за	обекта	–	модели,	правила,	ограничения,	предпочитания.
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Abstract. The dynamics of development and distribution of resources 
are key questions for characterizing the complexity of systems in a 
large number of areas. Traditionally, the natural sciences (physics, 
chemistry, computer science, telecommunications, and others) have 
used Shannon's information theory and the concept of entropy to 
assess diversity, uncertainty, and chaos. Social sciences (econom-
ics, competition law, etc.) prefer to consider these issues from the 
opposite point of view – the concentration of resources, reflecting 
the dominance and hierarchy in competition interactions. Energy sys-
tems are a typical example of complex and dynamic systems and 
their study is of particular interest in theoretical and practical terms. 
Becoming the engine of innovation in energy technologies, renewable 
energy sources play an important role in the evolution and dynamics 
of energy balances at the international, national and local levels. The 
article presents the possibilities of the original method developed by 
the author for estimating the hierarchy of information, its advantages 
in comparison with the traditional methods of Shannon's entropy and 
Herfindahl concentration and its application for improving the analysis 
of energy balances and the role of renewable energy sources.

Въведение: ентропия и йерархия  
на информацията

Оценяването	на	сложността	и	взаимодействията	в	ди-
намичните	 системи	 е	 предизвикателен	 процес,	 изискващ	
логично	 дефинирани	 методи	 и	 инструменти.	Традиционно	
като	 първа	 стъпка	 (ниво	 1)	 в	 този	 процес	 емпиричните	
данни	за	относителните	тегла	или	вероятности	(pw)	на	от-
делните	компоненти	в	системата	се	обработват	с	опреде-
лени	базови функции за трансформиране	от	гледна	точка	
на	две	основни	концепции:	ентропия ε(pw)	като	представа	
на	разнообразие	и	неопределеност	и	йерархия ι(pw)	като	
представа	 за	 ред,	 сигурност	 и	 доминиране.	 Като	 втора	
стъпка	 (ниво	 2)	 трансформираните	 изходни	 резултати	 от	
ниво	1	за	всички	отделни	компоненти	се	сумират,	за	да	се	
получи	обобщен	резултат,	характеризиращ	сложността	на	
системата	 като	 цяло.	 В	 симетрични	 конфигурации	 части-
те	pw	(относителни	тегла	или	вероятности	за	събития)	на	
всички	n	компоненти	в	системата	са	равни,	така	че	∑n

w=1 
pw=100%,	 като	 в	 тези	 случаи	 ентропията	 на	 системата	 е	
максимална,	а	йерархията	–	минимална.	За	индивидуали-

зиране	 на	 различните	 показателите	 или	 модели	 използ-
ваме	 първата	 буква	 от	 фамилията	 на	 съответния	 автор,	
поставяйки	я	като	индекс	към	символа	за	ентропията	или	
йерархията:	εS	и	ЕS за ентропия на Шанън [1]; εR	и	ЕR за 
ентропия на Рени [2]; ιH	и	 IH	за йерархия на Хeрфиндал 
[3,4]; ιP	и	IP	за йерархия на Петров. 

Обобщените	(сумирани)	резултати	на	макрониво	за	
всякакви	системни	конфигурации	и	разпределения	на	от-
носителните	тегла	могат	да	бъдат	оценени	с	нашата	скала	
на	 Харингтън-Петров	 за	 психофизическа	 класификация.	
Тази	 скала	 съдържа	шест	 фази	 и	 представлява	 по-под-
робен	 и	 усъвършенстван	 вариант	 на	 оценъчната	 скала,	
предложена	от	Е.	Харингтън	[5],	която	в	оригиналния	си	
вид	съдържа	само	три	интервала	или	нива	на	оценка	(0-
0.37-0.63-1). Табл. 1	представя	шестте	нива	на	оценяване	
на	структурното	пространство	в	скалата	на	Харингтън-Пе-
тров.

Табл. 1.	Скала	за	класификация	Петров-Харингтон

Ентропия
Количествена 

оценка
Качествена 

оценка
Йерархия

Хиперполия 0.8-1 Много	високо
Конценрирана	
олигополия

Мултиполия 0.63-0.8 Средно	високо
Класическа	
олигополия

Полиполия 0.5-0.63 Високо
Разширена	
олигополия

Разширена	
олигополия

0.37-0.5 Ниско Полиполия

Класическа	
олигополия

0.2-0.37 Средно	ниско Мултиполия

Конценрирана	
олигополия

0-0.2 Много	ниско Хиперполия

Комбинирането	 на	 количествени	 и	 психофизически	
оценки	подобрява	възможностите	за	възприемане	на	ин-
формацията	 и	 показва	 противоположните	 концепции	 на	
двата	подхода	и	връзката	между	тях:	когато	пряко	измерва-
ме	йерархията,	получаваме	косвена	представа	за	ентропи-
ята:	например	високата	йерархия	означава	ниска	ентропия	
и	обратно.
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Йeрархия на Петров
За	усъвършенстване	на	методите	и	инструментите	за	из-

мерване	на	сложността	на	системите	предлагаме	оригинален	
подход	за	оценка	на	реда	и	сигурността,	наречен	йерархия 
на Петров (логистична функция)/Petrov Hierarchy (logistic 
function).	Базовата	функция	за	трансформиране	на	емпирични	
данни	за	частите	на	компонетите	се	определя,	както	следва:

(1)

където:	ιP	е	индивидуална	йерархия	на	микрониво;	pw	–	част	
(относително	 тегло	 или	 вероятност)	 на	 отделните	 компо-
ненти; pwϵ[0,1]; Rj	 –	 референтно	 (еталонно)	 относително	
тегло	или	Reference	Structural	Thresholds	(RST);	Rjϵ[0,1]; J –  
брой	 на	 референтните	 относителни	 тегла	 (RST)	 Rj; c –  
степенен	фактор,	определящ	интензивността	на	конкурентните	
взаимодействия,	cϵ[0,1].	В	изследването	ни	бяха	проведени	
серия	от	експерименти	за	оптимизиране	на	базовата	функция 
ι(P(logist)	на	ниво	1	и	ниво	2	чрез	задаване	на	различни	комби-
нации	от	стойности	на	трите	контролируеми	променливи	Rj, 
J	и	c.	В	комбинация	J=2, R1=0.001, R2=0.25 и	c=2	базовата	
функция	на	йерархия на Петров	придобива	вида

(2)

Фиг. 1	включва	информация	за	следните	стойности	
и	графики:	а)	базовата	функция	(ιPlogist:0.001;0.25);	б)	сценарий	
за	 развитие	 на	 активна конкуренция с изравняване във 
всяка популация,	 при	 който	 наборът	 от	 точки	 за	 симет-
рични	конфигурации	са	свързани	с	поредица	от	транзитни	
пътеки,	състоящи	се	от	точки	с	последователни	субсимет-
рични,	като	така	формират	нивото	на	минимална йерархия; 
в)	сценарий	за	развитие	на	слаба конкуренция с еднолично 
доминиране във всички популации,	при	който	асиметрични-
те	конфигурации	на	системата	формират	определено	ниво	
на	максимална работна йерархия;	г)	средна работна йе-
рархия,	образувана	от	средната	аритметична	стойност	на	
минималната	йерархия	и	максималната	работна	йерархия.	

Фиг. 1.	Структурно	пространство	в	йерархията	на	Петров

Сравнение на ентропия и йерархия
Чрез	математически	анализ	оценка	на	качеството	на	

показателите	за	ентропия	и	йерархия	може	да	се	направи,	
като	се	определят	и	сравнят	интегралите	на	техните	базови	
функции.	В	 графичен	аспект	 това	означава	да	се	сравни	
повърхността	 (квадратурата)	 на	 фигурите	 на	 съответните	
функции,	 които	 те	 заемат	 в	 структурното	 пространство.	
Всички	базови	трансформационни	функции	са	непрекъсна-
ти	в	целия	интервал	[0,1]	и	определянето	на	стойностите	на	
техните	интеграли	чрез	символни	изчисления	е	възможно	с	
максимална	точност.	На	това	ниво	на	анализ	заключението	
е	 очевидно:	 безспорен	 лидер	 е	 йерархията на Петров, 
следвана	на	ентропията на Шанън, докато йерархията 
на Херфиндал	изглежда	много	по-неефективен	инструмент	
за	оценка	на	сложността	на	системите.	Символните	изчис-
ления	на	интегралите	на	всички	базови	функции	е	извър-
шено	с	програмата	Maple	17	и	резултатите	са	представени	
в табл. 2.

Табл. 2.	Интеграли	на	базови	функции	за	йерархия	и	ентропия

Индикатори за ентропия и йерархия ʃ01f(pw)

Базови	функции (dx=0.01)

Йерархия на Петров: уравнение (2) 0.467

Ентропия на Шанън: pw.log2pw 0.361

Йерархия на Херфиндал: pw
2 0.333

Ентропия на Шанън: pw.lnpw 0.241

Ентропия на Шанън: pw.log10 pw 0.1

Фиг. 2 представя	базовите	функции	на	индикаторите	
на	 йерархията	 на	 Петров	 и	 Хирфендал	 и	 ентропията	 на	
Шанън	(в	три	логаритмични	формата	–	с	двоичен,	десети-
чен	и	нормален	логаритъм).	Графичният	анализ	показва,	че	
разпределението	на	информацията	в	интегралите	също	е	в	
полза	на	йерархията на Петров.

Фиг. 2.	Базови	функции	за	енторпия	и	йерархия
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Комбинирането на количествени и психофизически 
оценки подобрява възможностите за възприемане на 
информацията и  показва  противоположните концепции на 
двата подхода и връзката между тях:  когато пряко 
измерваме йерархията, получаваме косвена представа за 
ентропията: например високата йерархия означава ниска 
ентропия и обратно. 

 
1. Йeрархия на Петров Подзаглавие I степен 

 
За усъвършенстване на методите и 

инструментите за измерване на сложността на системите 
предлагаме оригинален подход  за оценка на реда и 
сигурността, наречен йерархия на Петров (логистична 
функция)/Petrov Hierarchy (logistic function). Базовата 
функция за трансформиране на  емпирични  данни  за 
частите на компонетите  се определя, както следва: 

𝜄𝜄𝜄𝜄𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤

1+(
∑ log𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝐽𝐽𝐽𝐽 )𝑐𝑐𝑐𝑐
  (6) 

където: ιP е индивидуална йерархия на микрониво;  pw – 
част (относително тегло или вероятност) на отделните 
компоненти; pwϵ[0,1]; Rj – референтно (еталонно) 
относително тегло или Reference Structural Thresholds 
(RST); Rjϵ[0 , 1]; J – брой на референтните относителни 
тегла (RST) Rj; c – степенен фактор, определящ 
интензивността на конкурентните взаимодействия, cϵ[0,1]. 
В изследването ни бяха проведени серия от експерименти 
за оптимизиране на базовата функция  𝜄𝜄𝜄𝜄𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) на ниво 
1 и ниво 2 чрез задаване на различни комбинации от 
стойности на трите  контролируеми променливи Rj, J  и c. 
В комбинация J=2, R1=0.001, R2=0.25 и c=2 базовата  
функция  на йерархия на Петров придобива вида 
 
𝜄𝜄𝜄𝜄𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙:0.001;0.25) = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤

1+(log0.001𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤+log0.25 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤
2 )2

 .  (1) 

 
Фиг. 1 включва информация за следните 

стойности и графики: а) базовата функция  (ιPlogist:0.001;0.25); 
б) сценарий  за развитие на активна конкуренция с 
изравняване във всяка популация, при който  наборът от 
точки за симетрични конфигурации са свързани с поредица 
от транзитни пътеки, състоящи се от точки с 
последователни субсиметрични,  като така формират 
нивото на минимална йерархия; в) сценарий за развитие на 
слаба конкуренция с еднолично доминиране във всички 
популации, при който асиметричните конфигурации на 
системата формират определено ниво на максимална 
работна  йерархия; г) средна работна йерархия, 
образувана от средната аритметична стойност на 
минималната йерархия   и максималната работна йерархия.  

 

 
 

Фиг. 1. Структурно пространство в йерархията на Петров 
 

2. Сравнение на ентропия  
и йерархия Подзаглавие I степен 

 
         Чрез математически анализ оценка на качеството на 
показателите за ентропия и  йерархия може да се направи, 
като се определят и сравнят интегралите на техните базови  
функции. В графичен аспект това означава да се сравни 
повърхността (квадратурата) на фигурите на съответните 
функции, които те заемат в структурното пространство. 
Всички базови трансформационни функции  са 
непрекъснати в целия интервал [0,1] и определянето на 
стойностите на техните интеграли чрез символни 
изчисления  е възможно с максимална точност. На това 
ниво на  анализ заключението е очевидно: безспорен лидер  
е йерархията на Петров, следвана на ентропията на 
Шанън, докато йерархията на Херфиндал изглежда много 
по-неефективен инструмент за оценка на сложността на 
системите. Символните изчисления на интегралите на 
всички базови функции е извършено  с програмата Maple 
17 и резултатите са представени в табл. 2. 

 
Табл. 2. Интеграли на базови функции за йерархия и ентропия 

 
Индикатори за ентропия и йерархия ʃ01 f(pw) 

Базови функции (dx=0.01) 
Йерархия на Петров: уравнение (1) 0.467 
Ентропия на Шанън: pw.log2pw 0.361 
Йерархия на Херфиндал: pw2 0.333 
Ентропия на Шанън: pw.lnpw 0.241 
Ентропия на Шанън: pw.log10 pw 0.1 

 
Фиг. 2 представя базовите функции на 

индикаторите на йерархията на Петров и Хирфендал и  
ентропията на Шанън (в три логаритмични формата – с 
двоичен, десетичен и нормален логаритъм). Графичният 
анализ показва, че разпределението на информацията в 
интегралите също е в полза на йерархията на Петров. 
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Комбинирането на количествени и психофизически 
оценки подобрява възможностите за възприемане на 
информацията и  показва  противоположните концепции на 
двата подхода и връзката между тях:  когато пряко 
измерваме йерархията, получаваме косвена представа за 
ентропията: например високата йерархия означава ниска 
ентропия и обратно. 

 
1. Йeрархия на Петров Подзаглавие I степен 

 
За усъвършенстване на методите и 
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𝜄𝜄𝜄𝜄𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤

1+(
∑ log𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝐽𝐽𝐽𝐽 )𝑐𝑐𝑐𝑐
  (6) 
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𝜄𝜄𝜄𝜄𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙:0.001;0.25) = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤

1+(log0.001𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤+log0.25 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑤𝑤
2 )2

 .  (1) 

 
Фиг. 1 включва информация за следните 
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Йерархия на енергийни баланси
Източници на информация и методология.	Изслед-

ването	на	енергийните	пазари	и	баланси	е	извършено	въз	
основа	на	общодостъпна	и	възвожно	най-актуална	инфор-
мация,	 продоставяна	 в	 едни	 от	 най-престижните	 и	 под-
робни	ежегодни	издания	в	областта	на	енергетиката	–	IEA 
World Energy Outlook 2019	 [9]	 и	 BP Statistical Review of 
World Energy 2020	 [10].	 В	 методологичен	 аспект	 анали-
зът	на	структурата	на	енергийните	баланси	е	направен	въз	
основа	на	йерархията на Петров	като	безспорен	лидер	
в	сравнение	с	ентропията на Шанън и концентрацията 
на Херфиндал.	Изходните	данни	за	всеки	енергиен	носител	
са	 преобразувани	 от	 абсолютните	 стойности	 в	 сравними	
физически	показатели	в	относителни	тегла	за	всяка	година,	
страна	и	регион.

Класификация на ЕБ.	 Eнергийната	 индустрия	 е	 ти-
пичен	пример	за	система	от	редица	подсистеми,	всяка	от	
които	използва	различни	технологии	и	изисква	интензивни	
и	мащабни	финансови	инвестиции	в	огромни	индустриални	
и	инфраструктурни	проекти.	През	последното	десетилетие	
(2010-2019	г.)	в	резултат	на	технологичния	напредък	в	сек-
тора	на	ВИЕ	и	политиките	за	контрол	на	промените	в	кли-
мата	и	околната	среда	структурните	промени	в	този	сектор	
стават	 все	по-забележими.	През	 този	период	йерархията	
в	 структурата	 на	 енергийния	 баланс	 (ЕБ)	 на	 световната	
енергетика,	изчислен	по	метода	на йерархията на Петров, 

намалява	от	0.727	на	0.709.	И	въпреки	че	традиционните	
изкопаеми	горива	(нефт,	въглища	и	газ)	все	още	запазват	
позициите	си	на	трите	водещи	енергийни	източника	в	пове-
чето	страни,	техните	дялове	намаляват	постепенно	в	полза	
на	сектора	на	ВИЕ.	По-задълбочен	анализ	на	тенденциите	
на	развитие	на	ЕБ	е	извършен	по	групи	страни.

Йерархията на Петров (ιPlogist:0.001;0.25)	 позволява	 да	
бъде	 направена	 обективна	 и	 балансирана	 количествена	
оценка	и	качествена	класификация	относно	динамиката	в	
структурата	на	ЕБ.	Резултатите	от	изследването	на	йерар-
хията	в	структурата	на	енергийните	баланси	са	обобщени	
в	табл. 3	по	фази	в	съответствие	с	броя	на	енергийните	
носители	и	от	гледна	точка	на	зависимостта	на	страните	от	
местни	и	вносни	ресурси.

	 В	 повечето	 национални	 енергийни	 системи,	 които	
използват	 само	 два	 или	 три	 вида	 енергия,	 йерархията	 в	
структурата	на	ЕБ	традиционно	е	много	висока	и	се	класи-
фицира	във	фазата	на	концентрирана олигополия (0.8-1). 
В	някои	от	тях	тя	се	понижава	бавно,	но	остава	далеч	от	
долната	граница	(0.8)	за	преминаване	към	фазата	на	кла-
сическа олигополия.	В	повечето	случаи	причина	за	това	е	
използването	на	един	или	два	местни	енергийни	ресурса	с	
ниска	себестойност,	които	често	са	обект	на	активен	износ	
на	международните	пазари.	Освен	в	сектора	на	производ-
ството	тези	страни	са	принудени	да	инвестират	в	мащабни	
инфраструктурни	проекти	и	това	ограничава	възможности-
те	и	мотивацията	за	развитие	на	ВЕИ.

Йерархия на 
ЕБ – 2019 г.

Видове 
енергии 

в ЕБ
Страни износители

Страни вносители 
на енергия (повече от 50% 

местни ресурси в ЕБ)

Страни вносители (по-малко от 
50% местни ресурси в ЕБ)

Концентрирана 
олигополия 
(ЙП=0.8-1)

2	(Е-2)
Тринидат	0.95;	

Туркменистан	0.92;	Кувейт	0.92;	
Катар	0.92;	С.	Арабия	0.91;

3	(Е-3) Ирак	0.91;	Азербайджан	0.9 Сингапур	0.93

4	(Е-4)
Узбекистан	0.9;	ОАЕ	0.88;

Венецуела	0.81
Израел	0.91

5	(Е-5)
Алжир	0.91;		Иран	0.89;

Египет	0.86;	Норвегия	0.82;
Казахстан	0.81;	Холандия	0.81

Литва	0.92
Беларус	0.88

6	(Е-6) Мексико	0.81 ЮАР	0.86

Класическа 
олигополия 

(ЙП=0.63-0.8)

5	(Е-5) Виетнам	0.78 Дания	0.79

Тайланд	0.8;	Тайван	0.8;	
Ирландия	0.79;	Гърция	0.78;	
Полша	0.78;Италия	0.77;	

Португалия	0.75;	Турция	0.71;	
Австрия	0.71

6	(Е-6)
Русия	0.76
Канада	0.71

Великобритания	0.76;
Австралия	0.75;	САЩ	0.73;

Бразилия	0.72;	Франция	0.72;
Румъния	0.68;	България	0.68;

Финландия	0.66

Индия	0.8;	Китай	0.77;	
Ю.	Корея	0.75;	Пакистан	0.75;	Унга-

рия	0.74;	Япония	0.73;	
Испания	0.73;	Украйна	0.73
Германия	0.71;	Белгия	0.71;
Чехия	0.71;	Швеция	0.7;

Словакия	0.68

Табл. 3.	Класификация	на	енергийните	баланси
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За	страните	производители	и	износители	на	нефт,	газ	
и	въглища	много	високата	йерархия	на	ЕБ	не	създава	про-
блеми	по	отношение	на	енергийната	независимост.	Резки-
те	промени	на	световните	енергийни	пазари	и	понижения	
на	цените	водят	традиционно	до	значително	съкращаване	
на	валутните	приходи	от	износа,	до	стресови	състояния	в	
социалните	 и	 финансовите	 системи	 и	 до	 намаляване	 на	
надеждността	 и	 управляемостта	 на	 икономиките	 им	 като	
цяло.	 Особено	 чувствителни	 в	 това	 отношение	 са	 Вене-
цуела,	Русия,	Нигерия,	Алжир,	Египет,	Иран,	Ирак,	Сирия,	
Мексико	и	други	страни.	В	значително	по-малка	степен	на	
подобни	 рискове	 са	 изложени	 С.	Арабия,	 Катар,	 Кувейт,	
Оман	и	ОАЕ,	които	разполагат	със	значителни	златно-ва-
лутно	резерви	по	отношение	на	брутния	вътрешен	продукт	
и	бюджетите	на	социалните	си	системи.

Различна	 тенденция	 се	 наблюдава	 в	 страните,	 кои-
то	използват	повече	от	четири	вида	енергии,	но	не	могат	
да	 постигнат	 пълна	 или	 значителна	 енергийна	 независи-
мост	 за	 сметка	 на	 собствени	 ресурси.	 Особено	 активни	
са	 инвестициите	 във	 ВЕИ	 в	 страните,	 в	 които	 местните	
традиционни	енергоносители	заемат	около	или	по-малко	от	
50%	от	потреблението	на	енергия.	Нивото	на	йерархия	на	
техните	ЕБ	се	понижава	плавно,	но	остава	средновисоко	
във	фазата	на	класическа	олигополия	(0.63-	0.8),	като	все	
още	е	 далече	от	 преминаване	 към	фазата	на	разширена	
олигополия	(0.5-0.63).

Структурните	 изменения	 се	 изразяват	 в	 рамките	 на	
сравнително	ограничени	отклонения	на	стойностите	на	йе-
рархията	 на	 ЕБ	 –	 в	 повечето	 случаи	 около	 ±0.01.	 Ико-
номиката	на	развитите	страни	традиционно	е	по-диверси-
фицирана	 със	 значителен	 дял	 на	 сектора	 на	 услугите,	 в	
който	потреблението	на	електрическа	енергия	е	значител-
но.	Вследствие	на	това	инвестициите	във	ВЕИ	са	съсредо-
точени	в	производството	на	електрическа	енергия	от	голе-
ми	фотоволтаични	и	вятърни	паркове	и	от	микромощности	
на	ниво	домакинства	и	фирми.	Основни	фактори	за	раз-
нобразяване	на	стуктурата	на	ЕБ	в	ЕС	е	приоритетността	
на	политиките	в	областта	на	околната	среда	и	активното	
стимулиране	 на	 инвестициите	 в	 областта	 на	 ВЕИ.	 За	 съ-
жаление	не	всички	ВЕИ	са	достигнали	необходимото	ниво	
на	технологична	зрялост	и	икономическа	ефективност.	Така	
например	прякото	производство	на	електрическа	енергия	
от	 ВИЕ	 е	 все	 по-динамично	 и	 все	 по-ефективно	 [11].	 В	
същото	 време	 очакваните	 големи	 надежди	 са	 технологии	
за	производство	и	използване	на	водород	[12,13]	в	транс-
порта	и	много	сектори	на	промишлеността.

	 Плановете	 на	 ЕС	 за	 намаляване	 на	 въглеродните	
емисии	в	рамките	на	т.	нар.	Зелена	сделка	на	50%	до	2030	
г.	и	до	0%	до	2050	г.	все	още	не	са	подкрепени	с	ясни	
програми	и	планове.	Това	може	да	доведе	до	значителни	
сътресения	във	секторите	на	добив	на	въглища	и	ядрената	
енергия	 в	 някои	 страни	 (Германия	 [14],	Франция,	 Бълга-
рия,	Полша,	Чехия,	Словакия	и	други	страни),	където	тези	
отрасли	заемат	традиционно	значителен	дял	в	енергийна-
та	система.	Неблагоприятното	развитие	на	пандемията	от	
COVID-19	и	икономическата	криза	от	началото	на	2020	г.	
внасят	допълнителна	неяснота	в	плановете	за	извеждане	

от	експоатация	на	мощностите,	свързани	с	въглища	[15]	и	
ядрена	енергия	и	за	развитието	на	сектора	на	ВЕИ.

Заключение
Резултатите	от	изследването	показват,	че	в	теорети-

чен	аспект	подходът	на йерархията на Петров	предлага	
ефективни	методи	и	инструменти	за	анализ	на	динамичните	
системи	и	процеси	в	сектора	на	енергетиката.	Анализът	на	
развитието	на	енергийните	баланси	в	периода	2011-2019	
г.	показва	все	още	недостатъчното	технологично	развитие	
в	областта	на	ВИЕ.	В	този	смисъл	в	обозримо	бъдеще	не	
се	очаква	световните	и	националните	енергийни	баланси	
да	достигнат	до	представата	за	перфектна	структура	и	да	
преминат	към	фазата	на	полиполия	с	ниво	на	йерархия	под	
0.5	по	метода	на	йерархията на Петров.

Особен	интерес	като	предмет	на	бъдещи	изследвания	
представляват	 анализът	 и	 прогнозирането	 на	 структурата	
на	 сектора	 на	 ВЕИ	 в	 средносрочен	 и	 дългосрочен	 план.	
От	една	страна,	на	този	етап	в	обобщените	статистически	
изследвания	и	прогнози	всички	видове	нови	ВЕИ	(фотовол-
таици,	вятърни	генератори,	слънчеви	топлинни	генератори,	
биотехнологии,	водород	и	други)	се	обобщават	традицион-
но	в	една	група.	От	друга	страна,	технологиите	и	перспек-
тивите	за	тяхното	развитие	в	отделни	страни	и	региони	се	
различават	значително.	Към	2019	г.	общият	дял	на	ВЕИ	в	
EБ	е	по-малко	от	5%	на	световно	ниво	и	по-малко	от	10%	
на	европейско	ниво.	В	близка	перспектива,	когато	делът	на	
някои	видове	ВЕИ	достигне	4-5%,	би	било	целесъобразно	
те	своевременно	и	ясно	да	се	разделят	на	отделни	позиции	
и	 да	 започнат	 да	 се	 разглеждат	 като	 отделни	 позиции	 в	
ЕБ.	В	съвсем	близко	бъдеще	анализът	на	енергийната	си-
гурност	и	диверсификацията	на	ЕБ	във	формат	E6	(т.е.	въз	
основа	на	шест	вида	енергия)	би	изглеждал	все	по-опро-
стен	и	по-ограничен.	Това	би	създавало	непълна	представа	
за	реалното	разпределение	и	перспективите	за	развитие	на	
производството	и	потреблението	в	сектора	енергетика	по	
страни	и	региони.	Възможно	например	е	съществуващите	
видове	ВЕИ	да	се	представят	като	10	отделни	позиции	(ВЕИ	
10):	 производство	 на	 хидроелектроенергия,	фотоволтаич-
но	 производство	 на	 електрическа	 енергия,	 производство	
на	вятърна	електрическа	енергия,	генериране	на	слънчево	
отопление	 (термопомпи),	 геотермална	енергия	за	отопле-
ние	 или	 охлаждане,	 биомаса,	 биогаз,	 биогориво,	 „зелен“	
водород	 (електролиза	 на	 вода	 чрез	 ВЕИ),	 „син“	 водород	
(пиролиза	 на	 природен	 газ).	 В	 резултат	 на	 това	 общият	
брой	на	видовете	енергия	се	увеличава	от	6	на	14	(E14).	

Друго	перспективно	направление	е	изследването	на	
енергийната	 независимост	 и	 диверсификацията	 на	 струк-
турите	 на	 енергийните	 пазари	 и	 баланси	 да	 започне	 да	
се	 извършва	 и	 в	 икономически	 показатели,	 отразяващи	
себестойността	и	цените	на	съотвените	енергоносители.	В	
този	 смисъл	 привилегии	 за	 отделни	 проекти,	 свързани	 с	
традиционни	енергоносители	или	ускорено	внедряване	на	
ВЕИ	по	необосновано	високи	цени	биха	могли	да	доведат	
до	нелоялна	конкуренция	и	икономическа	недостъпност	на	
енергията	за	много	отрасли	и	региони.
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Abstract. Communication models and protocols in Internet of Things 
(IoT) are relatively new field of research and use due to the fact, that 
connecting objects by digital means in Internet has occurred only 
in the last decade. However, the rapid grow of applications of this 
paradigm in almost all areas of human activity has led to enormous 
volume of data generated from all kind of sources (things) and 
transmitted all over the global digital network. This, in turn, has led 
to the creation of new models and protocols for data transmission in 
IoT. The paper gives an overview of the main approaches/models for 
communication in IoT. The requirement for scalability and simplicity is 
amongst the most important when IoT and Big data are involved. Four 
models are presented – the Push, Request/Response, Subscribe/
Notify and Publish/Subscribe. A classification and layered approach 
is made for protocols used in IoT. Three of the most widely used for 
data transmission in IoT are taken for further investigation – MQTT, 
CoAP and AMQP. They are compared in terms of bandwidth, over-
head, size of transmitted data, reliability and security. Then are com-
pared with HTTP, which is well known and widely used on the Internet. 
The conclusions are that the most popular model for IoT and Big 
data communication is the Publish/Subscribe one, whether in regard 
to the use and recommendation for data protocol, one cannot point 
a clear leader at present (unlike the protocols in the TCP/IP stack for 
Internet), so there is the tendency that for the time being, different 
data protocols will be used in different IoT and big data applications.

Увод
Интернет	на	oбектите	(Internet	of	Things	–	IoT,	също	и	

интернет	на	нещата)	е	система	от	електронно	свързани	ме-
ханични	обекти	(включително	машини)	или	живи	същества	
(хора	или	животни	с	цифрови	идентификатори),	при	която	
се	осъществява	обмен	на	данни.	Основната	разлика	между	
ИнО	и	традиционния	интернет	е,	че	докато	при	последния	
в	края	на	връзката	най-често	има	човек	или	компютърна	
система,	 то	 при	 ИнО	 има	 просто	 устройство	 (например	
сензор	или	радиочестотен	идентификатор	–	RFID),	машина	
или	живо	същество.	Макар	и	терминът	Internet of Things	да	
е	предложен	през	1999	г.	[1],	голямата	еволюция	на	този	
модел	става	едва	в	края	на	първото	десетилетие	на	21-и	
век,	когато	броят	на	дигитално	свързаните	обекти	в	света	
става	по-голям	от	броя	на	хората	[2].	Днес	десетки	мили-

арди	обекти	се	свързват	в	дигитални	жични	или	безжични	
мрежи,	което	дава	възможност	на	хора	и	автоматизирани	
системи	да	следят	състоянието	на	обектите	и	в	някои	слу-
чаи	–	да	им	въздействат	по	определен	начин.	Примери	за	
това	са	широко	използваните	умни	часовници,	телефони,	
умни	домашни	уреди,	множеството	сензори	и	индикатори	в	
съвременните	автомобили,	системи	в	медицината,	промиш-
леността,	селското	стопанство,	образованието	и	т.н.	Въз-
можностите	за	следене	на	състоянието	и	идентификацията	
на	произволен	обект,	откъдето	могат	да	постъпват	данни,	
обуславят	изключителните	възможности	на	ИнО	като	сред-
ство	за	мониторинг,	обратна	връзка	и	анализ	на	обектите	
от	заобикалящата	ни	среда.	От	гледна	точка	на	използва-
ните	протоколи	за	обмен	на	данни	традиционният	интернет	
се	 базира	 на	 множество	 протоколи,	 които	 се	 причисля-
ват	 към	 стека	TCP/IP.	 При	 ИнО	 има	множество	 свързани	
разнородни	физически	обекти	към	сензорни	или	локални	
мрежи	и	съответно	–	към	глобалния	интернет.	Поради	тази	
специфика	протоколите	за	обмен	на	данни	и	информация,	
използвани	в	ИнО,	са	много	и	различни.	

С	разширяване	на	размера	и	обхвата	на	ИнО	растат	
и	данните,	които	тази	система	генерира.	Днес	те	са	днес,	
разнообразни	и	от	всякакъв	вид.	Терминът	големи данни 
(Big	Data)	се	използва	за	описанието	на	големи	множества	
от	 данни,	 които	се	отличават	по	няколко	показателя.	На	
първо	място	това	е	техният	голям	обем.	На	второ	–	ско-
ростта,	с	която	те	постъпват	на	мястото	за	обработка.	На	
трето	може	да	се	посочи	тяхното	разнообразие.	Тези	три	
особености	се	представят	често	като	 трите	V-та	 (Volume,	
Velocity,	Variety)	 или	V3.	 Характерно	 за	 големите	 данни	 е,	
че	в	повечето	случаи	те	не	могат	да	бъдат	обработвани	с	
традиционните	и	утвърдени	системи	за	управление	на	бази	
данни	(СУБД).	По-долу	ще	се	обърне	внимание	на	подходи-
те	за	обмен	на	големите	данни	в	ИнО	и	кои	са	най-често	
използваните	комуникационни	протоколи	за	предаване	на	
данни	към	момента.

Комуникационни модели
В	най-общ	план	може	да	се	посочат	четири	комуни-

кационни	модела	на	обмен	на	данни.	Първият	е	предава-
не-избутване	 (Push),	 вторият	 е	 заявка-отговор	 (Request/



1-2 2021 23

informatics | информатика

Response),	 третият	–	абониране-информиране	 (Subscribe/
Notify),	 а	 четвъртият	 –	 публикуване-абониране	 (Publish/
Subscribe) – фиг. 1.

Фиг. 1.	Модели	за	обмен	на	данни

При	модела	Предаване	се	осъществява	еднопосочна	
комуникация	 –	 сървърът	 изпраща	 данни	 на	 предварител-
но	зададен	клиент,	който	получава	данните.	Сървърът	знае	
предварително	адреса	на	клиента,	а	последният	чака	съоб-
щения/данни	от	сървъра.

При	модела	Заявка-отговор	 сървърът	 получава	 за-
явка	от	клиента	и	след	известно	време	изпраща	отговор.	
През	това	време	друг	клиент	може	да	изпрати	заявка,	коя-
то	се	слага	в	опашка/буфер	и	се	обработва	веднага	след	
предишната.	

При	модела	Абониране-информиране	клиентът	посоч-
ва	 интерес	 към	 дадена	 услуга,	 предоставяна	 от	 сървъра,	
към	който	се	изпраща	заявка	за	абонамент.	Сървърът	за-
пазва	 заявката	 и	 адреса	 на	 клиента	 и	 когато	 се	 появят	
данни/информация	по	тази	услуга,	сървърът	я	изпраща	на	
клиента.

При	модела Публикуване-абониране	има	слабо	свърз-
ване	на	комуникационните	поредици.	Услугите	за	предла-
гана	информация	се	управляват	от	отделен	модул,	наречен	
брокер.	Когато	клиент(и)	заяви(ят)	своя	интерес	за	опре-
делена	информация,	брокерът	поема	грижата	за	препреда-
ване	на	заявения	информационен	поток	между	услугите	и	
клиента/клиентите.

Моделът	 Публикуване-абониране	 е	 много	 разпрос-
транен	при	ИнО	и	 при	работа	 с	 големи	 данни.	Подходът	
премахва	 ефективно	 излишни	 комуникационни	 обмени.	
Тук	 има	 и	 още	 една	 важна	 причина	 –	 значима	 част	 от	
крайните	възли	в	ИнО	не	притежават	сериозни	хардуерни	
възможности.	Така	брокерът	има	за	задача	да	намери	полу-
чателя	на	съобщението.	Този	модел	е	удобен	и	за	прекъс-
нато	подаване	на	данни,	т.е.	когато	има	значителни	паузи	
във	времето	между	отделните	съобщения	или	ненадеждна	
междинна	 мрежа.	Така	 се	 избягва	 честото	 ръкостискане 
(handshaking),	 използвано	при	синхронизацията	на	 кому-
никациите.

Комуникационни протоколи
В	областта	на	ИнО	има	множество	стандарти,	пред-

назначени	 да	 обслужват	 търговски	 и	 индустриални	 при-
ложения.	Технологиите	 Zigbee	 [3]и	 Z-wave	 [4]	 обслужват	

редица	 приложения	 в	 умни	 домове	 и	 сгради.	 Друг	 често	
използван	протокол	за	малък	обхват	през	последните	го-
дини	е	Bluetooth	LE	[5]	(LE	означава	нискa	консумация	на	
енергия).	 В	 случаите,	 когато	 трябва	 да	 се	 обменят	 дан-
ни	на	по-големи	разстояния,	често	са	избирани	Sigfox	[6]	
или	LoRa	[7].	Тези	стандарти	в	повечето	случаи	имат	свои	
собствени	 транспортни	 механизми,	 мрежово	 свързване,	
връзки	за	данни	(канално	ниво	за	достъп	до	мрежата)	и	
изисквания	за	физическия	слой.

Съществуват	класификации	по	различни	признаци	на	
протоколите,	използвани	в	ИнО.	Една	от	тях	е	по	това	дали	
протоколът	е	мрежови	(network	protocol),	или	пренася	дан-
ни	(data	protocol).	Мрежовите протоколи	са	проектирани	с	
цел	да	свързват	и	извършват	маршрутизацията	на	данните	
в	мрежи,	като	често	това	става	в	рамките	на	интернет.	Та-
кива	протоколи	са	LoRa,	Bluetooth,	Zigbee	и	други.	Протоко-
лите	за	пренос на данни	са	предназначени	за	комуникация	
между	устройства	с	ниска	мощност	и	ограничени	ресурси.	
Устройствата	могат	 да	обменят	 данни	и	без	свързване	в	
интернет.	Широко	разпространени	протоколи	от	този	клас	
са	MQTT,	CoAP,	AMQP,	XMPP	и	други.

По	подобие	на	TCP/IP	модела	е	целесъобразно	да	се	
състави	модел	от	протоколи	по	слоеве,	използвани	в	ИнО.	
Тези	слоеве	могат	да	се	дефинират	по	следния	начин:

• Инфраструктурен	(6LowPAN,	IPv4/IPv6,	RPL).
• Идентификационен	(EPC,	uCode,	IPv6,	URIs).
• Транспортен	(WiFi,	Bluetooth,	LPWAN).
• Откриващ	(Physical	Web,	mDNS,	DNS-SD).
• Пренос	на	данни	(MQTT,	CoAP,	AMQP,	Websocket,	

Node).
• Управление	на	устройства	(TR-069,	OMA-DM).
• Семантичен	(JSON-LD,	Web	Thing	Model).
От	споменатите	по-горе	протоколи	повече	внимание	

ще	се	обърне	на	три	–	MQTT,	CoAP,	AMQP,	като	впослед-
ствие	 ще	 се	 направи	 сравнение	 с	 широко	 използвания	
НТТР,	който	е	наложен	като	стандарт	в	интернет.

MQTT	е	т.	нар.	лек	(lightweight)	протокол	за	съобще-
ния	[8].	С	него	се	изпращат	данни	от	сензори	към	прило-
жения.	Той	работи	над	стека	TCP/IP	и	предоставя	надеждни,	
прости	 потоци	 от	 данни.	 MQTT	 може	 да	 работи	 с	 всяка	
мрежа,	 която	 осигурява	 двупосочни	 връзки	 без	 загуби.	
Протоколът	 функционира	 с	 три	 важни	 елемента:	 абонат,	
издател	и	брокер.	MQTT	е	добър	избор	за	безжични	мре-
жи,	 които	изпитват	ограничения	 за	 честотната	 лента	или	
работят	 с	 ненадеждни	 връзки.	 Facebook	 използва	 MQTT	
във	Facebook	Messenger	за	споделяне	на	съобщения.	Този	
протокол	 използва	 модела	Публикуване-абониране.	 Него-
вите	характеристики	го	правят	много	подходящ	не	само	за	
ИнО	комуникации,	но	и	при	свързване	Machine	to	Machine	
(M2M),	където	има	хардуерни	ограничения	за	изпълнение	
на	кода	и/или	мрежовата	честотна	лента	е	ограничена

CoAP	 е	 протокол	 от	 приложния	 слой,	 който	 се	 из-
ползва	в	ограничени	откъм	ресурси	устройства	[9].	Той	е	
проектиран	за	лесна	интеграция	с	HTTP,	като	същевремен-
но	отговаря	на	изисквания	като	многоадресна	поддръжка,	
ниски	режийни	разходи	и	простота.	Една	от	основните	цели	
на	CoAP	е	създаването	на	общ	уеб	протокол	с	изисквания	



1-2 202124

informatics | информатика

на	среда	с	ограничения	–	спрямо	енергията,	автоматиза-
цията	на	сградите	и	други	приложения.	Целта	на	CoAP	не	
е	да	замести	директно	HTTP,	а	да	реализира	архитектурния	
подход	за	разпределени	системи	REST	[10],	често	срещано	
при	HTTP,	но	оптимизиран	за	M2M	приложения.

	AMQP	e	oтворен	протокол	на	приложния	слой,	ори-
ентиран	 към	 съобщения	 за	 мидълуеър	 (middleware)	 [11].	
Определящите	характеристики	на	AMQP	са	надеждно	пре-
даване	на	съобщенията,	маршрутизация	(включително	точ-
ка-точка	и	публикуване-абониране)	и	сигурност.	Ключови	
характеристики	на	AMQP	са	неговите	възможности	на	пре-
нос	на	данни	през:

• Организации	–	приложения	в	различни	организа-
ции.

• Технологии	–	приложения	на	различни	платформи.
• Време	и	пространство	–	възможно	е	някоя	систе-

ма	да	е	спряна	по	различни	причини	и	протоколът	
е	направен	да	осигурява	надеждност.

AMQP	версия	1.0	поддържа	различни	брокерски	услу-
ги,	които	могат	да	се	използват	за	получаване,	нареждане	
в	опашка,	маршрутизиране	и	доставяне	на	съобщения.

По-долу	са	представени	едни	от	най-широко	разпрос-
транените	протоколи	 за	пренос	на	 данни	 за	ИнО	според	
[12].	Разглеждат	се	MQTT,	CоAP,	AMQP	и	HTTP	според	ня-
колко	критерии	за	сравнение	между	протоколите.

1. Размер на полезната информация спрямо 
служебната в едно съобщение.	 При	 CоAP	 има	
най-малко	 служебна	 информация	 и	 най-малък	
размер	 на	 съобщения.	 Следват	 MQTT	 и	 AMQP.	
HTTP	 има	 най-много	 служебна	 информация,	 но	
позволява	и	най-голям	размер	на	съобщенията.

2. Енергията и ресурсите, необходими за генери-
ране на едно съобщение с еднакво съдържание. 
CоAP	–	ползва	най-малко	ресурси	и	има	най-ниска	
консумация.	След	него	са	MQTT	и	AMQP,	като	при	
HTTP	има	най-голяма	консумация	на	енергия	и	из-
ползвани	ресурси.

3. Използвана честотна лента и закъснение.	 С	
най-тясна	използвана	честотна	лента	и	забавяне	

е	CoAP,	следван	от	MQTT,	AMQP.	HTTP	е	с	най-ши-
рока	 ползвана	 честотна	 лента	 и	 най-голямо	 за-
къснение.

4. Качество на услугите (QoS) и надеждност, как-
то и оперативна съвместимост.	MQTT	предлага	
най-високо	 ниво	 на	 качество	 на	 услугите,	 но	 в	
същото	време	има	най-малка	оперативна	съвмес-
тимост	измежду	четирите.	В	другият	край	е	HTTP,	
при	който	има	най-голяма	оперативна	съвмести-
мост	 в	 мрежата,	 но	 в	 същото	 време	 няма	 на-
деждност	на	предаване	на	съобщенията,	заложена	
като	основна	характеристика	на	протокола.	Меж-
ду	тях	са	CoAP	и	AMQP.

5. Сигурност.	AMQP	има	най-високото	ниво	на	сигур-
ност,	докато	MQTT	е	само	протокол	за	съобщения	
и	поддържа	най-ниското	ниво	на	сигурност.	HTTP	
следва	AMQP	 относно	 сигурност,	 а	 след	 него	 е	
CoAP.	Освен	TLS/SSL,	MQTT	има	минимални	функ-
ции	 за	 автентикация	 и	 разчита	 само	 на	 потре-
бителско	име	и	парола.	CoAP	използва	методите	
DTLS	и	IPsec	за	автентикация	и	криптиране.	

Представените	наблюдения	са	обобщени	в	таблица-
та.	 Характеристиките	 на	 протоколите	 са	 без	 абсолютни	
стойности,	защото	освен	собствени	измервания	са	използ-
вани	и	данни	от	други	източници	и	са	направени	обобще-
ния,	които	няма	как	да	се	изразят	коректно	в	количествени	
стойности.	Приложенията,	за	които	всеки	протокол	би	бил	
подходящ,	зависи	изключително	много	от	 условията,	при	
които	той	се	прилага.	Например	различни	възли	на	едно	
приложение	 могат	 да	 имат	 различно	 захранване	 (даден	
възел	 да	 е	 на	 батерия,	 а	 друг	 –	 свързан	 към	 постоянен	
източник)	или	пък	достъп	до	различна	честотна	лента	(да-
ден	възел	е	на	място	с	тясна	честотна	лента,	а	друг	–	с	
много	широка).	В	този	смисъл	сравнението	между	прото-
колите	 дава	насоката	и	най-важните	 съображения,	 които	
един	проектант	или	разработчик	трябва	да	има	предвид	и	
на	тази	база	да	прилага	съответния	протокол	за	съответен	
възел.

Протокол
Полезна 

информация
Служебна 

информация
Енергия

Използвана 
честотна 
лента

Надеждност Сигурност Разпространение

MQTT Средно Малко Средно Широка Висока Ниска Високо
AMQP Средно Средно Много Средна Висока Висока Средно
CoAP Малко Малко Малко Много	широка Средна Средна Високо
НТТР Много Много Много Тясна	 Ниска Висока Ниско

Сравнение	на	характеристики	на	протоколи	за	пренос	на	данни	в	ИнО

Заключение
От	 разгледаните	 модели	 на	 комуникация	 в	 ИнО	

най-широко	приложими	на	този	етап	са	протоколите,	които	
ползват	модела	Публикуване-абониране.	Това	е	разбирае-
мо,	защото	този	протокол	е	силно	скалируем,	а	при	работа	
с	ИнО	и	с	големи	данни	това	е	от	ключово	значение.

Съществуват	огромно	количество	мрежови	протоко-
ли,	като	за	къси	разстояния	в	последно	време	се	налага	
Bluetooth	LE,	a	Lora	е	предпочитан	за	градска	среда.	Поради	
сравнително	краткото	време	от	началото	на	използване	на	
комуникационни	протоколи	в	ИнО	все	още	няма	изтъкнат	
протокол	за	обмен	на	данни,	който	да	отговаря	в	еднаква	
степен	 на	 най-важните	 изисквания	 –	 ефективност,	 ниска	
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енергоемкост,	честотна	лента,	надеждност	и	сигурност.	Въ-
преки	това	при	свързване	със	сензори	и	идентификатори,	
както	и	за	редица	приложения	MQTT,	AMQP	и	CoAP	са	мно-
го	разпространени	–	всеки	със	своите	предимства	и	недос-
татъци.	Ясно	е,	че	проектантите	трябва	да	се	съобразяват	
с	изискванията,	произтичащи	от	техните	приложения,	за	да	
могат	да	избират	и	най-подходящия	протокол	за	обмен	на	
данни	от	ИнО.
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G Code векторизация след редукция  
на цветовете за изрисуване с плотер
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G Code Vectorization after Colors Reduction for Plotter 
Painting
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Abstract. G Code instructions are used for CNC machines. In order, 
such machines to produce objects or drawings visual information 
should be vectorized. Transformation of full-color image to set of 
16 colors is achieved by color reduction algorithm. Pixels in the 
image are replaced with simple shapes (strokes) in such a way 
that these simple graphic primitives to be drawn by CNC driven 
2D plotter. Each stroke should be drawn by a single loading of oil 
paint. This goal cannot be achieved by standard G Code generation 
and this research 

1. Увод
Най-разпространеният	 стандарт	 за	 подаване	 на	 ин-

струкции	към	режещи	и	плотиращи	машини	е	базиран	на	
множество	 от	 инструкции,	 наречени	 G	 Code	 [1].	Множе-
ство	CNC	машини	биват	управлявани	с	G	Code	инструкции,	
но	обект	на	 това	научно	изследване	е	2Д	плотер	с	въз-
можност	за	нанасяне	само	на	един	цвят	без	подмяна	на	
използваната	 четка.	Целта	 на	 изследването	 е	 с	 помощта	
на	 плотер	 да	 се	 нанася	маслена	 или	 акрилна	 боя	 върху	
грундирано	платно.	Плотерът	има	възможност	да	изпълни	
нанасянето	на	прости	графични	примитиви,	каквито	са	от-
делните	черти.	За	тази	цел	е	необходимо	при	нанасянето	
на	всяка	черта	четката	да	бъде	напоявана	с	маслена	или	
акрилна	боя	в	специално	отредена	ваничка	за	тази	цел.	Тъй	
като	плотерът	може	да	нанася	само	един	цвят	без	подмяна	
на	 ваничката	 и	 четката,	 необходимо	 е	 да	 се	 организира	
йерархично	нанасяне	на	различните	цветове.	Това	научно	
изследване	предлага	алгоритъм	за	генериране	на	нужните	
G	Code	инструкции	[2],	така	че	нанасянето	на	маслените	
или	акрилните	бои	да	се	осъществи	в	няколко	последова-
телни	сесии,	които	позволяват	натрупване	на	цветовете	и	
изрисуване	 на	 цялото	 изображение	 с	 помощта	 на	 прост	
графичен	примитив	(в	случая	къса	линия	или	продълговата	
елипса).

Изложението	 е	 организирано	 в	 следните	 отделни	
секции:	секция	2,	която	разяснява	алгоритмите,	използ-
вани	за	редуциране	на	цветовете	и	векторизиране	на	рас-
терната	информация;	секция	3,	която	представя	алгоритъ-
ма	за	формиране	на	G	Code	инструкции;	секция	4,	даваща	

разяснения	за	някои	от	проведените	експерименти	и	част	
от	постигнатите	резултати;	секция	5,	която	представлява	
заключение	и	дава	насоки	за	някои	бъдещи	разработки.

2. Векторизация и редукция  
на цветовете

При	 визуализация	 някои	 устройства	 не	 позволяват	
използването	на	голям	набор	от	различни	цветове.	За	да	
се	визуализира	изображение	с	16	милиона	цвята	(пълноц-
ветно	растерно	изображение)	на	такива	устройства,	първо	
трябва	 да	 се	 редуцират	 цветовете	 [3].	 При	 пълноцветни-
те	изображения	(фиг. 1)	за	всеки	от	трите	базови	цвята	
(червен,	зелен,	син)	се	използват	по	8	бита	за	кодиране	
на	информацията.	По	този	начин	се	получават	малко	над	
16	милиона	различни	цвята	[4].	Редуцирането	на	толкова	
голямо	 количество	 цветове	 до	 16	 базови	 цвята	 е	 свър-
зано	със	загуба	на	огромно	количество	информация.	Ре-
дукцията	трябва	да	се	направи	по	такъв	начин,	че	да	се	
запази	възможно	най-голямо	количество	от	информацията,	
представена	в	пълноцветното	растерно	изображение.	Из-
числително	най-бързият	алгоритъм	е	всеки	16М	пиксел	да	
се	съпостави	на	най-близкия	до	него	цвят	от	16-цветната	
палитра.	Има	множество	алтернативи	на	този	подход,	като	
една	 от	 тях	 е	 използването	 на	 евристична	 оптимизация,	
която	да	формира	изображение	с	16-те	базови	цвята	от	
основен	графичен	примитив	[5,6].

Като	целева	функция	в	евристичните	оптимизационни	
алгоритми	се	използва	евклидово	разстояние	между	две-
те	изображения.	Понеже	за	плотирането	има	още	няколко	
съществени	 параметъра,	 в	 целевата	 функция	 се	 приема	
за	 по-добър	 резултат,	 ако	 апроксимацията	 е	 постигната	
с	 по-малко	 на	 брой	 графични	 примитиви.	Тъй	 като	 не	 е	
гарантирано,	 че	 графичните	примитиви	ще	покрият	 изця-
ло	работното	поле,	то	в	целевата	функция	се	приема,	че	
по-добрите	резултати	водят	до	по-пълно	запълване.	Нали-
чието	на	три	критерия	в	целевата	функция	превръща	опти-
мизационната	задача	в	многокритериална,	а	това	от	своя	
страна	налага	избор	на	математическа	функция,	която	би	
трансформирала	задачата	в	еднокритериална.
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Фиг. 1.	Пълноцветно	растерно	изображение

Съществуват	множество	разработки	за	апроксимация	
на	изображения	с	помощта	на	основни	графични	прими-
тиви.	 Най-популярна	 е	 апроксимация	 с	 триъгълници	 или	
неправилни	многоъгълници	[7].	В	това	изследване	като	гра-
фичен	примитив	е	избрана	разтеглена	елипса,	която	добли-
жава	формата	на	къса	линия,	нанесена	с	четка	и	маслена/
акрилна	 боя	 (фиг. 2).	 Графичните	 примитиви	 с	 различен	
цвят	се	сортират	в	намаляващ	ред,	така	че	най-често	сре-
щаният	цвят	да	се	изчертае	първи,	а	най-рядко	срещаният	
цвят	да	се	изчертае	последен.	По	този	начин	се	гарантира,	
че	 често	 срещаните	 цветове	 няма	 изцяло	 да	 препокрият	
рядко	срещаните	цветове.	В	групите	по	цветове	е	добавен	
и	втори	критерий	за	сортиране	(вторичен),	който	изисква	
графичните	примитиви	да	са	отдалечени	максимално	един	
от	друг	(евклидово	разстояние),	така	че	да	се	даде	малко	
допълнително	време	за	изсъхване	на	боята,	преди	да	се	на-
несе	следващият	графичен	примитив.	Тази	организация	на	
стъпките	за	изграждане	на	цялото	изображение	увеличава	
с	известна	степен	разминатото	разстояние	от	плотиращата	
глава.

Фиг. 2.	Векторизиране	и	редукция	по	цвят

3. Трансформация към G code
G	Code	стандартът	е	широко	използван	за	подаване	

на	инструкции	към	режещи	и	плотиращи	машини.	По	съ-
щество	представлява	 група	инструкции,	които	настройват	
машината	за	извършване	на	желаните	операции.	В	това	из-
следване	най-често	се	използват	кодовете	G0	и	G1,	които	
задават	преместване	на	плотиращата	глава	по	осите	X,	Y	
и	Z.	Кодът	G0	е	за	бързо	движение,	а	кодът	G1	е	за	бавно	
движение.	Бързото	движение	се	използва	при	придвижване	
на	празен	ход,	докато	бавното	движение	се	използва	при	
нанасяне	на	боята.	Преди	стартирането	на	същинското	из-
образяване	с	кода	G21	се	задава	използването	на	милиме-
три,	а	с	кода	G90	се	определя	използването	на	абсолютни	
координати	(Листинг 1).

Листинг 1.	Мерни	единици	и	координати

За	изобразяване	на	всеки	графичен	примитив	четка-
та	първо	се	изпраща	на	нулевите	координати.	След	 това	
следва	инструкция	за	потопяване	на	четката	във	ваничката	
с	боя.	След	известен	престой	четката	се	вдига	и	се	изпъл-
няват	инструкции	за	придвижване	до	позицията	на	графич-
ния	 примитив.	 Изпълнява	 се	 инструкция	 за	 спускане	 на	
четката	върху	грундираното	платно	и	следва	инструкция	за	
отместване,	така	че	да	се	изобрази	графичният	примитив	
(Листинг 2).

Листинг 2.	Изобразяване	на	примитива

Изобразяването	 на	 примитивите	 се	 извършва	 след	
групиране	по	цветове,	така	че	за	всеки	цвят	да	се	генерира	
отделен	комплект	инструкции.



1-2 202128

informatics | информатика

4. Експерименти и резултати
Всички	 експерименти	 са	 проведени	 с	 2Д	 плотер,	

позволяващ	 движение	 по	 осите	 X	 и	Y,	 както	 и	 две	 пози-
ции	(горе/долу)	по	оста	Z	(фиг. 3).	Значително	неудобство	
представлява	нуждата	от	изсъхване	на	боята.	При	работата	
с	акрилни	бои	изсъхването	става	по-бързо	отколкото	при	
работата	с	маслени	бои.	Необходимо	е	поне	частично	из-
съхване	от	предходното	нанасяне,	за	да	не	се	получи	твърде	
голямо	 размазване	 на	 предварително	 нанесените	 цветове	
на	местата,	на	които	графичните	примитиви	се	препокриват.

Фиг. 3.	Използваният	2Д	плотер

Фиг. 4.	Апроксимация	с	голяма	четка

Фиг. 5.	Апроксимация	със	средна	четка

Фиг. 6.	Апроксимация	с	малка	четка

При	 използване	 на	 графичен	 примитив	 с	 различна	
дължина	се	получават	резултати	с	различна	гъстота	на	из-
образяване	(фиг. 4-6).

5. Заключение
Представената	трансформация	към	G	Code	позволя-

ва	визуализиране	на	изображения	с	помощта	на	векторни	
примитиви	и	редуцирани	цветове.	Предложеното	решение	е	
съобразено	с	факта,	че	хардуерът	не	позволява	постоянен	
поток	на	боя,	а	е	необходимо	презареждане	при	изрисува-
нето	на	всеки	отделен	графичен	примитив.

Листинг	3.	Целева	функция

В	бъдещо	изследване	би	било	интересно	да	се	про-
верят	възможностите	за	боравене	с	много	критерии	(Лис-
тинг 3).	Първото	решение,	което	трябва	да	се	вземе	е	дали	
функционалната	връзка	между	критериите	да	бъде	линейна	
или	 нелинейна.	Ако	функционалната	 връзка	 е	 нелинейна,	
трябва	да	се	избере	подходяща	форма	на	нелинейност.	И	
в	двата	случая	остава	въпросът	в	какво	съотношение	ще	
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участват	критериите	при	формирането	на	общата	оценка.	
Тази	задача	попада	в	областта	на	многокритериалният	ана-
лиз	и	оптимизация.

Освен	графичен	примитив	елипса	е	възможно	същите	
експерименти	да	се	повторят	с	използването	на	графичен	
примитив	окръжност.	В	настоящия	алгоритъм	се	използва	
фиксирана	палитра	с	16	базови	цветове,	но	като	част	от	
оптимизацията	може	да	се	въведе	и	оптимален	избор	на	
нюансите	за	базовите	цветове.
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Abstract. Air pollution causes damage to human health and ecosys-
tems. Large parts of the population do not live in a healthy envi-
ronment in accordance with current standards. Today, almost every 
city has problems with particulate matter concentration, especially in 
time of temperature inversions. This article introduces an automated 
system for monitoring and analyzing fine particulates in ambient air, 
temperature and light. It can be used in the workplace, at home, and 
in particular in student classrooms and laboratories, not only for 
monitoring, but also for training and refinement involving students, in 
various disciplines or informal activities.

Експеримент, подпомогнат с компютър 
и интернет на нещата (IоT)

Днес	 развитието	 на	 обществото	 се	 определя	 от	 на-
влизането	на	високите	 технологии	във	всички	сфери	и	от	
цялостната	 настройка	 на	 обществото.	 Интернет	 става	 все	
по-достъпен	 и	 никой	 не	 се	 учудва	 на	 факта,	 че	 хора	 на	
всяка	възраст	използват	мобилни	комуникации,	интернет	и	
различни	по	характер	приложни	програми.	Вече	почти	на-
всякъде	и	по	всяко	време	човек	има	непрекъсната	връзка	
към	мрежата,	заедно	с	това	в	бита	навлизат	и	така	нарече-
ните	IoT.	Най-общо	те	представляват	(System-on-a-	chip)	или	
едноплаткови	микроконролерни	модули	с	вграден	безжичен	
(wifi)	модул	–	например	Arduino	с	неговите	разновидности	
или	миникомпютри	Raspberry.	Към	последните	може	да	бъдат	
включвани	 разнообразни	 сензори.	 Изключително	 ниската	
консумация	на	енергия,	миниатюрните	размери	и	сравнител-
но	ниската	цена	ги	прави	отличен	избор	за	вграждането	им	
в	различни	уреди	и	автоматизирани	системи.	В	последните	
години	масово	се	използват	смартфони	и	таблети.	Масовото	
производство	на	различен	тип	сензори	доведе	до	вгражда-
нето	 им	 в	 подобни	 устройства.	 Производителите	 създават	
приложения	за	използването	им.	При	IoT	се	следва	веригата

Сензор→контролер→компютърно	устройство	
(може	облак).

Типичен	пример	за	IoT	е	една	съвременна	къща	–	в	
нея	всички	домакински	уреди	могат	да	бъдат	наблюдавани	
и	управлявани	от	разстояние	посредством	интернет	връзка.	

Собствениците	могат	да	следят	температурата	и	влажността	
в	нея,	състоянието	на	цветята,	да	получават	данни	от	охра-
нителната	система	и	други.	Всичко	се	свежда	до	обработка	
и	предаване	на	данни,	отчетени	от	сензори.	IoT	има	място	
и	в	учебните	зали	и	лаборатории	и	то	не	само	за	монито-
ринг,	но	и	за	обучение	и	доусъвършенстване,	в	което	да	се	
включат	студенти	в	рамките	на	различни	дисциплини	или	
неформалните	дейности.

При	 компютризирания	 експеримент	 веригата	 е	 съ-
щата	(1).	Съгласно	класификацията	на	Boardmann,	Cooper,	
Swage	[1]	експерименти,	при	които	компютърът	изпълнява	
ролята	на	измервателен	прибор,	носят	името подпомогна-
ти от компютър експерименти (CAE – Computer Assisted 
Experiments).	У	нас	са	добили	разпространение	термините	
автоматизиран	експеримент	и	компютризиран	експеримент.	
За	 студентите	 всеки	 един	 елемент	 от	 посочената	 верига	
(1)	 представлява	 интерес.	 В	 експеримент,	 подпомогнат	 с	
компютър	и	интернет	на	нещата	(IoT),	компютърът	може	да	
се	 използва	 за	 получаване	 и	 интерпретация	 на	 графики,	
натрупване	на	статистически	данни,	обработка	на	експери-
менталните	резултати,	разработване	на	база	данни	и/	или	
модели	на	процесите.

Предмет	на	тази	статия	е	проектирането	и	реализи-
рането	на	автоматизирана	система	за	следене	и	анализ	на	
данни	от	околната	среда	–	фини	прахови	частици,	темпе-
ратура	и	осветеност	на	работното	място.	Актуалността	на	
изследването,	методите	и	сензорите	за	измерване	на	тези	
физични	параметри	бяха	разгледани	в	част	1	[1].

Схема на системата за следене  
и анализ на данни от околната среда

Блокова	схема	на	системата	е	представена	на	фиг. 1. 
Ще	разгледаме	избора	на	управляващо	устройство	и	връз-
ката	му	със	сензорите;	избор	на	системата	за	записване	и	
визуализация	на	данните	от	сензорите.

Фиг. 1.	Блокова	схема	на	системата
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Комуникацията	 със	 сензора	 и	 уеб	 сървъра	 се	 извърш-
ва	от	Arduino	Nano	3.0	 –	 универсален	 едноплатков	мини	
компютър	 (фиг. 2).	Ардуино	 е	 платформа	 с	 отворен	 код	
за	създаване	на	електронни	прототипи.	Състои	се	от	две	
лесни	за	използване	части	–	хардуерна	и	софтуерна,	поз-
воляващи	постигането	на	интерактивност	за	неспециалисти	
[1].	Ардуино	е	направен	така,	че	да	бъде	закрепян	към	сен-
зори,	с	които	да	събира	информация	за	заобикалящото	го	
пространство.	Голямата	му	популярност	се	дължи	на	това,	
че	хардуерът	е	евтин,	да	се	програмира	на	него	е	лесно,	
уеб	общността	му	е	огромна,	така	че	винаги	има	кого	да	
попитате	при	неяснота,	а	и	кодът	му	е	отворен.	На	паза-
ра	се	предлагат	различни	сменяеми	шилдове,	които	могат	
да	 бъдат	 прикачени	 към	Arduino,	 някои	 от	 които	Arduino	
Nano,	 Bare	 Bones	 Board	 и	 Boarduino.	 Има	 много	Arduino	
съвместими	и	Arduino	производни	платки.	За	проектираната	
е	избран	Arduino	Nano	3.0.	Arduino	Nano	копира	Uno,	 но	
е	с	размери	само	1.8	cm	x	4.3	cm.	Този	размер	е	идеа-
лен	за	направата	на	по-малки	проекти.	Нано	има	цялата	
спецификация	на	Arduino	Uno,	използва	същия	ATMega328	
микроконтролер,	но	е	по-оптимизиран	като	размер	и	това	
го	прави	идеалния	прототип.

Фиг. 2. Arduino Nano

Web Server	–	това	е	сървърът,	на	който	се	записват	
данните	от	сензора.	Той	отговаря	и	за	уеб	базирания	пор-
тал	за	настройка	на	системата	и	визуализация	на	данните.	
Web	server	е	информационна	технология,	която	обработва	
заявки,	направени	чрез	HTTP,	основният	протокол,	използ-
ван	за	предаване	на	информация	в	Мрежата	(World	Wide	
Web).	 Главната	 функция	 на	 уеб	 сървъра	 е	 да	 съхранява,	
обработва	 и	 предоставя	 данни	 на	 клиентите.	 Back-end	 е	
„гръбнакът“	 на	 уеб	 сървъра.	 В	 него	 е	 поместена	 цялата	
логика	на	системата	и	се	осъществява	връзката	между	по-
требителския	интерфейс	 (front-end)	 и	 данните,	 поместени	
на	сървъра	–	файлове	и	база	данни.

Фиг. 3.	API	схема	на	универсалност

В	много	случаи	за	комуникация	със	сървъра	не	е	не-
обходим	интерфейс.	За	поддръжка	на	заявките	от	приложен	

софтуер	или	компютърни	програми	back-end	предлага	при-
ложно-програмен	 интерфейс	API	 (application	 programming	
interface).	По	този	начин,	подавайки	на	уеб	сървъра	данни	
от	тип,	специфициран	от	неговия	API,	се	осъществява	ко-
муникация	на	по-ниско	ниво,	без	да	ни	е	необходим	по-
требителски	интерфейс	(фиг. 3).	API	е	универсален	начин	
на	комуникация,	който	не	зависи	от	източника	на	заявката	
–	смартфони,	компютри,	таблети.

Front-end	е	онова	приложение,	с	което	потребителят	
взаимодейства	директно.	Той	е	интерфейс	между	потреби-
теля	 и	 услугите,	 предоставяни	от	 back-end.	 Във	 front-end	
може	да	се	реализират	заявки	в	двете	посоки	–	от	и	към	
back-end.	Например:

• Попълваме	форма	и	подаваме	данните	към	back-
end,	 който	 от	 своя	 страна	 ги	 записва	 в	 базата	
данни.

• Искаме	 да	 ни	 се	 покаже	 списък	 от	 даден	 вид	
записи	–	back-end	намира	тези	записи	в	базата	
данни	и	ги	изпраща	към	front-end,	който	от	своя	
страна	ги	визуализира	за	нас.

Връзка между сензора DS18S20	и	Arduino (фиг. 4).  
За	 целите	 на	 проекта	 е	 избран	 дигитален	 термометър	
DS18S20	поради	достъпната	му	цена,	достатъчната	му	точ-
ност	за	целите	на	проекта	и	лесния	за	управление	интер-
фейс	 за	 комуникация	 (1-Wire).	 Поради	 възможността	 за	
захранване	 на	 сензора	 през	 входа	 за	 данни	 (паразитно	
захранване)	може	да	се	използва	един-единствен	провод-
ник	за	захранване	и	комуникация	с	него.

Фиг. 4.	Схема	на	свързване	на	DS18B20	с	ARDUINO

Използва	се	възможността	DS18S20	да	се	захранва	
от	захранващия	блок	на	Arduino	и	посредством	уeб	хъб.	По	
спецификация	3.3	V	шина	може	да	захрани	периферия	с	до	
16	mA.	При	максимална	консумация	на	сензора	от	1.5	mA	
е	видно,	че	тази	стойност	е	напълно	достатъчна.	Използва-
ното	захранващо	напрежение	е	от	3.3	V,	понеже	Ардуино	
комуникира	чрез	сигнали	с	максимално	напрежение	3.3	V	
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и	няма	да	има	нужда	от	транслатор	на	ниво.	Захранващият	
блок	 е	 изпълнен	 на	 базата	 на	 регулируем	 регулатор	 на	
напрежение	 NCP-1117,	 който	 понижава	 напрежението	 от	
5	V	до	3.3	V	за	нуждите	на	нашите	схеми.	5	V	набавяме	от	
захранващия	micro-USB	порт	на	хъба.

Връзка на сензора за фини прахови частици.	Пора-
ди	интерфейса,	с	който	разполага	сензора	за	прахови	час-
тици	SDS011	NOVA	PM	SENSOR,	а	именно	UART,	връзката	
се	осъществява	с	уеб	хъб,	свързан	директно	към	компютър.	
На	изхода	на	серийната	конзола	се	получават	резултатите,	
които	по-късно	се	обработват	и	анализират.

Начин на свързване на сензора за светлина. 
MAX44009	 е	 избраният	 сензор	 за	 светлина	 с	 I2C	 интер-
фейс.	Сензорът	за	околната	светлина	MAX44009	разполага	
с	цифров	изход	 I2C,	който	е	идеален	за	множество	пре-
носими	приложения	като	смартфони,	преносими	компютри	
и	индустриални	сензори.	С	по-малко	от	1	µA	работен	ток	
той	е	най-икономичният	сензор	за	светлина	в	индустрията	
и	се	отличава	с	ултраширок	22-битов	динамичен	диапазон	
от	0.045	lux	до	188	000	lux.

Комуникацията	 се	 осъществява	 посредством	
бредборд	 (фиг. 5).	 Бредбордът	 е	 прототипна	 платка	
(Breadboard)	 	 гнезда,	 разположени	 на	 4	 по	 дължина	 и	
64	по	ширина	реда.	Платката	е	с	размери	165	х	54	мм	
и	има	на	гърба	си	двойнозалепваща	лента	за	по-удобно	
закрепване.	Breadboard	(Бредборд)	се	използва	за	създа-
ване	на	прототипи,	позволява	бързо	изграждане	на	вре-
менни	схеми	без	запояване.	Съединяването	на	елементите	
се	осъществява	с	помощта	на	свързващи	проводници	–	
джъмпери.

Фиг. 5.	Реализираната	схема

Описание на програмата. Резултати 
Изчитане на данните от сензорите.	Следващият	етап	

е	 подготовка	 на	 Линукс	 средата	 за	 работа	 с	 избраните	
сензори.	След	инсталиране	на	необходими	пакети	и	биб-
лиотеки	изчитането	да	данните	от	сензора	се	осъществява	
посредством	питон	скриптове.	Някой	от	стойностите,	които	
се	 получават,	 е	 необходимо	 да	 бъдат	 закръглени	 заради	
голямата	точност,	която	дават	сензорите.	След	успешното	
получаване	на	резултати	от	всички	сензори	е	необходимо	
стойностите	да	бъдат	предадени	към	базата	данни,	която	
пък	от	своя	страна	ги	визуализира	като	графики	към	уеб	
частта.	Алгоритъмът	на	вземане	на	данни	от	сензора	и	из-
пращането	им	към	сървъра	е	илюстриран	на	фиг. 6.

Описание на програмата. След	импортиране	на	не-
обходимите	 библиотеки	 и	 създаването	 на	 бази	 данни	 за	
всички	 сензори	 се	 прави	 програма,	 която	 представлява	
безкраен	цикъл	с	данни	от	сензорите.	Драйверите	и	паке-
тите,	които	са	инсталирани,	ни	спомагат	да	разчитаме	ин-
формацията	в	текстов	вид,	след	което	може	да	ги	предадем	
на	уеб	частта.

Следва	изпращане	на	заявка	към	сървъра	за	запис	на	
текущите	данни.	При	неуспех	записваме	грешка	във	файла	
с	програмни	грешки	и	записваме	текущата	информация	от	
сензора	във	файла	с	неизпратени	данни.

Накрая	поставяме	системата	в	режим	на	изчакване	
за	периода	от	време,	прочетен	от	конфигурацията	и	цикъ-
лът	започва	наново.

Уеб базиран графичен панел.	Уеб	базираната	сис-
тема	дава	ясна	визуална	представа	за	резултатите	от	из-
мерванията.	 При	 визуализацията	 на	 измервания	 можем	
да	изберем	периода	на	визуализация	–	от	последния	час	
до	година	назад.	На	фиг. 7-9	са	дадени	резултати	от	из-
мерване	съответно	на	фини	прахови	частици	във	въздуха,	
температура	и	осветеност	в	лаборатория	102В	на	ХТМУ.	
Визуализирани	 са	 средните	 стойности	 за	 разглеждания	
интервал,	както	и	пределно	допустимите	нива	на	измер-
ваните	параметри.
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Заключение
Проектирана	и	реализирана	е	система	за	измерване	

и	 анализ	 на	 информацията	 от	 сензор	 за	 фини	 прахови	
частици,	температура	и	осветеност.	Системата	е	подходяща	

за	обучение	по	много	предмети	и	е	отворена	за	усъвър-
шенстване.	Нейните	основни	предимства	са	следните:

• Бързодействие.	При	включване	е	въпрос	на	секун-
ди	да	започне	измерването.

• Икономия	 на	 време.	 Поради	 автоматизираната	

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9
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обработка	 на	 резултатите	 те	 лесно	 се	 изобра-
зяват	в	табличен	и	графичен	вид,	а	оттам	бързо	
могат	 да	 се	 получат	 конкретни	 математически	
зависимости.

• Нагледност.
• Лесно	обслужване	и	повторяемост	на	опитите.
• Широки	възможности	за	индивидуализация	и	по-

добрение	 (важи	 както	 за	 лабораторни	 упражне-
ния,	така	и	за	дома	и	офиса).

• Многофункционалност.	При	добавяне	на	разшире-
ния	(допълнителни	модули)	обхватът	се	разширя-
ва	многократно.

• Цената	 на	 достатъчно	 пълен	 комплект	 е	 относи-
телно	невисока.

Фиг. 6.	Четене	на	данни	от	сензора	–	алгоритъм
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Abstract. Cybersecurity protect the confidentiality, integrity and avail-
ability of computing devices and networks, hardware and software, 
and most importantly, data and information. The main aim of the 
paper is to analyze the capabilities and to propose an approach for 
increasing the security of OPC-UA applications based on the use of 
formal verification, and its integration into the development lifecycle 
model and information modeling capabilities provided by OPC-UA. The 
formal verification is based on using model checking based on timed 
automata models of the system and cybersecurity properties, defined 
by using temporal logic.

1. Увод
Основните	предизвикателства	пред	съвременните	ин-

дустриални	информационно-управляващи	системи	могат	да	
бъдат	обобщени,	както	следва:

• Преминаване	 към	 по-сложни	 приложения,	 ин-
тегриращи	 информационните	 технологии	 (IT)	 с	
оперативните	 такива	 (OT)	 и	 е	 свързан	 основно	
със	създаване	на	стойностни	екосистеми,	ориен-
тирани	 към	 информацията.	Това	 създава	 големи	
предизвикателства	 към	сигурността	на	 екосисте-
мите.

• Преминаването	към	разпределени,	децентрализи-
рани	 архитектури	 и	 използването	 на	 глобалната	
мрежа	 променят	 облика	 на	 тези	 системи,	 които	
престават	 да	бъдат	изолирани	и	не	се	подчиня-
ват	 на	 принципа	 на	 осигуряване	 на	 защита	 при	
проектиране,	 а	 стават	 уязвими	 и	 подложени	 на	
кибератаки.

• Свойствата,	които	трябва	да	притежават	тези	сис-
теми,	се	различават	от	тези	на	конвенционални-
те	ИТ	системи.	Индустриалните	системи	изискват	
главно	 наличност	 (availability),	 цялост	 (integrity),	
удостоверяване	 (authentication),	 надеждност	
(dependability),	като	отсъства	фокусирането	върху	
поверителността	 	 (confidentiality).	 Средствата	 за	

верификация	на	сигурността	невинаги	са	адапти-
рани.

• Необходимост	от	комбиниране	на	свойствата	без-
опасност	(safety)	и	сигурност	(security),	като	оси-
гуряването	на	безопасност	се	изразява	в	защита	
срещу	идентифицирани/природни	трудности,	а	га-
рантирането	на	сигурност	се	свързва	със	защита	
срещу	злонамерени	противници.

За	 да	 отговори	 на	 тези	 предизвикателства,	 визията	
Industry	4.0	изисква	използването	на	стандарти	на	различ-
ните	нива	на	пирамидата	за	автоматизация	с	цел	постигане	
на	модулна	архитектура	и	plug&play	фунционалност.	В	тази	
връзка	OPC-UA	[1]	е	изключително	важен	стандарт,	подпо-
магащ	комуникациите	между	всички	нива	и	модули	на	ар-
хитектурата,	по	независим	от	доставчика	начин	и	гаранти-
ращ	високи	нива	на	сигурност.	Използването	на	средствата	
на	информационното	моделиране	пък	е	база	за	постигане	
на	 оперативна	 съвместимост	 между	 компонентите.	 OPC-
UA	играе	основна	роля	в	реализацията	на	 IIoT	и	визията	
Industrie	4.0,	като	една	от	заслугите	за	това	е	ефективната	
сигурност	на	данните.

Киберсигурността	се	отнася	до	защита	на	поверител-
ността,	целостта	и	наличността	на	изчислителни	устройства	
и	 мрежи,	 хардуер	 и	 софтуер	 и	 най-важното	 –	 	 данни	 и	
информация.	 Киберсигурността	 включва	 моменти,	 когато	
данните	или	информацията	са	в	процес	на	транспортиране,	
обработка	и	покой.	Постига	се	чрез	процедури,	продукти	и	
хора.	Също	така	изисква	да	се	знае	кои	са	хакерите,	какви	
са	 мотивите	 им,	 къде	 се	 намират	 уязвимостите	 и	 колко	
защитени	са	системите.	Развитието	на	технологиите	доведе	
до	появата	на	нови	заплахи	по	отношение	на	сигурността,	
като	нараства	честотата	на	използване	на	зловреден	соф-
туер.	 Сред	 зловредния	 софтуер	 с	 най-голяма	 тежест	 са	
рънсъмуер	(криптира	файлове	и	цели	дискове,	а	след	това	
иска	 откуп	 за	 тяхното	 отключване),	 ботове	 (контролира-
ни	без	знанието	на	собственика	компютърни	устройства,	
свързани	към	мрежата)	и	ботнети	(няколко	свързани	бота,	
посредством	които	може	да	се	стартира	атака	за	разпре-
делен	отказ	от	услуги).	Всичко	това	налага	разработването	
и	използването	на	нови	подходи	и	методи	за	защита	на	
софтуера	и	гарантиране	на	неговата	сигурност.
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През	 последните	 две	 десетилетия	 нарасна	 драстично	
използването	на	софтуер	в	техническите	приложения.	Почти	
всички	системи	в	реалния	свят	сега	представляват	вградени	
системи,	състоящи	се	от	хардуерни	и	софтуерни	компонен-
ти.	С	използването	на	софтуер	сложността	на	тези	системи	
нараства,	а	с	това	и	рискът,	свързан	с	появата	на	откази.	За	
да	се	осигури	надеждност,	е	необходим	задълбочен	анализ.	
Това	може	да	бъде	постигнато	посредством	интеграция	на	
методите	на	модерните	софтуерни	спецификации	с	инженер-
ните	методи.	Математиката	осигурява	солидна	база	от	мето-
ди	за	описание	и	анализ	на	системи.	Формалните	методи	са	
част	от	тях.	Тяхната	математическа	основа	дава	възможност	
на	формалните	методи	да	специфицират	системите	по-пре-
цизно,	последователно	и	по	еднозначен	начин,	което	води	
до	подобряване	на	тяхното	качество	[2].	Нещо	повече,	могат	
да	бъдат	използвани	методи	за	формален	анализ,	за	да	се	
провери	дали	системата	притежава	желаните	свойства.

Един	 от	 най-значимите	 подходи	 за	 създаване	 и	 из-
ползване	на	сигурен	софтуер	е	аспектите	на	сигурността	
да	бъдат	включени	в	модела	на	жизнения	цикъл	на	софту-
ерната	разработка	или	още	известен	като	модел	на	софту-
ерните	процеси	и	то	още	в	неговите	начални	фази.	Фазите	
на	жизнения	цикъл	се	обогатяват	с	методи	за	сигурна	раз-
работка,	включващи	езици	за	спецификации	на	сигурност,	
инженеринг	на	изискванията	за	сигурност,	както	и	методи	
за	гарантиране	на	сигурността	на	софтуера	[3].	

Основна	цел	на	статията	е	да	се	анализират	възмож-
ностите	и	да	се	предложи	подход	за	повишаване	на	сигур-
ността	на	OPC-UA	приложенията	на	базата	на	използването	
на	формална	верификация	и	нейната	интеграция	в	модела	на	
жизнения	цикъл	на	разработката	и	възможностите	за	инфор-
мационно	моделиране,	предоставени	от	OPC-UA.		Акцентира	
се	върху	разширяване	на	модела	на	софтуерните	процеси	по	
отношение	на	използването	на	формални	методи	за	верифи-
кация	на	спецификациите	за	сигурност	на	софтуера,	дефини-
рани	на	различни	фази	от	жизнения	цикъл	на	разработката.

Статията	е	структурирана	в	четири	части.	След	въве-
дението	в	част	две	са	анализирани	и	обобщени	основните	
принципи	на	информационното	моделиране	в	OPC-UA	и	видо-
вете	информационни	модели,	които	могат	да	се	разработват	
въз	основа	на	базовия	информационен	модел,	дефиниран	в	
стандарта.	В	част	3	е	представен	кратък	преглед	на	основ-
ните	цели	на	сигурността	и	на	модела	за	тяхната	реализация,	
известен	като	тройния	ААА	модел.	В	част	4	е	преставен	под-
ход	за	формална	верификация,	базиран	на	използването	на	
времеви	автомати	и	 темпорална	логика	за	специфициране	
на	някои	от	верифицираните	свойства.	Подходът	е	съвмес-
тим	с	логиката	на	информационното	моделиране	в	OPC-UA.

2. Информационно моделиране в OPC-UA
2.1. Основни принципи на информационното моде-

лиране. Основните	принципи	на	информационното	модели-
ране	в	OPC-UA	са	следните:

• Използване	 на	 обектноориентирани	 техники,	
включително	типови	йерархии	и	наследяване.	Ти-
пизираните	екземпляри	позволяват	на	клиентите	

да	обработват	всички	екземпляри	от	същия	тип	по	
един	и	същи	начин.	Типовите	йерархии	позволяват	
на	клиентите	да	работят	с	базови	типове	и	да	иг-
норират	по-специализирана	информация.

• Информацията	за	типа	е	изложена	и	може	да	бъде	
достъпна	по	същия	начин	като	екземплярите.	Ин-
формацията	за	типа	се	предоставя	от	OPC-UA	сър-
въра	и	може	да	бъде	достъпна	със	същите	меха-
низми,	използвани	за	достъп	до	екземпляри.	Това	е	
подобно	на	информационната	схема	на	релационни	
системи	 от	 бази	 данни,	 където	 информацията	 за	
таблиците	на	базата	данни	се	управлява	в	таблици	
на	база	данни	и	е	достъпна	с	нормални	SQL	изрази.

• Пълна	мрежа	от	възли,	позволяваща	информаци-
ята	да	бъде	свързана	по	различни	начини.	OPC-
UA	позволява	да	се	поддържат	няколко	йерархии,	
излагащи	различна	семантика	и	препратки	между	
възлите	на	тези	йерархии.	По	този	начин	една	и	
съща	информация	може	да	бъде	изложена	по	раз-
лични	начини,	като	предоставя	различни	пътища	и	
начини	за	организиране	на	информацията	в	един	
и	същ	сървър	в	зависимост	от	случая	на	употреба.

• Разширимост	 по	 отношение	 на	 типовите	 йерар-
хии,	както	и	типовете	препратки	между	възлите.	
OPC-UA	се	разширява	по	няколко	начина	по	отно-
шение	на	моделирането	на	информация.	Освен	де-
финицията	на	подтипове,	тя	позволява	например	
да	се	определят	допълнителни	типове	препратки,	
определящи	връзките	между	възлите	и	методите,	
разширяващи	функционалността	на	OPC-UA.

Информационните	 модели	 дефинират	 стандартни	
възли,	включително	типове,	свойства	и	методи.	В	допъл-
нение	 те	 дефинират	 ограничения	 върху	 адресното	 прос-
транство.	Тези	ограничения	могат	да	се	отнасят	до	средата	
на	сървъра,	като	всички	сесии	на	сървъра	трябва	да	бъ-
дат	предоставени	като	обекти	в	адресното	пространство.	
Понастоящем	 информационните	 модели	 се	 дефинират	 от	
текстови	документи.	В	бъдеще	ще	се	създава	XML	схема,	
която	 може	 да	 се	 използва	 за	 дефиниране	 на	 стандарт-
ни	възли.	Пространството	от	имена	URI,	съдържащо	се	в	
BrowseNames	и	NodeIds,	позволява	предоставянето	на	ня-
колко	информационни	модела	в	един	сървър.	Използват	се	
следните	видове	информационни	модели:

• Основен	информационен	модел:	 дефинира	осно-
вата	на	всички	видове	и	стандартни	входни	точки	
в	адресното	пространство.	

• Информационен	модел	на	възможностите	и	диаг-
ностиката:	дефинира	стандартни	места	за	намира-
не	на	възможностите	на	сървъра	и	диагностична	
информация.	

• Информационният	модел	за	достъп	до	данни	пре-
доставя	 VariableTypes	 със	 стандартни	 свойства,	
съхраняващи	информация,	свързана	с	достъпа	до	
данни,	като	инженерното	устройство.	

• Информационният	 модел	 за	 исторически	 достъп	
дефинира	 къде	 да	 се	намери	 конфигурацията	на	
историческите	данни	и	събития.	
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• Информационният	модел	на	машината	на	състоя-
нията	предоставя	общ	модел	за	машини	на	със-
тоянието,	 използвани	 от	 програмите	 и	моделите	
на	информация	за	аларми	и	събития.	

• Съществуват	няколко	инициативи	 за	 дефиниране	
на	 стандартни	 информационни	 модели	 за	 кон-
кретни	домейни	като	ISA-88	(www.isa-88.com)	за	
управление	на	периодични	процеси,	ISA-95	(www.
isa-95.com)	за	интегриране	на	системите	за	упра-
вление	с	бизнес	информационните	системи	(вер-
тикална	 интеграция),	 PLCopen	 (www.plcopen.org)	
за	 стандарните	 езици	 за	 програмиране	 на	 PLC	
и	 други.	Тези	 модели	 могат	 да	 бъдат	 използва-
ни	многократно	в	съответните	области,	а	идеята	
може	да	бъде	използвана	за	дефиниране	на	други	
допълнителни	модели	в	конкретна	област.	

3. Дефиниции и основни атрибути  
на сигурността 

3.1. Дефиниции.	 В	 англоезичната	 техническа	 лите-
ратура	 съществуват	 два	 термина	 на	 понятието	 сигурност	
на	 софтуера	 –	 assurance	 и	 security.	 Понятието	 assurance 
разглежда	сигурността	в	по-широк	аспект,	включвайки	не-
говата	надеждност,	 известна	още	като	отказоустойчивост	
на	софтуера,	безопасност	на	софтуера	(safety)	и	неговата	
сигурност	като	Security,	изразяваща	се	в	способността	на	
софтуера	да	се	съпротивлява,	толерира	и	да	се	възстано-
вява	 от	 събития,	 които	 застрашават	 умишлено	 неговата	
надеждност.	Съгласно	речника	на	националната	информа-
ционна	сигурност	на	Комитета	по	системи	за	национална	
сигурност	 (CNSS)	на	САЩ	[4]	сигурността	на	софтуера	е	
„степента	на	увереност,	че	софтуерът	е	свободен	от	уязви-
мости	–	или	умишлено	проектирани	в	софтуера,	или	слу-
чайно	включени	по	всяко	време	през	жизнения	му	цикъл,	
и	 че	 софтуерът	функционира	 по	 предназначение“.	Пости-
гането	 на	 сигурност	 на	 софтуера	 засяга	 всички	фази	 на	
жизнен	 цикъл	 на	 софтуерната	 разработка,	 като	 целта	 на	
всички	интегрирани	дейности	в	тази	посока	е	постигането	
на	софтуер,	който	показва:

• надеждност	(trustworthiness),	свързана	основно	с	
липсата	 на	 злонамерени	 и/или	 непреднамерени	
експлоатационни	уязвимости	или	слабости;	

• предвидимо	поведение	(predictable	execution),	при	
което	е	налице	обоснована	увереност,	че	софту-
ерът,	 когато	 се	 изпълнява,	 функционира	 само	 и	
единствено	по	предназначение;

• съответствие	 (conformance),	 при	 което	планиран	
и	 систематичен	 набор	 от	 мултидисциплинарни	
дейности	 гарантира,	 че	 софтуерните	 процеси	 и	
продукти	 отговарят	 на	 съответните	 изисквания,	
стандарти	и	процедури.	

3.2. Атрибути на сигурността. Основните	атрибути	на	
сигурността	съгласно	[5]	и	представени	на фиг. 1 са:	

• Наличност	 (availability):	 софтуерът	 трябва	 да	 е	
оперативен	и	достъпен	за	своите	оторизирани	по-

требители	(хора	и	процеси),	за	които	е	предназ-
начен,	когато	е	необходимо.

• Интегритет	 (integrity):	 софтуерът	 трябва	 да	 бъде	
защитен.	 Не	 бива	 да	 се	 допускат	 неразрешени	
промени	 от	 упълномощени	 организации	 или	 ка-
квито	и	да	било	модификации	от	неупълномощени	
субекти	като	например	презаписване,	фалшифи-
циране	 унищожаване,	 неволно	 или	 злонамерено	
вмъкване	на	логика,	изтриване	и	други.	Целостта	
на	софтуера	трябва	да	се	поддържа	както	по	вре-
ме	на	неговата	разработка,	 така	и	по	време	на	
изпълнение;

• Поверителност	 (confidentiality):	 свързана	 със	 съ-
ществуването	на	софтуера,	неговите	характерис-
тики,	 взаимодействията	със	средата	 за	изпълне-
ние	и	неговите	потребители	и	включва	скриване	
на	съдържанието	от	неупълномощени	лица,	целя-
щи	създаването	на	ефективни	атаки	срещу	него.

Фиг. 1.	Основни	атрибути	на	сигурността

На	базата	на	изискванията	за	поверителност,	интегри-
тет	и	наличност	е	разработена	класификация	на	системите	
и	данните,	като	са	дефинирани	класове	в	съответствие	с	
аспектите	на	качеството	на	тези	изисквания.	На	всеки	клас	
отговаря	 минимална	 съвкупност	 от	 изисквания	 за	 сигур-
ност,	които	трябва	да	бъдат	постигнати,	и	мерки	за	сигур-
ност,	които	трябва	да	бъдат	предприети.	В	основата	на	тази	
класификация	са	стандартите	ISO27001	и	ISO27002.	Стан-
дартът	ISO27001	се	отнася	до	изискванията	към	системите	
за	 управление	 на	 информационната	 сигурност,	 изготвяне	
или	избор	на	списъци	с	известните	рискове	на	базата	на	
различни	 източници	 на	 добрите	 практики	 като	 например	
CAPEC	(съдържа	списък	на	1000	възможни	атаки),	STRIDE	
на	Майкрософт,	OWASP	Top	10	и	много	други

3.3. Модел ААА.	Целите	на	киберсигурността	се	реа-
лизират	с	помощта	на	модела	AAA	или	известен	още	като	
тройния	A	модел.	Семантиката	на	трите	А	е	следната:		

• Първото А се отнася до автентикация,	 което	е	
процесът	 на	 доказване,	 че	 сте	 това,	 което	 каз-
вате,	че	сте.	Когато	твърдите,	че	сте	някой,	това	
се	нарича	идентификация,	но	когато	го	докажете,	
това	 е	 удостоверяване.	 Автентикацията	 изисква	
доказателство	в	една	от	трите	възможни	форми:	
нещо,	което	знаете	като	парола;	нещо,	което	има-
те	 като	 ключ;	 нещо,	 което	сте	 като	пръстов	от-
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печатък.	Комбинацията	от	повече	от	една	от	тези	
категории	се	нарича	многофакторна	автентикация.	
Многофакторната	автентикация	затруднява	автен-
тикацията	като	някой	друг.	

• Второто A в модела AAA е оторизация.	Отори-
зацията	означава	осигуряване	на	правилно	ниво	
на	достъп,	което	потребителят	трябва	да	има	въз	
основа	на	своите	идентификационни	данни.	Това	
е	обвързано	с	принципа	на	най-малката	привиле-
гия,	който	гласи,	че	потребителите,	устройствата,	
програмите	и	процесите	трябва	да	получат	доста-
тъчно	разрешение	да	изпълняват	необходимите	им	
функции	и	нито	една	капка	повече.	Всяко	отори-
зиране	извън	нормалната	работна	функция	отваря	
вратата	за	случайни	или	злонамерени	нарушения	
на	поверителността,	целостта	и	наличността.	

• Третото A в модела AAA е отчетност,	при	която	се		
проследява	какво	правят	потребителите,	когато	са	
в	системата.	Проследяването	на	потребителите	и	
техните	действия	е	много	важно.	От	гледна	точка	
на	криминалистиката	проследяването	на	събития,	
водещи	до	инцидент	в	киберсигурността,	може	да	
се	окаже	много	ценно	за	разследването.

4. Верификация на киберсигурност  
с използване на времеви автомати

4.1. Кратко въведение в теорията на времевите 
автомати.	Времевите	автомати	са	предложени	специално	
за	целите	на	анализа	и	верификацията	на	времеви	системи	
като	софтуер,	контролери,	мрежови	протоколи	и	вградени	
системи.	Те	са	крайни	автомати,	разширени	с	време	за	из-
мерване	на	закъснения	и	управление	на	действия,	на	които	
са	наложени	времеви	ограничения	[6].	Времевият	автомат	
е	наредена	последователност	(L,	l0	,C,	A,	E,	I),	където:	

• L	е	непразно,	крайно	множество	от	състояния	(по-
зиции);	

• l0 ∊	L	е	начално	състояние;	
• C	е	крайно	множество	от	часовници;	
• A	е	множество	от	действия,	асоциирани	към	дъгите;	
• E ⊆ L × A × B(C) × 2C ×	L	е	множество	на	дъгите	

между	позициите,	за	които	може	да	бъде	дефини-
рано	определено	действие,	времево	ограничение	
(гард)	и	подмножество	от	часовници,	подлежащи	
на	нулиране.	B(C)	е	множество	от	времеви	огра-
ничения	от	вида	x≺c	или	(x-y)≺c,	където	x,	y	∊ c 
и	c	∈ ℵ и	≺∈{<, ≤, =, ≥, >};

• I : L → B(C) са	времеви	ограничения	към	позици-
ите,	наречени	инварианти.

4.2. Моделиране на системата и възможните ата-
ки. Предлаганият	подход	за	верификация	на	OPC	UA	прило-
жения	е	илюстриран	на	фиг. 2	и	включва	следните	стъпки:	

• Моделира	 се	 нормалната	 работа	 на	 системата	
като	времеви	автомат.	За	целта	се	използват	мно-
жества	от	времеви	автомати,	моделиращи	поведе-
нието	на	отделните	елементи	на	областта.	

• Дефинират	се	шаблонни	модели	на	атаките	като	
например	 на	 атаките	 премахване,	 забавяне	 и	
вмъкване	на	мрежови	съобщения.	

• След	това	вмъкваме	тези	шаблони	за	атаки	в	сис-
темния	автомат.	

• Създава	 се	 параметризиран	 автомат	 на	 състоя-
нието.	

• Генерира	се	пълният	автомат	на	състоянието	със	
съответните	параметри.

• Извършва	се	 верификация	на	модела	в	UPPAAL,	
за	да	се	провери	дали	автоматът	на	състоянието	
отговаря	на	дефинираното	свойство	за	сигурност.	
Ако	свойството	 за	безопасност	не	 е	изпълнено,	
UPPAAL	ще	генерира	контрапример,	показващ	из-
пълнение	на	атака,	която	води	до	опасно	състоя-
ние	на	системата.

Фиг. 2.	Подход	за	формална	верификация	на	киберсигурност	 
с	използване	на	времеви	автомати

4.3. Спецификация на свойствата за сигурност. В	
рамките	 на	 този	 етап	 се	 изразява	 съвкупност	 от	 свой-
ства	за	сигурност,	които	подлежат	на	проверка.	За	целта	
се	 използва	 формален	 език,	 чийто	 синтаксис	 може	 да	
бъде	проверен	за	коректност	на	определено	ниво	на	аб-
страктност.	Свойствата	най-често	се	изразяват	в	някаква	
логика	 и	 трябва	 да	 имат	 добре	 дефинирана	 семантика.	
Пнуели	пръв	предлага	използването	на	темпорална	логика	
за	формална	спецификация	на	поведенческите	свойства	
на	системите	[7].	Темпоралната	логика	усилва	съждител-
ната	логика	с	времеви	оператори	за	формализиране	на	
зависими	от	времето	условия.	Едни	от	най-използваните	
модели	са	тези	на	линейното	и	недетерминираното	(раз-
клоненото	 или	 дървовидно)	 време,	 наречени	 съответно	
LTL	и	CTL	модели.	За	целите	на	решаваната	задача	е	от	
значение	вторият	модел	поради	добавените	оператори	за	
трасета	–	А	 (All)	и	E	 (Exist).	Те	се	използват	за	изразя-
ване	на	различни	свойства	на	реактивните	системи	като	
например:	коректност,	сигурност,	липса	на	мъртви	точки,	
достижимост,	които	са	в	основата	на	критериите	за	оп-
тималност.
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4.4. Проверка на модела (верификация). В	процеса	
на	верификация	се	установява	дали	моделът	на	системата	
удовлетворява	предявените	към	детайлния	план	изисквания	
(критерии).	Верификацията	на	модел,	изграден	на	базата	на	
времеви	автомати,	се	извършва	най-често	чрез	проверка	
на	модела	(model	checking)	на	базата	на	предварително	де-
финирани	изисквания	към	системата,	изразени	чрез	фор-
мули	 на	 темпоралната	 логика	 [8].	 Проверката	 на	модела	
може	да	се	разглежда	като	изчерпателна	симулация,	а	неин	
основен	недостатък	е	проблемът	с	размерността.	С	цел	да	
се	преодолее	този	проблем,	са	разработени	и	се	прилагат	
различни	методи	като	например	символна	проверка	на	мо-
дела,	частично	редуциране	на	реда,	симетрична	редукция,	
ограничена	проверка	на	модела	и	други.

4.5. Кратко описание на програмната среда UPPAAL. 
UPPAAL	е	програмно	средство	за	верификация	на	системи	
за	реално	време,	представени	като	мрежи	от	времеви	ав-
томати	[9,10].	Продуктът	е	съвместна	разработка	на	Депар-
тамента	по	компютърни	системи	на	университета	в	Uppsala	
и	този	в	Aalborg.	Времевите	автомати	се	свързват	в	мрежи	
в	рамката	на	общо	множество	от	часовници	и	действия.	
Всеки	времеви	автомат	в	UPPAAL	представя	процес,	кой-
то	 е	 независим,	 което	 обуславя	 неговата	 асинхронност.	
Синхронизацията	между	отделните	автомати	се	осъществя-
ва	посредством	 така	наречените	комуникационни	канали,	
които	биват	бинарни,	емисионни	и	неотложни.	Времевите	
автомати	в	UPPAAL	са	разширени	още	с	константи,	гранич-
ни	целочислени	променливи	и	масиви,	които	улесняват	де-
финирането	на	мрежата	от	автомати	и	връзките	между	тях.

Заключение
Включването	на	информационни	модели	в	рамките	на	

стандарта	OPC-UA	разширява	възможностите	за	многократ-
но	използване	на	разнообразни	информационни	модели	и	
повишава	значимо	сигурността	на	приложенията.			Инфор-
мационният	модел	на	машината	на	състоянията	предоставя	
общ	модел	за	машини	на	състоянието,	използвани	от	про-
грамите	и	информационните	модели	за	аларми	и	събития.	
Освен	това	той	може	да	намери	приложение	като	подход	
за	формална	верификация	на	киберсигурността	на	прило-
женията,	описана	със	средствата	на	темпоралната	логика.
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22-а международна конференция 
„Компютърни системи и технологии“ 
CompSysTech’21

На	18	и	19	юни	2021	г.	се	състоя	двадесет	и	вто-
рото	 издание	 на	 Международната	 научна	 конференция	
CompSysTech’21.

Международната	 конференция	 CompSysTech’21	 се	
организира	 от	 българската	Академична	 общност	 по	 ком-
пютърни	системи	и	информационни	технологии	(АОКСИТ)	и	
нейната	цел	е	да	засили	информационния	обмен	на	резул-
тати	 в	 теоретичните	 изследвания	 и	 практическите	 разра-
ботки	в	областта.	От	2007	г.	всички	доклади,	представени	
на	 конференцията	 и	 публикувани	 в	 сборника	 на	 конфе-
ренцията,	се	публикуват	в	ACM	Digital	Library,	регистрират	
се	в	Конгресната	библиотека	на	САЩ	и	се	индексират	в	
SCOPUS,	dblp	и	други.

CompSysTech’21	 е	 организирана	 под	 патронажа	 на	
Министерството	на	образованието	и	науката	на	България,	
Съюза	 по	 автоматика	 и	 информатика	 „Джон	Атанасов“	 и	
Русенския	университет	„Ангел	Кънчев“.

В пленарната сесия на CompSysTech’21	бяха	пока-
нени	трима	докладчици,	които	представиха	следните	теми:

• Prof.	Dr.	Martin	Vechev,	 ETH	Zurich.	Certified Deep 
Learning.

• Prof. Dr. Roumiana Peytcheva-Forsyth, University of 
Sofia. The Effect of the Teachers' Experience in Online 
Education during the Pandemic on Their Views of 
Strengths and Weaknesses of e-learning.

• Prof. Dr. Yiorgos L. Chrysanthou, Research Director 
of the Centre on Interactive Media, Smart Systems 
and Emerging Technologies, University of Cyprus. 
Data Driven Character Simulation.

В	 онлайн	 системата	 на	 конференцията	 бяха	 преда-
дени	65	доклада.	Всеки	от	тях	беше	рецензиран	от	трима	
независими	рецензенти,	които	не	виждат	имената	на	авто-
рите.	За	публикуване	в	сборника	бяха	приети	40	доклада.	
Тези	40	доклада	бяха	изнесени	в	шест	 секции	в	смесен	
режим,	т.е.	около	10	колеги	представиха	докладите	си	при-
съствено	в	Русенския	университет,	а	останалите	–	онлайн.
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на	Центъра	за	дистанционно	обучение
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Ст.н.с. д-р инж. Кузман Йонов
(1937-2021)

На	84	години	през	юли	
2021	г.	почина	високоуважа-
ваният	и	обичан	наш	колега	
ст.н.с.	 д-р	 инж.	 Кузман	 Йо-
нов.

Кузман	 Йонов	 е	 роден	
на	6	януари	1937	г.	в	Бургас.	
Завършил	 е	 средно	 образо-

вание	 в	Балчик,	 а	 висше	–	 в	Техническия	 университет	 –	
София,	 през	 1960	 г.,	 специалност	 електрообзавеждане	 и	
автоматизация	на	промишлени	предприятия.

До	1963	г.	работи	като	енергетик	на	цех	в	Циментов	
завод	„Девня”.	От	1963	до	1969	г.	е	научен	сътрудник	в	
Научноизследователския	институт	по	металорежещи	маши-
ни	и	инструменти	(НИПКИММИ)	–	София.	От	1969	до	1992	
г.	работи	в	ЦНИКА	последователно	като	научен	сътрудник,	
старши	научен	сътрудник,		ръководител	на	направление	и	
научен	секретар.	От	1992	до	2000	г.	д-р	Йонов	е	началник	
на	отдел	в	Комисията	за	защита	на	конкуренцията.	През	
1974	 г.	 защитава	 докторска	 дисертация	 по	 икономика	 в	
Инженерно-икономическия	институт	в	Москва.

Участвал	е	в	разработването	и	реализирането	на	го-
лям	брой	проекти	по	автоматизация,	както	и	в	разработ-
ването	на	много	технико-икономически	и	организационни	
проблеми,	свързани	с	автоматизацията	на	промишлеността.	
Ст.н.с.	Кузман	Йонов	е	автор	и	съавтор	на	повече	от	70	
публикации	и	10	книги	по	технико-икономически	проблеми,	
системно	проектиране,	експертни	оценки	и	иновации,	както	
и	на	учебници	за	техникумите.	Кузман	Йонов	беше	активен	
член	на	САИ	и	на	редколегията	на	сп.	„Автоматика	и	ин-
форматика“.	Удостоен	е	със	звание	„Заслужил	член	на	САИ”	
през	2011	г.,	а	през	2015	г.		–	със	Златна	значка	на	ФНТС.

Кончината	на	д-р	Кузман	Йонов	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“

Инж. Иван Тенев
(1940-2021)

През	юли	2021	г.	ни	на-
пусна	инж.	Иван	Тенев	–	наш	
колега,	приятел,	съмишленик	
и	 един	 от	 пионерите	 ръко-
водители	 на	 създаването	 на	
електронната	 и	 компютърна-
та	 промишленост	 в	 нашата	
страна.

Иван	Тенев	 е	 роден	 на	 14	 февруари	 1940	 г.	 През	
1963	 г.	 завършва	 ВМЕИ	 „Ленин“,	 специалност	 автомати-
зация	на	промишлеността	с	отличен	успех.	От	1963	г.	до	
1967	 г.	 работи	 в	 НИПИА	 като	 инженер	 и	 научен	 сътруд-
ник.	От	март	1967	 г.	 до	май	1968	 г.	 е	научен	сътрудник	
във	 ВМЕИ.	 След	 това	 преминава	 на	 работа	 в	 Завода	 по	
изчислителна	 техника	 (ЗИТ).	От	януари	1971	 г.	до	август	
1971	г.	е	началник	отдел	в	ДКНТП.	Същата	година	преми-
нава	 в	Министерството	 на	машиностроенето	 като	 начал-
ник	отдел.	Работи	непосредствено	като	сътрудник	на	проф.	
Иван	Попов.	За	периода	1	юли	1972	г.	до	8	юли	1974	г.	
е	заместник-директор	по	наука	при	ЦНИРД	–	ДСО	“ИЗОТ“.	
От	1984	до	1986	г.	е	генерален	директор	на	ДСО	„ИЗОТ“.	
В	 Министерството	 на	 електрониката	 заема	 дъжностите	
началник	 управление,	 директор	 и	 от	февруари	 1978	 г.	 –	
зам.-министър.	До	1989	г.	е	председател	на	Асоциацията	по	
електроника	с	ранг	на	министерство.	Депутат	в	ІХ	НС	и	VІІ	
ВНС.	В	периода	1989-1990	г.	е	първи	заместник-министър	
на	външноикономическите	връзки,	а	от	1990	г.	е	назначен	

за	министър	на	икономиката	и	планирането.	След	1991	г.	
напуска	политическия	живот.

Иван	Тенев	се	отличаваше	с	богати	познаниия	и	опит	
в	различните	области	на	техниката	и	висока	обща	култура.	
Внимателно	 проучваше	 новостите	 и	 се	 задълбочаваше	 в	
поставените	 проблеми,	 отличавайки	 се	 с	 особено	 трудо-
любие.	Внимателно	анализираше	взетите	решения	и	имаше	
постоянен	диалог	с	ръководителите	на	научните	и	произ-
водствените	звена.	Прояваваше	упоритост	при	изпълнение	
на	сложните	задачи,	поставени	пред	електронната	промиш-
леност,	подържаше	широки	контакти	с	известни	ръководи-
тели	и	учени	от	социалистическите	и	някои	западни	стра-
ни.	Владееше	перфектно	английски	и	руски	език.	Съавтор	
в	няколко	изобретения,	книги	и	учебници,	той	обръщаще	
изключително	внимание	на	вързките	между	промишленос-
тта,	научните	организации	и	БАН.	Под	негов	патронаж	бяха	
проведени	редица	конференции	в	областта	на	компютърни-
те	технологии,	придружени	с	панаирни	експозиции,	което	
позволи	на	нашата	страна	да	установи	дългосрочни	връзки	
със	западни	компании	и	институти.

Неговото	дело	е	пример	за	поколенията,	работещи	в	
областите	на	високите	технологии,	а	за	нас	то	ще	остави	
незабравим	спомен.

Поклон пред паметта му.
От колегите и приятелите
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Върхът на ефективността.

До 75% по-добра ефективност 
благодарение на:

• Интегрирани компоненти за регулиране   
  на оборотите 

• Вградена термотръба Heat pipe

• Щадящо компонентите охлаждане

• Дизайн, базиран на иновативна хибридна      
  технология
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• Постоянна температура в корпуса

• Енергиен етикет

• Три контролни режима

• NFC интерфейс за контрол с помощта нa 
  мобилно приложение за смартфон или таблет

• USB порт и специализиран фирмен софтуер за 
  диагностика RiDiag

• Отдалечен мониторинг чрез Ethernet

Изключително лесна и бърза инсталация
Корпус, подходящ, както за стенен вътрешен,
така и за частично-външен или външен монтаж
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