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Интелигентно управление на процеса  
на топлинно обработване на дървесина 
при променливи производствени 
разписания
Част 1. Постановка на проблема  
и подходи

M. Хаджийски1, Н. Делийски2

Intelligent Control of the Wood Thermal Treatment Process 
under Variable Scheduling. Part 1. Problem Statement  
and Approaches

M. Hadjiski1, N. Deliiski2

1 Institute of Information and Communication Technologies – Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev St., Bl. 2, 1113 Sofia, Bulgaria, 
sai.bg.office@gmail.com
2 University of Forestry, 10 Sveti Kliment Ohridski Blvd., 1797 Sofia, Bulgaria, deliiski@netbg.com

Кey Words: Case-Base Reasoning (CBR); mathematical modeling; 
operational conditions; scheduling; suboptimal control; Thermal Treat-
ment Process (TTP).

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
Съвременното индустриално производство е изпра-

вено пред все по-остри предизвикателства – конкурентос-

пособност, справяне с периодично появяващи се кризи от 
различен характер (финансови, икономически, политиче-
ски, епидемиологични), необходимост от отчитане на все 
по-настойчиво навлизащи в цялостния живот екоориенти-
рани фактори (вредни емисии, топлинно замърсяване, зе-
лена индустрия), защитеност спрямо кибератаки. 

Това се отнася както за иновативните сектори, така и 
за традиционните отрасли. Основният подход за отговор на 
тези предизвикателства е привличането на съвременните 
методи за дигитализация предимно чрез прилагане на еле-
менти на изкуствения интелект (ИИ).

Основен фокус за прилагане на технологии, бази-
рани на ИИ, е оптимизация на оперативния мениджмънт 
[1,2,5], който оказва пряко влияние върху ключовите 
индикатори за функциониране (Key Indicator Performance 
– KIP). Представително изследване [3] показва, че „60% 
от анкетираните считат, че подобряването на оперативна-
та ефективност е един от най-важните резултати, които 
могат да получат от своите инвестиции в ИИ”. Рискът от 
неефективно внедряване на определени алгоритми, бази-
рани на ИИ, в много случаи е значителен поради все още 
съществуващите непреодолени недостатъци на машинното 
обучение [4].

Това е особено характерно за традиционни техноло-
гични процеси, в чиято оперативна оптимизация както на 
ниво индивидуален обект, така и на производствена систе-
ма, има натрупан значителен опит [2,5]. 
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Търсенето на адекватни за практиката решения за този 
тип обекти несъмнено представлява актуален проблем, за-
щото редица бизнес, технически и социални аспекти остават 
слабо изучени и нерешени [2,6,7]. Тъй като за тези обекти 
все още над 95% от базовото регулиране се осъществява 
с доказали ефективността си ПИД алгоритми, енергично се 
търсят решения за интегриране на ИИ базирани технологии 
в утвърдени структури на управление [6,7,8,9].

В настоящата работа се разглежда възможността за 
комбиниране на три подхода за осъществяване на субопти-
мално управление на процеса на топлинно обработване 
(ПТО) на дървени материали, които се основават на мате-
матичен модел, на поток от данни и на експертно знание 
с пряко приложение на подходящи алгоритми, базирани на 
ИИ технологии.

2. Постановка на проблема

2.1. Обект на изследване

Обект на изследване представлява система от пара-
лелно включени автоклави за топлинно обработване на 
дървени материали (фиг. 1) с обща парна захранваща ма-
гистрала (фиг. 2).

Фиг. 1. Напречен разрез на автоклав за пропарване  
на дървени материали

Всеки автоклав (фиг. 2) функционира автономно и 
работата му се синхронизира с останалите автоклави на 
базата на текущото планиране с хоризонт 1-2 седмици и 
операционно разписание с хоризонт 2-5 дни (фиг. 3).

Фиг. 2. Схема с три паралелно работещи автоклава

Топлинното обработване е периодичен процес, който 
включва пет последователни етапа (фиг. 4): интензивно 
нагряване (0 – τ1); нагряване при постоянна температура 
(τ1 – τ2) и три етапа на експоненциална температурна де-
градация (τ2 – τ3), (τ3 – τ4) и (τ4 – τf) с превключване на 
условията на топлообмен. Подробно описание на ПТО на 
дървесина и на енергийните му характеристики е направе-
но в [7,8,10,11,12].

Фиг. 3. Схема на операционен мениджмънт в ПТО на автоклав с превключваща репараметризация
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Фиг. 4. Общ вид на режимите за топлинно обработване  
на дървени материали в автоклав

2.2. Особености на автоклава като обект  
на управление

1. Процесът на топлинно обработване на обли и 
призматични дървени материали се описва с параболични 
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tw1(ξ, τ) при 0< τ < τвр
 и

(10) 
tw2(ξ, τ) при τвр< τ < τf 

N

да бъде близък до минималния.
В (9) и (10) tw е температурата на дървесината, τвр е 

времето (моментът) на операционно вмешателство, а N е 
индексът на новата операционна ситуация.

3. Управляващите въздействия в системата за упра-
вление да бъдат следните два типа - u1 и u2:

а) Напрекъснато u1= tm
N*(τ) при tm

N*= const , опреде-
лящо разхода на топлинна енергия. Тук с tm е означена 
температурата на нагряващата пара; 

б) Структурно u2=< τ2 
N , τ3 

N , τ4 
N >, изменящо характера 

на граничните условия в моментите τ2 
N, τ3 

N и τ4 
N.

4. Системата да се реализира чрез превключваща ре-
параметризация на същия PLC регулатор, приет в схемите 
за управление при критерии J1 и J2 в [12,13] (виж фиг. 3).

3. Предварителни съображения

3.1. Операционен мениджмънт

Схемата на операционния мениджмънт (ОМ), показа-
на на фиг. 3, включва два потока – материален и информа-
ционен. ОМ има задача да гарантира ефикасни процедури 
на вземане на решения във функционалните блокове на 
диспечинг, производствено планиране, операционно разпи-
сание и базово управление и в двата потока. 

Целта е трансформация на натуралната дървесина 
чрез ПТО в междинен продукт, удовлетворяващ регламенти-
раните изисквания за пластичност, цвят, липса на пукнати-
ни и други. Тя се постига с коригиране на първоначалното 
операционно разписание (rescheduling) и оптимизиране по 
някои от критериите J1, J2, J3 в блока за оптимизация. 

Критериите за оптимизация на операционния менидж-
мънт включват:

1. Покриване на цялата оптимизационна област с 
ефективни решения по отношение на J1, J2, или J3.

2. Бърза реакция на смущения, възникнали:
а) От страна на диспечера – d1; 
б) В отделните паралелно работещи автоклави (раз-

ход Fs и параметри Ps на постъпващата пара ) – d2;
в) В процеса на последващото механично обработва-

не (повреди, аварии, принудително прекъсване) – d3;
3. Робастност спрямо непредвидените смущения (d1, 

d2, d3).
В настоящата работа вместо използване на универ-

сални оптимизационни блокове (Optimization Solvers – OS), 
които биха усложнили ненужно цялата схема, се използват 
по-опростени подходи за субоптимален операционен ме-
ниджмънт. 

Те оперират с ограничен брой параметри на разписа-
ние (tm

N , τ2 
N, τ3 

N , τ4 
N ) и съответните междинни квазистацио-

нарни състояния (tw3 , tw4 , t
*
w ), но отчитат всички основни 

ограничения в ПТО – (3), (4), (5).

3.2. Субоптимално управление

Следвайки подхода, приет в предходните ни рабо-
ти [12,13], в това изследване задачата за субоптимално 
управление на ОМ се решава чрез прилагане на метода 
на прецедентите (Case-Based Reasoning – CBR) за търсене 
и вземане на решение в ограничено операционно прос-
транство, получено на базата на симулация на виртуални 
състояния на системата „модел на процеса – система за 
управление”. В резултат се получава явна (explicit) форма 
на субоптимално управление. 

Съображенията за избор на субоптимално вместо 
строго оптимално управление са следните:

1. Данните показват, че основната част на реално 
действащите индустриални системи за автоматизация са 
субоптимални.

2. Процесът на топлинно обработване зависи от голям 
брой фактори, което е предпоставка за голяма размерност 
на пространството на операционна достижимост. Субопти-
малният подход позволява значителното му ограничаване 
и с това се намалява обемът на on-line изчисленията в 
системата за управление.

3. Критериите за ефективност J1, J2 и J3 в (6), (7) и 
(8) са с малка чувствителност спрямо различните варианти 
на субоптимално управление.

4. Субоптималното управление решава по приемлив 
начин редица проблеми извън задачата за достигане на 
висока функционална точност, а именно:

• Системата се проектира с минимална сложност, като 
се използва традиционен PLC регулатор (фиг. 3).

• Избягва се процедурата за сложен мениджмънт 
на модела на обекта (поддържане на постоянна 
точност).

• Разработката се включва безударно в съществу-
ваща SCADA система.

• Цялостната инвестиция за реализиране на су-
боптимално управление (хардуер, софтуер, под-
готовка на персонал, поддържане) е приемлива.

 5. Корпоративният риск от приемане на субоптимал-
но управление е нисък.

 6. Може да се счита, че осъществяването на су-
боптимално управление е стъпка в правилна посока с ог-
лед на перспективите за тотална дигитализация на индус-
трията съгласно IR 4.0.

7. Избягват се много от нерешените проблеми на 
редица съвременни алгоритми на базата на ИИ [4]. 

Субоптималността на системата за управление в пред-
лаганото в това изследване решение се дължи на следното:

а) Независимо от това, че се използва точен мо-
дел на процеса [10,11,15], управляващият алгоритъм във 
виртуалната база от прецеденти (СВ) е субоптимален  
(tm

*= const, τi = τ
*
i  );

б) В подхода с CBR винаги съществува разлика между 
определящите параметри на реалния процес РЕ:

(11) 

и тези на виртуалния процес Pv:

 

му ограничаване и с това се намалява обемът на 
on-line изчисленията в системата за управление. 
  3. Критериите за ефективност J1, J2 и J3 в 
(6), (7) и (8) са с малка чувствителност спрямо 
различните варианти на субоптимално 
управление. 

4. Субоптималното управление решава по 
приемлив начин редица проблеми извън задачата 
за достигане на висока функционална точност, а 
именно: 
      • Системата се проектира с минимална 
сложност, като се използва традиционен PLC 
регулатор (фиг. 3). 
          • Избягва се процедурата за сложен 
мениджмънт на модела на обекта (поддържане на 
постоянна точност). 
          • Разработката се включва безударно в 
съществуваща SCADA система. 
          • Цялостната инвестиция за реализиране на 
субоптимално управление (хардуер, софтуер, 
подготовка на персонал, поддържане) е 
приемлива. 
          5. Корпоративният риск от приемане на 
субоптимално управление е нисък. 
          6. Може да се счита, че осъществяването на 
субоптимално управление е стъпка в правилна 
посока с оглед на перспективите за тотална 
дигитализация на индустрията съгласно IR 4.0. 
          7. Избягват се много от нерешените 
проблеми на редица съвременни алгоритми на 
базата на ИИ [4].  

Субоптималността на системата за 
управление в предлаганото в това изследване 
решение се дължи на следното: 

а) Независимо от това, че се използва точен 
модел на процеса [10,11,15], управляващият 
алгоритъм във виртуалната база от прецеденти 
(СВ) е субоптимален ),const( **

m iit τ=τ= ; 
б) В подхода с CBR винаги съществува 

разлика между определящите параметри на 
реалния процес РЕ: 

(11)           ),,,,(P 0
w

EEEEE twa γπ=                    

и тези на виртуалния процес Pv: 

(12)           ),,,,(P 0
w

vvvvv twa γπ= ,           

които пораждат субоптималното управление 

(13)       
*
f

*
4

*
3

*
2

*
1

0
m

2

1

,,,, τττττ
==

t
u
u

u ;           

в) Грешка, дължаща се на всички 
неотчетени и динамично изменящи се фактори, 
невключени в редуцирания вектор на реалния 
процес (11), като степен на заледеност на 
дървесината ψ, специфични микроструктурни 
характеристики υ на отделните екземпляри от 
същия дървесен вид π и други. 

По такъв начин грешката от неоптималност 
на субоптималното управление може да се 
представи във вида 

(14)           
дри

2
д

2
р

2
и

δ+δ+δ

δ+δ+δ
=δ .           

В (11) до (14) с π, а, γ, w, tw са означени 
определящите параметри на ПТО, съответно 
дървесен вид π, представителен размер на 
материалите а, влажност w и температура tw на 
дървесината; с τi (i = 1 ÷ 4) – времената на 
превключване (фиг. 4); δи, δр, δд са грешки от 
неоптималност на управлението, несъвпадане на 
реалните РЕ и виртуалните Pv параметри, влияние 
на неотчетените характеристики на дървесния 
вид. 

Подробното изследване в [13,14] показва, 
че грешката от неоптималност може да бъде 
държана в приемливи граници, тъй като: 

1. Грешката δи е малка поради това, че 
субоптималната и оптималната траектория се 
отличават незначително една от друга [7,8]. 

2. Параметричната грешка δр може да бъде 
намалена чрез подходящо разбиване на 
пространството на търсене на определящите 
параметри а, γ, w и tw. 

3. Голяма част от второстепенните 
режимни параметри tair, параметри на парата (ts, 
Ps) и други могат да бъдат отчетени с 
използването на невронни мрежи. 

4. Нелинейните ефекти от фазовото 
превръщане на леда в дървесината в диапазона от 
–1 оС до 0 оС могат да се отчетат с помощта на 
аналитичен модел. 

 
3.3. Метод на прецедентите (Case-Based 
Reasoning – CBR) Подзаглавие II степен 
 

Под прецедент С се разбира двойката 

            (15)                     ><= SPr,C ,       

където Рr е проблем, а S – решение на проблема. 
Фундаментална за CBR е предпоставката, 

че при достатъчно пълна база от известни 
прецеденти СВ 

(16)                       CВCB
i ∈                                 

за всеки нововъзникнал прецедент )S,(PrC NNN  

с известен проблем NPr и неизвестно решение 
NS в базата прецеденти ще се намери такъв с най-

близък проблем B
NPr , така че 

           (17)               minPrPr B
N

N →−                           

и тогава за сходен проблем B
N

N PrPr ≈ се приема, 
че ще съответства и сходно решение 
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(12)   

които пораждат субоптималното управление

(13)   

в) Грешка, дължаща се на всички неотчетени и дина-
мично изменящи се фактори, невключени в редуцирания 
вектор на реалния процес (11), като степен на заледеност 
на дървесината ψ, специфични микроструктурни характе-
ристики υ на отделните екземпляри от същия дървесен вид 
π и други.

По такъв начин грешката от неоптималност на су-
боптималното управление може да се представи във вида

(14)

В (11) до (14) с π, а, γ, w, tw са означени опре-
делящите параметри на ПТО, съответно дървесен вид π, 
представителен размер на материалите а, влажност w и 
температура tw на дървесината; с τi (i = 1 ÷ 4) – времената 
на превключване (фиг. 4); δи, δр, δд са грешки от неопти-
малност на управлението, несъвпадане на реалните РЕ и 
виртуалните Pv параметри, влияние на неотчетените харак-
теристики на дървесния вид.

Подробното изследване в [13,14] показва, че греш-
ката от неоптималност може да бъде държана в приемливи 
граници, тъй като:

1. Грешката δи е малка поради това, че субоптимал-
ната и оптималната траектория се отличават незначително 
една от друга [7,8].

2. Параметричната грешка δр може да бъде намалена 
чрез подходящо разбиване на пространството на търсене 
на определящите параметри а, γ, w и tw.

3. Голяма част от второстепенните режимни параме-
три tair, параметри на парата (ts, Ps) и други могат да бъдат 
отчетени с използването на невронни мрежи.

4. Нелинейните ефекти от фазовото превръщане на 
леда в дървесината в диапазона от – 1°С до 0°С могат да 
се отчетат с помощта на аналитичен модел.

3.3. Метод на прецедентите (Case-Based 
Reasoning – CBR)

Под прецедент С се разбира двойката

(15) C = <Pr, S>, 

където Рr е проблем, а S – решение на проблема.
Фундаментална за CBR е предпоставката, че при дос-

татъчно пълна база от известни прецеденти СВ

(16) CB
i ∈ СВ

за всеки нововъзникнал прецедент CN (PrN, SN) с известен 
проблем PrN и неизвестно решение SN в базата прецеденти 
ще се намери такъв с най-близък проблем PrBN, така че

(17) 

и тогава за сходен проблем PrN ≈ PrBN се приема, че ще 
съответства и сходно решение

(18) SN ≈ SB
N .

Подобието (18) може да се намери с различен тип 
процедури на търсене [9,14], между които най-популярна е 
тази за N-най-близки съседи (K – NN), която се използва в 
разглеждания тук случай.

В решаваната от нас задача се използва подход, бли-
зък до процес ориентиран CBR (PO–CBR) [9], при което в 
прецедента СN компонентът проблем PrN съдържа определя-
щите параметри на текущата партида топлинно обработва-
ни материали РЕ (11), а решението представлява субопти-
малното управление SN=u, съгласно уравнение (13).

CBR за разглеждания ПТО на дървени материали има 
следните предимства, обосноваващи избора му:

1. Базата прецеденти СВ може да се генерира въз 
основа на точен аналитичен модел на ПТО [7,10,11,15] с 
произволно избрана плътност на ситуациите в операцион-
ното пространство.

2. Частта Решение SN (18) има опростения вид (13).
3. Загубата от неоптималност на решението е напъл-

но приемливо за конкретния клас обекти [13,14].
4. Приемането на CBR като основен подход за су-

боптималото управление на ПТО на дървени материали 
позволява необходимият обем компютърни изчисления да 
се извършат еднократно в off-line режим, а в реална екс-
плоатация да се изпълнява само R4 процедурата, която е 
стандартна за CBR [9,16].

3.4. Съществуващи резултати

Прякото използване на моделно предсказващо упра-
вление (МРС) или CBR базиран подход е невъзможно, за-
щото една от ключовите характеристики на дървесината 
– влажността й w не може да се измери директно, а освен 
това тя може да варира в значителни граници за отделните 
елементи на всяка партида заредени материали. 

В предходните ни работи [7,12,13] е предложена 
двуетапна процедура, при която първоначално се оценява 
влажността на дървесината, а след това се реализира CBR 
базирано субоптимално управление за критериите J1 и J2. 
Опростена схема на предложената процедура е показана 
на фиг. 5 и се извършва в следната последователност:

1. Измерват се част от характеристиките на зареде-
ните за топлинно обработване материали – πЕ, αЕ, ϒЕ, tw

OE.
2. Добавя се експертна оценка за влажността wH и 

температурата на нагряващата среда в автоклава tHm . Полу-
чава се параметричният вектор

(19) PH = (πH, αH, γH, wH, tHm, tw
OH. 

3. С процедурите (K – NN)1 и CBR1 се намира най-близ-
ката ситуация във виртуалната база CBv

(20) PB = (πB, αB, γB, wB, tBm, tw
OB.
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субоптимално управление е нисък. 
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в) Грешка, дължаща се на всички 
неотчетени и динамично изменящи се фактори, 
невключени в редуцирания вектор на реалния 
процес (11), като степен на заледеност на 
дървесината ψ, специфични микроструктурни 
характеристики υ на отделните екземпляри от 
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По такъв начин грешката от неоптималност 
на субоптималното управление може да се 
представи във вида 

(14)           
дри

2
д

2
р

2
и

δ+δ+δ

δ+δ+δ
=δ .           

В (11) до (14) с π, а, γ, w, tw са означени 
определящите параметри на ПТО, съответно 
дървесен вид π, представителен размер на 
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вид. 
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че грешката от неоптималност може да бъде 
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за всеки нововъзникнал прецедент )S,(PrC NNN  

с известен проблем NPr и неизвестно решение 
NS в базата прецеденти ще се намери такъв с най-

близък проблем B
NPr , така че 

           (17)               minPrPr B
N

N →−                           

и тогава за сходен проблем B
N

N PrPr ≈ се приема, 
че ще съответства и сходно решение 
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4. Стартира се реалният процес на топлинно обра-
ботване (ПТО). Измерват се експериментални стойности 
t E
m,(τ) на нагряващата среда.

Фиг. 5. Схема на процедурата за субоптимално управление  
на ПТО в автоклав по критериите J1 и J2

5. На базата на разликите Δtm(τ) = t B
m (τ) – t E

m (τ) с 
помощта на невронна мрежа NN1 се оценява средната из-
числителна влажност на дървесината wЕ. Формира се век-
торът с реалните за i-тото зареждане признаци:

(21) PE = (πE, αE, γE, wE, tw
OE. 

6. Векторът РЕ се коригира с невронната мрежа NN2. 
7. С процедурата (K – NN)2 се намира нова най-близ-

ка ситуация Pv в базата прецеденти CBv.
8. С помощта на CBR2 се определя обектноориентира-

ната част (τ2, τ3, τ4, τf) на C
R = (PR,SR), която се реализира 

в автоклава.
9. Получава се нов прецедент, който се записва в 

базата прецеденти CB. 
Описаната процедура реализира субоптимално упра-

вление на автоклава спрямо критериите за оптималност J1 
и J2, при което 

J1τf
min е максимална производителност;

J2τf
R и Qamin e минимален разход на топлинна 

енергия при зададена производителност.
Ако няма диспечерски (d1) или други операционни 

действия (d2, d3) (виж фиг. 3) ПТО на зареждането за-
вършва съгласно управленията SR

1 или S
R
2 в зависимост от 

приетия критерий.

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 
разумен баланс между сложност и опростявания, оптимал-

ност и загуби от неоптималност, нови методи и съществу-
ващо знание, преносимост и уникалност, интелигентни и 
традиционни техники, конкретно решение и по-обща при-
ложимост.

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, предпочита-
ния.
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Abstract. The aim of the present work is to develop data based MIMO 
mathematical model for biological wastewater treatment, designed for 
real-time work, and a procedure for creating mathematical models 
of this class. An analysis of the processes of biological wastewa-
ter treatment for the purposes of their mathematical modelling is 
made. The study includes variables that are known to have sensors 
worldwide or to have software sensors developed. In conducting the 
research published in the present work, a combination of real and 
synthetic data is used. The constructive parameters of the considered 
installation correspond to settlements with an average number of 
equivalent inhabitants for the country. To develop a MIMO nonlinear 
dynamic mathematical model, the structure of Wiener model was 
chosen – series-connected linear dynamic and nonlinear static parts. 
The procedure for creating the mathematical model includes: pro-
cessing of incoming data by the principal components method (PCA); 
to form the nonlinear static part of the model and to compare the 
predictive abilities, polynomial dependences for each of the interme-
diate and target variables are derived as a function of the normalized 
values of the three principal components and two types of neural 
networks for each variable are trained. In one case the independent 
variables are the normalized values of the principal components and 
in the other – the natural values of principal components. In some 
cases, higher accuracy of approximation is obtained in polynomial 
dependencies, in others in neural networks. In neural networks, the 
same approximation accuracy with polynomial models is obtained 
with a larger number of parameters. Based on simulation studies, the 
dynamic characteristics of an installation for biological wastewater 
treatment are derived. A block diagram of the mathematical model 
for is presented. The created mathematical model can be used on a 
modular basis with respect to the target variables of interest, regard-
less of the other target variables.

1. Увод
Съгласно Националния статистически институт на Ре-

публика България през 2018 г. действащи са 170 селищ-
ни пречиствателни станции за отпадъчни води [2], като в 
тази бройка не са включени пречиствателните станции на 
предприятия, хотели и други. Това прави пречиствателните 
станции за отпадъчни води (ПСОВ) едно от най-разпрос-
транените технологични съоръжения в страната. Създава-
нето на съвременни системи за управление, мониторинг и 

прогнозиране на състоянието на протичащите процеси ще 
доведе до повишаване на надеждността в работата на пре-
чиствателните станции, по-стрикно спазване на законовите 
изисквания за качеството на пречистената вода и намаля-
ване на енергийните и материалните разходи. Съществена 
част от съвременните методи за управление, диагностика 
и прогнозиране се основават на математични модели, като 
научните и практически интереси са фокусирани върху би-
ологичното пречистване на отпадъчните води [3,4,6,10]. 

За математично описание на процесите при биологич-
ното пречистване се използват аналитични, аналитико-екс-
периментални модели и модели, основаващи се на данни. 
Важно изискване към моделите за управление, диагностика 
и прогнозиране е те да бъдат предназначени за работа в 
реално време.

От класа на аналитичните и аналитико-експеримен-
талните модели са се наложили моделите на активната 
утайка (Activate Sludge Models (ASMs) [4]. Най-използвани 
от тях са ASM1, ASM2, ASM2d и ASM3, които разглеждат в 
различна степен на детайлизация процесите на пречиства-
не. В ASM1 са включени 13 променливи на състоянието, в 
ASM2 и ASM2d – 19 променливи на състоянието и в ASM3 
– 13 променливи на състоянието. Разработването и на-
стройването на математични модели от този клас изискват 
задълбочено познаване на същността на процесите. 

В [3] са разгледани създадени математични модели, 
основаващи се на данни и принципите, използвани за съз-
даването им. Основни техники, които се използват при 
създаването на този клас математични модели, са много-
мерен статистически анализ, невронни мрежи и неврораз-
мити системи. 

За реализиране на математичен модел, работещ в ре-
ално време, от съществено значение е възможността за из-
мерване с необходимата честота на основни променливи, 
участващи в математичния модел. По принцип съществуват 
сензори за голяма част от входните, междинните и целеви-
те променливи, но не всички са надеждни, някои попадат 
във висок ценови клас, а в много от случаите сензорите се 
замърсяват или изискват специална поддръжка [3]. В [9] 
като лесно измерими параметри на качеството на водата 
се посочват: pH, електропроводимост, мътност и концен-
трации на разтворен кислород, нитритен и нитратен азот, 
амониев азот и фосфатен фосфор. Възникващите пробле-
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ми в резултат на липсата на надеждни и ценово достъпни 
сензори се компенсират чрез разработване на софтуерни 
сензори, които са базирани на данни за други променливи, 
измервани в реално време [3,4,9]. Това дава увереност на 
авторите, че разработваният математичен модел ще бъде 
подсигурен с необходимата информация, постъпваща в ре-
ално време.

Целта на настоящата работа е разработване на MIMO 
математичен модел за биологично пречистване на отпадъч-
ни води, предназначен за работа в реално време, основа-
ващ се на данни и процедура за създаване на математични 
модели от този клас.

2. Анализ на процесите на биологично 
пречистване на отпадъчни води  
за целите на математичното  
им моделиране

Схемата на инсталация за пречистване на отпадъчни 
води, която ще бъде използвана като пилотен обект за 
провежданите изследвания, е показана на фиг. 1. 

Фиг. 1. Схема на инсталация за биологично пречистване  
на отпадъчни води

Инсталацията се състои от биобасейн и вторичен ута-
ител. Биобасейнът е разделен на денитрификационна (D) 
и нитрификационна част (N). От своя страна денитрифи-
кационната част е разделена на две зони (Зона 1 и Зона 
2), а нитрификационната част – на три зони (Зона 3, Зона 
4 и Зона 5). Процесите, които протичат в аналогична ин-
сталация за биологичното пречистване, и променливите, 
характеризиращи състоянието на протичащите процеси, са 
разгледани в [1,6]. Като обект за управление разглеждана-
та инсталация е представена на фиг. 2.

Фиг. 2. Представяне на инсталацията  
като обект за управление

Управляващи въздействия са: разходите на въздух 
за аериране Qi

aer, i=3,4,5 към отделните зони на нитрифи-
кационната част. В известна част от инсталациите има 
системи за автоматично регулиране на концентрацията на 
разтворен кислород DO и по тази причина при по-нататъш-
ните изследвания ще бъде използвана като управляващо 
въздействие средната стойност на заданията за разтворен 
кислород в нитрификационната част DOsr; разходите на въ-
трешния (нитратен) рециркулационен поток Qa, на рецир-
кулиращата активна утайка с Qr и на излишната активна 
утайка, която се отвежда от инсталацията Qw; разходът на 
външен въглерод, който в определени случаи се добавя за 
подхранване на микроорганизмите QC; разходът на реагент 
за химично утаяване на фосфора Qf.

Смущаващите въздействия са свързани главно с ха-
рактеристиките на входящата вода за пречистване: разход 
на отпадъчна вода за пречистване на вход на инсталацията 
Qin; температура в биобасейна T; химична потребност от 
кислород CODin; биологична потребност от кислород BODin; 
концентрации на: общ азот TNin; амониев азот SNHin; общо 
суспендирани частици TSSin; общ фосфор TPin.

Междинни променливи са: концентрациите на амо-
ниев азот SNHD и на нитратен азот SNOD на изхода от 
втората денитрификационна зона и на микроорганизми в 
биобасейна MLSS.

Целеви (изходни) променливи за обекта (фиг. 2) 
са: химична потребност от кислород CODe; биологична по-
требност от кислород BODe; концентрации на: общ азот TNe; 
амониев азот SNHe; нитратен азот SNOe; общо суспендира-
ни частици TSSe; общ фосфор TPe.

При провеждане на изследванията, публикувани в 
настоящата работа, се използва комбинация от реални и 
синтетични данни, като последните са генерирани от соф-
туер, симулиращ инсталация за биологично пречистване 
(Java based Activated Sludge process Simulator (JASS) [8], 
представена на фиг. 1. 

Конструктивните параметри на симулираната инста-
лация са обем на денитрификационната част VD = 2000 m

3 
и на нитрификационната част VN = 4000 m

3. Такава инста-
лация съответства на населени места с между 10 000 и  
1 000 000 еквивалентни жители. Симулациите са проведе-
ни за следните режими на входящия поток отпадъчна вода: 
постоянен, сухо време, дъждовно време и бурно време. В 
изследването са включени променливи, за които се знае, 
че в световен мащаб съществуват сензори или има разра-
ботени софтуерни сензори [3,4,9].

3. Процедура за съставяне  
на многомерен (MIMO) математичен 
модел, основаващ се на данни

Особеностите на процеса на биологично пречистване 
от гледна точка на статичните и динамичните му характе-
ристики са определящи за избраната структурата на мате-
матичния модел. За разработване на многомерен нелинеен 
динамичен математичен модел, основаващ се на данни 
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Multi Input Multi Output (MIMO), е избран моделът на Винер 
[5,7] – последователно свързани линейни динамични и не-
линейни статични части. 

Научни публикации [10] и собствени изследвания до-
казват, че смущаващите въздействия съгласно фиг. 2, кои-
то описват характеристиките на отпадъчната вода, постъп-
ваща за пречистване, и част от управляващите въздействия 
в много голям процент от случаите са корелирани. По тази 
причина, първата стъпка при разработване на математичния 
модел е обработка на данните съгласно метода на главните 
компоненти (Principal Component Analysis (PCA) [10].

3.1. Обработка на постъпващите данни по метода 
на главните компоненти (PCA). Понеже математичният 
модел се основава изцяло на данни, е приет подходът мно-
жеството корелирани данни Qin, T, CODin, TNin, SNHin, TSSin, 
Qa, Qr, DOsr да бъде преобразувано в ново множество от 
некорелирани данни, от една страна, и от друга – да се 
постигне намаляване на размерността на първоначално-
то пространство на променливите. Избраните смущаващи 
променливи и управляващи въздействия се нормират по 
израза 

~
Xi = (Xi − 

–
Xi)/SXi, i =1,2,...,9. Нормираните стойности 

са означени съответно 
~
Qin, 

~
T, C

~
ODin, T

~
Nin, S

~
NHin,T

~
SSin, 

~
Qa, 

~
Qr, 

D
~
Osr. 

Извеждат сe девет главни компонента, но само за 
първите три главни компонента PC1, PC2 и PC3 собствени-
те стойности са по-големи от 1.0 и само те се включват в 
следващите изчисления. 

(1) 

(2) 

(3) 

3.2. Изчисляват се стойностите на първите три 
главни компонента PC1, PC2 и PC3. Изчисленията се пра-
вят по изрази (1), (2), (3) за всичките разполагаеми данни, 
след което получените стойностите на главните компоненти 
се нормират. Нормираните стойности се означват съответ-
но с P

~
C1, P

~
C2 и P

~
C3.

3.3. Извеждат се полиномиални зависимости за 
всяка една от междинните и целевите променливи като 
функция на нормираните стойности на трите главни компо-
нента (P

~
C1, P

~
C2 и P

~
C3).

3.4. В конкретния случай са обучени и два вида 
невронни мрежи за всяка променлива, като в единия 
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Табл. 3. Параметри в предавателните функции  
за CODe и SNHe

4. Блокова схема на многомерния 
(MIMO) математичен модел

На фиг. 3 е представена блоковата схема по един 
от каналите (MISO) на многомерния (MIMO) математичен 
модел. За изходна променлива е избрана концентраци-
ята на амониев азот ( ) в пречистената вода на изход 
от инсталацията за биологично пречистване. На вход по-
стъпват избраните смущаващи променливи и управляващи 
въздействия. Смущаващи променливи са: Qin, T, CODin, TNin, 
SNHin, TSSin, Qa, Qr, DOsr, а управляващи променливи са: Qa, 
Qr, DOsr.

Входните променливи се нормират в блоковете N1, 
N2,...,N9. Подробности, свързани с нормирането, са опи-
сани в точка 3.1. Нормираният сигнал постъпва на входа 
на предавателните функции, които могат да бъдат запи-
сани обобщено със следния израз W4j(p), j = 1,2,...,9. 
Първият индекс е i = 4, понеже те описват динамични-
те характеристики, свързани с четвъртия изход – кон-
центрацията на амониев азот SNHe в пречистената вода 
(фиг. 2). Изходните сигнали от предавателните функции 
постъпват в блоковете за изчисляване на трите главни 
компонента. Функциите, които са заложени в блоковете, 
са представени с изрази (1), (2), (3). Изходните сигнали 
от блокове, означени с PC1, PC2 и PC3, се нормират, 
в резултат на което се получават сигналите P

~
C1, P

~
C2 и 

P
~
C3. Нормираните стойности P

~
C1, P

~
C2 и P

~
C3 постъпват в 

блока, който изпълнява избраната от табл. 2 нелинейна 
зависимост за SNHe. За да може да се симулира работата 
на инсталацията за всички междинни MLSS, SNHD, SNOD и 
за останалите целеви променливи CODe, TNe, SNOe и TSSe, 
за всяка една от тях се разработва аналогичен блок на 
представения на фиг. 3, като предавателните функции и 
нелинейните зависимости трябва да съответстват на съот-
ветната променлива. 

Фиг. 3. Блокова схема на математичния модел за SNHe

5. Изводи и заключение
Проведени са изследвания за създаване на мате-

матичен модел, работещ в реално време, който да дава 
възможност за прогнозиране на стойностите на междинни 
и целеви променливи, за моделнобазирано управление и 
диагностика на протичащите процеси в инсталациите за 
биологично пречистване на битови отпадъчни води.

Изследванията са проведени с комбинирани реални и 
синтетични данни. 

Структурата на математичния модел е разработена 
съгласно модела на Винер. Изследвани са възможностите 
на полиномиалните модели и на изкуствените невронни 
мрежи за описание на нелинейната статична част в струк-
турата на модела.

При разработване на математичния модел са използ-
вани експлоатационни данни, аналитични зависимости и 
активни експерименти. Взаимната корелация между данни-
те и намаляването на размерността се постига чрез прила-
гане на метода на главните компоненти.

Нелинейните статични характеристики са изведени 
като полиномиални зависимости и невронни мрежи. В ня-
кои от случаите по-висока точност на апроксимация се 
получава при полиномиалните зависимости, в други – при 
невронните мрежи. При невронните мрежи една и съща 
точност на апроксимация с полиномиални модели се полу-
чава с по-голям брой параметри. 

Създаденият математичен модел може да бъде из-
ползван на модулен принцип по отношение на интересува-
щите ни целеви променливи, без да зависи от останалите 
целеви променливи. 
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Моделнобазирана диагностика  
на състоянието пневматични системи

Р. Костурков

Model-Based Diagnosis of the Pneumatic Systems Condition
R. Kosturkov

Department of Automation, Information and Control Systems, University of Food Technology – Plovdiv, 26 Maritsa Blvd., 4000 Plovdiv, Bulgaria, 
e-mail: rkosturkov@abv.bg

Key Words: Model-based diagnostics; pneumatic systems; pressure 
drops; time series; coefficient of determination; Pearson correlation 
coefficient.

Abstract. Faults are adverse events in any industrial production sys-
tem. Their occurrence affects the efficiency of the system and reduc-
es the competitiveness of production. Early detection and diagnosis 
of faults in automated systems is important to prevent equipment 
damage and loss of performance. For this purpose, more and more 
sophisticated systems for observation and monitoring of basic char-
acteristics in automated processes are being built. A prerequisite for 
increasing their efficiency is the use of additional sensory informa-
tion, modeling and intelligent information analysis to detect faults. 
The paper explores the possibility of diagnosis of unwanted pressure 
drops in pneumatic systems. These model-based diagnostic methods 
aim to distinguish the causes of their occurrence or location. The 
objects of diagnosis are pressure drops in the supply line or those in 
the branch, main lines. The presented formulation of the problem and 
task are dictated as a result of inspection and analysis of operating 
pneumatic systems of industrial enterprises in the country. It is the 
pressure drops that are defined as the main and most frequently 
occurring problem in the operation of the system, and for the re-
source optimization of the distribution network their localization is of 
special importance. The paper proposes an approach for the use of 
load diagrams (time series) with two measurable variables – instan-
taneous flow and pressure. Based on continuous monitoring and a 
known model relationship between the two quantities, indicators for 
detection and localization of pressure drops are determined, reducing 
the efficiency in the components of the pneumatic system – the main 
line, local stations or the compressor installation. For the purposes 
of verification of the proposed approach and the performed analysis 
– in general, real system data from 13 specific production machines 
were used.

Увод
Основна част от всяка пневматична система е мрежа-

та от тръбопроводи за доставка и разпределение на сгъс-
тения въздух от компресорната инсталация до различните 
точки на потребление.

Този процес на транспортиране на енергията на сгъс-
тения въздух води до загуби на налягане и дебит. Загубата 
на налягане е в резултат от триене със стената на тръби-
те, участъци с неправилна форма, стеснения, използваните 
свързващи елементи, филтри, изсушители и т.н., а загубите 
на дебит се дължат на утечки в мрежата (фиг. 1).

Фиг. 1

Разпределителната мрежа се състои от основни ли-
нии (магистрали), клонове и захранващи линии (отклоне-
ния) – фиг. 2. Обикновено тръбопроводите за пневматични 
системи са стоманени или алуминиеви, а в рамките на 
консуматорите се използват и гъвкави полимерни тръби и 
шлаухи. Основните линии обикновено са по-големите тръ-
би, оформящи формата на системата. Захранващите ли-
нии свързват главните линии или разклонителните линии 
с крайния потребител (точка на използване). Падовете на 
налягане или проводимостта на мрежата зависят предимно 
от три фактора: диаметри и дължина на тръбите в основ-
ните и разклонителните линии (както и от материала на 
тръбите), разположение и форма на системата от главни 
линии и свързващи елементи и вида и размера на захран-
ващите линии.

Фиг. 2
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Предвид това от съществено значение за енергий-
ната ефективност на една пневматична система е мре-
жата за разпределение и доставка да бъде проектирана 
така, че да се избягват нежелани значителни падове на 
наляганията. За да може да се поддържа необходимото 
налягане по веригата, тези падове налагат увеличаване 
на налягането, създавано от компресора, което увеличава 
енергийните разходи с около 1% за всеки 0.1 bar (CEA 
Technologies Inc. 2007). В практиката съществуват общи 
оценки за приемливите нива на падове на налягане меж-
ду компресорната инсталация и която и да е точка на 
употреба. За ориентировъчна мярка се приема, че те са 
10% от средното налягане в компресорната инсталация 
(COMPRESSED AIR & GAS INSTITUTE 2016) или общо пад 
на налягане до 0.3-0.5 bar.

Дори и при добре проектирани и оразмерени пневма-
тични системи с времето настъпват промени в броя и вида 
на крайните консуматори, тяхното разположение, добавяне 
на нови клонове и т.н., което довежда до появяване на 
нежелани падове на налягане. Най-често това бива уста-
новявано в моменти, когато поради падовете на наляга-
не един или повече консуматори започват некоректно да 
изпълняват работните си цикли и/или предпазните релета 
за налягане на входът им не сработват, или изключват по 
време на работа.

Откриването на причините за пад на налягане в край-
ните точки на употреба на сгъстения въздух е важна задача 
за екипите от поддръжка на предприятието. Правилната и 
бърза диагностика, съответно бързото и ефективно отстра-
няване на причините води до предотвратяване на аварии и 
нежелани производствени престои.

Целта на настоящата работа е да се изследва въз-
можността за диагностиката на причините за падове на 
налягане в крайния консуматор, като на базата на измер-
ването на дебит и налягане (времеви последователности) 
на входа на консуматора се разграничат причините – в 
захранващата линия или в клоновите/магистралните ли-
нии.

Модели и методология  
на диагностиката

Използването на диаграми на натоварване (фиг. 3), 
отчитащи работно налягане и разход на въздух е стан-
дартна практика при проектирането и експлоатацията на 
пневматични системи. Профилът на натоварване позволя-
ва да се анализира количественото потребление и нуж-
дите от сгъстен въздух в инсталацията във времето и да 
се оптимизира работата на компресорите, особено при 
наличие големи вариации и периоди с частично натовар-
ване. 

В разглежданата задача се използва дебитомер на 
входа на краен консуматор (машина, производствена ли-
ния) и сензор за следене на налягането, като се следи 
корелацията между двете времеви последователности. 

Фиг. 3

Приложим в случая е коефициентът на корелация 
на Пирсън (DPears) (Rodgers and Nicewander 1988) за вре-
меви последователности, като: 

(1)

където fpt и f
q
t са стойностите на времевите последовател-

ности fp и fq в момента t, съответно на налягането и разхо-
да; N – броят на точките във времевите последователности; 
s – изместването във времето между двете серии. 

При s=0 се оценява подобието между времевите по-
следователности, без да се отчитат измествания по време. 
Тъй като DPears е мярка за линейна връзка между времевите 
последователности и не оценява разликата в стойностите 
на времевите последователности, амплитудното мащаби-
ране или транслация не оказва влияние върху резултата. 

Друга популярна мярка е и коефициентът на детер-
минация D%=DPears

2.100, изразяващ степента на зависимост 
в проценти.

По този начин задачата за диагностика и детектиране 
на утечки може да се сведе до задача за анализ на време-
ви последователности.

За изчисление на пада на налягането в прав тръбен 
участък се използва емпиричната формула на Дарси-Вай-
сбах (Перевощиков, 1996):

(2) 

където:
∆P e падът на налягане [Pa] в тръба с дължина L [m] 

и вътрешен диаметър d [m];
ω – средната действителна скорост на потока [m/s];
ρ – плътността на въздуха [kg/m3] за определени тем-

пература и атмосферно налягане;
λ – коефициентът на триене, зависещ от характера на 

потока, критерия на Рейнолдс и относителната грапавост 
на вътрешната стена на тръбата

λ=f(Re,ke); Re =  μ
ωdρ, ke= 

Δ
d 

; Δ – еквивалентна

грапавост на стената.
В литературата се дават различни формули за пре-

смятане на λ, като много често липсват данни за стой-
ностите на еквивалентната грапавост. Повечето формули 
са получени въз основа на експериментални изследвания и 
представляват емпирични зависимости (Попов и др. 2010)
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Най-често коефициентът на триене при различни 
стойности на критерия на Рейнолдс се дефинира от след-
ните условия (Шаммазов, и др. 2003):

• Re<2300 ( Хаген-Поазьой) –

• 2300<Re<4000 (Зайченко) – 

• Re>4000 (Альтшуль) – 

В (2) връзката между скоростта на сгъстения въздух 
ω и дебита е определена като

(3)

където G е масов дебит [kg/s]; Qv – дебит в работни усло-
вия; QN – нормализиран дебит (ANR, International Standard 
ISO 5167 2014).

Връзката между плътността на въздуха при стандарт-
ни и работни условия се дава от израза

(4)

След заместването на (4) в (3) за скоростта на по-
тока получаваме

(5)

Съответно от (5) и (2) за пада на налягане получава-
ме следния израз:

(6)

На базата на (6) и множество различни експеримен-
тални изследвания при вариации в материалите, съответно 
в грапавостта на тръбите, различни профили на потока и 
т.н. в литературата откриваме няколко емпирични израза, 
даващи зависимостта на пада на налягане ΔP от дебита 
QN (Barenblatt, Chorin and Prostokishin 1997), (Marcus, et 
al. 1990), (SMC Corporation n.d.), които дават достатъчно 
достоверни изчисления за практически цели.

В нашето изследване е използвана следната емпи-
рична формула, даваща връзката между пада на налягане 
и дебита при крайните точки на потребление при поток с 
дозвукова скорост ∆Pi

c<0.5(Pi
b+0.1):

(7)        (Engineering ToolBox n.d.)

където: 
ΔPi

c е моментната стойност на пада на налягане в 
точката на консумация (с) в момента i [bar];

Qi – моментната стойност на дебита в момента i [m3/
min];

Pi
b – моментната стойност на налягането в началото 

на захранващата линия [bar];
L – еквивалентната дължина на захранващата линия 

[m]. Еквивалентната дължина представлява сумата от дъл-
жината на захранващата линия и еквивалентните дължини 
на всички свързващи елементи, вентили и филтри по нея;

d – вътрешен диаметър на захранващата линия [mm].

В случаите, когато една тръба се разклонява на два 
или повече клона (фиг. 4), падът на налягане и дебитът на 
всяка част могат да бъдат изчислени, както следва:

(8)

Падът на налягане във всяка точка можем да пред-
ставим като

(9)

За моментните стойности на налягането в точката на 
консумация 

(10)

От (10) следва, че падът на налягане в точката на 
консумация при фиксирани дължина и диаметър на захран-
ващата линия е функция на дебита към консуматора и пада 
на налягане в точката на разклоняване (В).

Фиг. 4

Експериментална част
Експерименталните данни представляват диаграми на 

натоварване от моментните стойности на дебит и налягане 
на входа (фиг. 5) на 20 различни машини с честота на 
дискретизация 1 Hz. Налична е и информация за вътреш-
ния диаметър d на захранващите линии (в милиметри) и 
еквивалентната им дължина (в метри). За базово налягане 
PA е възприето зададеното налягане след ресивъра в ком-
пресорната инсталация. 

Фиг. 5
За всяка машина е приложено уравнение (10) при 

ΔPi
b = 0, като съответно е изчислен падът на налягане, 

предизвикан от този дебит, съответно моментните стой-
ности на налягането непосредствено преди консуматора 
(PET). Тази изчислена времева серия с достатъчно досто-
верност ни дава теоретичната зависимост на Pc от Qc. Това 
се верифицира посредством коефициента на детерминация 
D% между PET и Qc, както и за Pc и Qc.

Re>4000 (Альтшуль) – 
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Резултати и анализи 
На фиг. 6-9 са представени графично резултатите от 

четири измервания на дебит (Qc) и налягане (Pc) на вхо-
да на консуматор при съответните PA, d и L. Съответните 
променливи са: Pi

ET, определено по (10) при ΔPi
b=0; D% – 

коефициент на детерминация между Qc и Pc; ΔPCmax=PA-PCmin 
– максималният измерен пад на налягане; ΔPЕТmax=PA-PЕТmin 
– максималният пад на налягане, определен аналитично.

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9

В табл. 1 са обобщени резултатите за аналогични 
експерименти на базата на диаграми на натоварване, по-
лучени от 13 различни производствени линии в режим на 
експлоатация.
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Табл. 1

Машина ΔPCmax (bar) ΔPETmax (bar) D%

201 0.7 0.17 1%
Line1 1.15 0.02 1%
405 1.1 0.25 2%
402 0.5 0.12 8%
307 1.36 0.18 15%
404 1.01 0.25 17%
351 1 0.28 26%
Line2 1.53 0.44 53%
406 1.23 0.65 61%
306 0.28 0.27 83%
407 1.47 0.88 89%
451 2.25 0.39 90%
303 2.77 2.62 91%

Статистическата значимост на коефициентите на 
детерминация е оценена индиректно чрез използване на 
p-стойности за коефициентите на корелация, като те не 
надвишават стойност 0.001 и съответно праговата стой-
ност за зададено ниво на значимост α=0.05.

При първите шест от тях ниските стойности на кое-
фициента на детерминация показват, че наличието на зна-
чителни падове на налягане не са в резултат на проблеми 
в захранващите линии. Основна роля тук оказват колеба-
нията на налягането Pb.

 При последните шест (с коефициентът на детерми-
нация, по-висок от 53%) е индикатор, че значителни па-
дове на налягания се дължат на проблеми, свързани със 
захранващата линия. При машини с означение 406, 407 и 
303, тъй като и аналитично изчисленият пад на налягане 
е значим (>10%PA), с голяма вероятност можем да кажем, 
че захранващата линия не е оразмерена правилно (малък 
вътрешен диаметър и/или голяма приведена дължина). 

При машини с означение с 406, 407,451 и Line2 из-
мереният пад на налягане е значително по-голям от анали-
тично изчисления, което може да се дължи на отклонения 
в приведената дължина L от еквивалентната й. Това може 
да е вследствие на неустановени причини като запушени 
филтри, прегъвания или пречупвания на гъвкави връзки и 
други обструкции в захранващата линия.

Заключение
В статията е разгледан проблемът с възникване на 

нежеланите падове на налягане, който е един от основ-
ните за системите за разпределение и доставка на сгъс-
тен въздух. Обикновено неговото негативно влияние се 
регистрира при крайните консуматори в критичния слу-
чай, когато води до некоректна работа на машините или 
предизвиква нежелани престои.

За компенсация на възникнали падове често се при-
бягва до неоразмерено увеличаване на налягането в ком-
пресорните инсталации, което води до значителни енергий-
ни загуби и разпространение на негативния ефект върху 
други елементи на системата.

За преодоляване на тази временна и неефективна 
мярка в статията е предложен подход за диагностика на 
пневматични системи на базата на мониторинг на диагра-
мите на натоварване и индикатори, получени на основата 
на моделния принцип за установяване на неизправности.

В статията са анализирани експериментално снети 
данни от 13 производствени машини и линии. Предста-
вени са оценки на критерии, по които е възможно да се 
установят причините за нежелани падове на налягане. В 
случая падове в захранващите линии и техните елементи 
или системи – в магистралната и клоновата структура и 
компресорната инсталация.
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Abstract. The IEC-62541 (OPC-UA) standard is an important part of 
the Industry 4.0 reference architecture and is recommended as the 
only possible communication standard. A particularly important issue 
that is being addressed is the issue of security. The paper analyzes 
the vulnerability of cyber-attacks and the main threats that threaten 
the security of OPC-UA-based applications and defines established 
and sustainable recommendations for increasing the security of these 
applications.

1. Увод
Бързото развитие и широкото навлизане на инфор-

мационните и комуникационните технологии в индустрията 
доведоха до появата на нови стратегии за развитие на ин-
дустрията с оглед повишаване на нейната конкурентоспо-
собност, каквато е например немската инициатива Industrie 
4.0 [1]. Централна роля за успешно справяне с новите 
предизвикателства играе стандартизацията. Разработването 
и приемането на стандарти намалява риска за предприяти-
ята и насърчава възприемането на нови технологии, про-
дукти и производствени методи. Проучването „Перспективи 
за Индустрия 4.0“ [2] потвърждава, че първото най-голямо 
предизвикателство, свързано с прилагането на визията, е 
стандартизацията. Основното предимство при използване-
то на стандарти е, че те отразяват състоянието на науката 
и развитието на технологиите и насърчават взаимното раз-
бирателство и консенсус между партньорите. 

Интеграцията на системите за автоматизацията и биз-
нес информационните среди изисква два ключови елемен-
та. На първо място това е изискването за разработване и 
използване на интелигентни системи за оперативно упра-
вление, способни да вземат решения, основани на пра-
вила, и да съхраняват събраните данни. На второ място е 
изискването за бърз, независим от платформата, мащаби-
руем и сигурен комуникационен слой, който може да се 
интегрира хоризонтално и вертикално. Тези изисквания са 
удовлетворени напълно от стандарта IEC-62541 (OPC-UA) 
[3], който дефинира общ инфраструктурен модел за обмен 

на информация между компоненти (сензори, механизми, 
системи за управление) и системи (MES, ERP) в индустри-
ята. OPC-UA поддържа следните спецификации: информа-
ционен модел за представяне на структура, поведение и 
семантика; моделиране на съобщения за взаимодействия 
между приложения и комуникационен модел за пренос на 
данни между крайни точки. Стандартът IEC-62541 (OPC-UA) 
присъства в референтната архитектура RAMI [4] на Индус-
трия 4.0, като е посочен като единствения препоръчителен 
за имплементации комуникационен стандарт. Два аспекта 
са във фокуса на вниманието в този стандарт: използване-
то на средствата на информационното моделиране и про-
блемите със сигурността, които са застъпени в стандарта.

С нарастване на сложността на информационните и 
управляващите системи въпросите за гарантиране на си-
гурността и безопасността на тези системи са от глобал-
но значение. Три са основните подходи за постигане на 
киберсигурност: изграждане и използване на референтна 
архитектура, разработване на стандарти за киберсигурност 
и прилагане на методи и средства от областта на автомати-
зацията в системите за киберсигурност. Акцентът в статията 
е върху част 2 на стандарта IEC-62541 (OPC-UA) [5], който 
разглежда проблемите на сигурността на OPC UA прило-
женията.

Основната цел на статията е да се анализират уяз-
вимостта на кибератаки и основните заплахи, които за-
страшават сигурността на базираните на OPC-UA приложе-
ния и да се дефинират установени и устойчиви препоръки 
за повишаване на сигурността на тези приложения. Тези 
препоръки са от съществено значение за дефинирането и 
използването на ефективни сценарии за повишаване на 
сигурността на тези приложения и създаване на успешен 
модел на жизнения цикъл на разработването на OPC-UA 
приложения. 

Статията е структурирана в четири части. След въ-
ведението в част две са представени накратко стандартът 
IEC-62541 (OPC-UA) и моделът за сигурност, който е пред-
ставен в част 2 на стандарта. В част 3 е представен кратък 
анализ на заплахите от кибератаки, които застрашават си-
гурността на OPC-UA приложенията. В част 4 са система-
тизирани основните препоръки при изграждане на сигурни 
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OPC-UA приложения, които могат да бъдат използвани за 
подобряване на жизнения цикъл на разработката. 

2. OPC-UA и моделът за сигурност
2.1. Кратък обзор на стандарта IEC-62541 (OPC-UA). 

Стандартът IEC-62541 или известен още като OPC-UA (Open 
Platform Communication – Unified Architecture) [3], който 
включва 14 части, представя ново поколение OPC, което 
замества TCP/IP комуникационни протоколи, специфични за 
DCOM, като дава възможност за използване на OPC при-
ложенията на всяка една операционна система, те могат 
да бъдат внедрени на всички езици, позволява използ-
ване на OPC в устройствата (вграден софтуер), активира 
WAN (защитен интернет/интранет/екстранет) и подобрява 
управлението на сигурността. Комбинира всички предиш-
ни протоколи в общ, унифициран модел на данни. OPC-UA 
предлага пълна мрежова, обектноориентирана концепция 
за пространството от имена, включително метаданни за 
дефиниране на обектите. Спецификацията на OPC-UA дефи-
нира ориентирана към услуги архитектура (SOA) с набор от 
услуги, описани в част 4 на стандарта [6]. Информационни-
те модели в OPC-UA формират слоеста структура, показана 
на фиг. 1, където на най-ниското ниво е базовият инфор-
мационен модел. Над базовия модел се намират специфич-
ните за услугите разширения на информационния модел за 
достъп до данни, аларми и условия, програми, исторически 
достъп и агрегати. Над състава на общите информационни 
модели се дефинират придружаващите спецификации. На 
следващия слой са придружаващите спецификации, кои-
то са информационни модели, специфични за домейна. На 
най-горното ниво на структурата на OPC-UA се дефинират 
силно уточнените информационни модели от различни ком-
пании или доставчици за използване в техните специфични 
продукти. Съставът на информационните модели може да 
бъде разширен. Информационните модели са дефинирани 
и пояснени в част 3 на стандарта [7].

Фиг. 1. Многослойна структура на моделите в OPC-UA [7]

С OPC-UA OPC Foundation прави прехода от обект-
ноориентирана COM/DCOM технология към ориентирана 
към услуги архитектура чрез интегриране на предишните 
спецификации в едно адресно пространство, представе-
но от модел за дефиниране на сложна информация под 
формата на обекти, състоящи се от възли, свързани с 
препратки. Различните класове възли предават различна 
семантика. Например променливият възел представлява 
стойност, която може да се чете или записва, като има 
асоцииран тип данни, който може да дефинира текущата 
стойност. Възелът на метода представлява функция, която 
може да бъде извикана за изпълнение. Всеки възел се 
характеризира с атрибути, включително уникален иден-
тификатор. 

2.2. Цели на сигурността в OPC-UA. Моделът за си-
гурност е представен в част 2 на стандарта IEC-62541 [5]. 
Сигурността на индустриалните системи се постига чрез 
постигане на набор от цели, които са дефинирани на база-
та на дългогодишен опит и остават неизменчиви през годи-
ните, въпреки постоянно променящия се набор от заплахи 
за системите. 

Трите основни цели на сигурността са поверителност, 
цялост (интегритет) и наличност на информационните ак-
тиви: 

• Поверителност (Confidentiality) – А3: гарантира, 
че потребителите без права на достъп нямат дос-
тъп до информацията, т.е. данните са защитени 
от пасивни атаки като подслушване, независи-
мо дали данните се предават, в паметта или се 
съхраняват. За осигуряване на поверителност се 
използват алгоритми за криптиране на данни, из-
ползващи специални тайни за защита на данните 
заедно с механизмите за автентикация и оториза-
ция за достъп до тази тайна.

• Цялост (Integrity) – А4: отнася се до запазване 
на точността и целостта на информацията, т.е. по-
лучателите получават същата информация, която 
изпраща оригиналният подател, без данните да се 
променят по време на предаването. 

• Наличност (Availability) – А6: отнася се до спо-
собността на оторизираните лица да имат достъп 
до информация и своевременно поддържане на 
информационните ресурси в състояние, в което те 
могат да се използват без проблем. 

 Целите на сигурността се допълват още от следните 
атрибути на сигурността:

• Автентикация (Authentication) – А1: Същности 
като клиенти, сървъри и потребители трябва да 
доказват идентичността си. Автентикацията може 
да се основава на нещо, което същността е, при-
тежава или знае.

• Оторизация (Authorization) – А2: Достъпът за че-
тене, писане или изпълнение на ресурси трябва да 
бъде разрешен само за тези обекти, които имат 
нужда от този достъп в рамките на изискванията 
на системата.

• Без отричане (Non-Repudiation) – А7: Нерепу-
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тацията гарантира, че нещо, което действително 
се е случило, не може да се твърди, че не се е 
случило. Услугата за сигурност, която осигурява 
тази защита, може да бъде един от двата типа: 
(1) Получателят на данните получава и съхранява 
информация, доказваща, че данните са дошли от 
създателя. Това блокира автора да твърди, че ни-
кога не е изпращал данните. (2) Такъв, при който 
подателят на данните получава потвърждение, че 
данните са получени от получателя по предназ-
начение.

• Проверими (Auditability) – А5: Действията, пред-
приети от системата, трябва да бъдат записани, за 
да се предоставят доказателства на заинтересова-
ните страни, че тази система работи по предназ-
начение (успешните действия се проследяват), да 
идентифицират инициатора на определени дейст-
вия (активността на потребителя се проследява), 
да установи, че опитите за компрометиране на 
системата са отказани (проследяват се неуспешни 
действия).

Сигурността се постига чрез превантивни методи, 
използвани за защита на информацията от кражба, ком-
прометиране или атака. Това изисква разбиране на по-
тенциалните информационни заплахи като вируси и друг 
злонамерен код. Рискът за сигурността е продукт на три 
елемента: заплаха, уязвимост и въздействие. Рискът се 
отнася до възможността за загуба или повреда, когато 
конкретна заплаха се възползва от уловена уязвимост. 
Рискът може да включва финансови загуби в резултат на 
прекъсване на бизнеса, увреждане на репутацията, правни 
последици и дори загуба на човешки живот. Уязвимостта се 
отнася до конкретна слабост в активите (ресурсите), която 
позволява определена атака да бъде успешна. 

2.3. Архитектура на сигурността на OPC-UA. Стан-
дартът осигурява гъвкав набор от механизми за сигурност. 
Комуникацията клиент-сървър може да бъде реализирана 
по два начина – чрез и без сесия, както е видно от фиг.2. 
Сесията е организирана в приложния слой и в допълнение 
към рутинната работа на клиентски и сървърни приложе-
ния. Тя има за задача да управлява целите за сигурност, 
автентикацията и оторизацията на потребителя. Сесията 
комуникира чрез защитен канал в комуникационния слой, 
който е организиран по много гъвкав начин и трябва да 
бъде активиран. Комуникационният слой осигурява меха-
низми за защита за постигане на поверителност, цялост 
и автентикация на приложението, използвайки защитения 
канал, който осигурява криптиране за поддържане на по-
верителност, подписване на съобщения за поддържане на 
целостта и сертификати за автентикация на приложението. 
Механизмите за сигурност, предоставени от услугите на 
Secure Channel, се реализират от стек протокол, който е 
избран за изпълнението. Когато се използват протоколи 
OPC-UA (UACP), тогава функциите за сигурност се посочват 
по начина на SSL/TLS.

 

Фиг. 2. Архитектура за сигурност на OPC-UA  
за клиент-сървър приложения [5]

Комуникацията между приложенията се основава на 
съобщения, параметрите на които са дефинирани в част 4 
на стандарта и техния формат, определен от DataEncoding и 
TransportProtocol (фиг. 3). Стекът е колекция от софтуерни 
библиотеки, които реализират един или повече профили 
на стека. Интерфейсът между приложението и стека скри-
ва подробностите за изпълнението на стека в зависимост 
изцяло от използваната платформа за разработка. Всеки 
OPC-UA StackProfile е отделен протокол за приложение. 
Дори когато е избран SecurityMode = None, т.е. не се под-
държа защита, слоят SecureChannel присъства, поддържай-
ки логически канал с уникален идентификатор.

Фиг. 3. OPC-UA security architecture for client-server

3. Анализ на заплахите  
към OPC-UA приложения

3.1. Дефиниране на основните заплахи. Сигурността 
на индустриалните системи намалява риска от нанесените 
щети вследствие на атаки. Това включва: (1) идентифици-
ране на заплахите към системата, (2) идентифициране на 
уязвимостите на системата към тези заплахи и (3) осигу-
ряване на контрамерки, които директно намаляват уязви-
мостите, противодействат на заплахите или се възстановя-
ват при успешни атаки. 

 OPC UA приложенията могат да се използват в раз-
лични операционни среди. В някои случаи те могат да се 
окажат привлекателна цел за индустриален шпионаж или 
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саботаж, а също така могат да бъдат изложен на заплахи 
чрез ненатрапчив зловреден софтуер, като червеи, цир-
кулиращи в публични мрежи с различни предположения 
относно заплахите и достъпността, както и различни поли-
тики за сигурност и режими на прилагане. Едни от най-чес-
то срещаните заплахи към OPC-UA приложенията могат да 
бъдат обобщени, както следва:

• Наводнение от съобщения (Message Flooding): 
нападателят изпраща последователност от заявки 
към системата в опит да консумира достатъчно 
сървърни ресурси, за да направи системата не-
чувствителна на легитимен трафик.

• Подслушване (Eavesdropping): слушане на раз-
говор или комуникация на други хора без тяхното 
съгласие.

• Подправяне на съобщения (Message Spoofing): 
злонамерена страна, която се представя за дру-
го устройство или потребител в мрежата, за да 
стартира атаки срещу мрежови хостове, да краде 
данни, да разпространява зловреден софтуер или 
да заобикаля контролите за достъп.

• Промяна на съобщението (Message Alteration): 
при атаката се прихващат съобщения в комуника-
ционната среда, като може да се промени опреде-
лена информация или повикването да се пренасо-
чи, да се прекъсне услугата и т.н. 

• Възпроизвеждане на съобщение (Message 
Replay): мрежова атака, при която се записва ва-
лидно предаване на данни и след това се възпро-
извежда, за да повлияе на системните операции.

• Неправилнo оформени съобщения (Malformed 
Messages): известно също като размиване на 
протокола (Protocol Fuzzing), при атаката до целе-
вия сървър или клиент се изпращат съобщения с 
грешен синтаксис с цел прекъсване на услугата.

• Профилиране на сървъра (Server Profiling): съ-
бира се информация за сървъра или свързаното с 
него оборудване, за да се проучи какво предста-
влява основната инфраструктура 

• Отвличане на сесия (Session Hijacking): при от-
вличане на TCP сесия се атакува потребителската 
сесия през защитена мрежа. Отвличането на се-
сии е известно още като атака на човек в среда-
та, при която нападателят използва компютърна 
програма (снифер), която открива и записва раз-
нообразна ограничена информация, особено тай-
ните пароли, необходими за достъп до файлове 
или мрежи.

• Сървър измамник (Rogue Server): сървърът из-
мамник е сървър в мрежа, който не е под админи-
стративния контрол на мрежовия персонал.

• Компрометирани идентификационни данни на 
потребителя (Compromised User Credentials): 
потребителските идентификационни данни са дос-
тъпни за някои, различни от потребителя (без не-
гово знание или съгласие) и те могат да влязат в 
акаунта на потребителя.

3.2. Съгласуване на заплахите с механизмите за 
сигурност на OPC-UA. Съгласуваността, която се постига 
между заплахите и механизмите за сигурност на OPC UA, 
представена в таблицата, свързва функциите за сигурност 
на OPC-UA със специфични заплахи. Така например въз-
можни са следните случаи: (1) OPC-UA минимизира загуба-
та на наличност, причинена от наводняване със съобщения, 
чрез минимизиране на обработката на съобщения, докато 
те не бъдат автентикирани, или (2) при възникване на под-
слушване OP-UA осигурява криптиране за защита срещу 
подслушване, или (3) OPC-UA брои заплахите за подпра-
вяне на съобщения чрез предоставяне на възможност за 
подписване на съобщения, или (4) OPC-UA противодейства 
на отвличането на сесия, като задава контекст на защита-
та, т.е. защитен канал при всяка сесия и т.н.

Съгласуваност на заплахи и функции за сигурност

Заплахи А1 А2 А3 А4 А5 А6
Наводнение от съобщения 
(Message Flooding)

X

Подслушване 
(Eavesdropping)

X

Подправяне на съобщения 
(Message Spoofing)

X X

Промяна на съобщението 
(Message Alteration)

X X

Възпроизвеждане 
на съобщение 
(Message Replay)

X

Неправилнo оформени съобщения 
(Malformed Messages)

X

Профилиране на сървъра 
(Server Profiling)

X X X X X X

Отвличане на сесия 
(Session Hijacking)

X X X

Сървър измамник 
(Rogue Server)

X X X X X

Компрометирани потребителски 
идентификационни данни 
(Compromised User Credentials)

X X

4. Препоръки за сигурност  
при използване на OPC-UA

 В резултат на множество проведени тестове, съобра-
зени със стандарта, са установени и обобщени следните 
препоръка с оглед на използването на сигурни комуника-
ции с протокола OPC-UA:

• Работа в режим SecurityMode: Това означа-
ва, че трябва да бъде избран режим Sign или 
SignAndEncrypt. Тези режими гарантират, че на 
ниво приложение автентикацията е принудителна. 
Режимът на сигурност None не осигурява защита. 
Режимът на сигурност SignAndEncrypt се използва 
при защита на целостта на данните и тяхната по-
верителност [8].
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• Избор на криптографски алгоритми: Като поли-
тика за сигурност (SecurityPolicy) [9] трябва да се 
избере Basic256Sha256, при условие че клиенти-
те, с които сървърът взаимодейства, поддържат 
тази политика. Не бива да бъдат използвани по-
литики за сигурност с остарели алгоритми, напри-
мер SHA-1. 

• Автентикация на потребителя: Влизането в сър-
въра на UA с идентификатор анонимен трябва да 
се използва само при достъп до некритични ре-
сурси, тъй като в този случай не е възможно да се 
проследи от страна на сървъра кой осъществява 
промяна в данните или конфигурацията. Хакерите 
могат да се възползват от тези препоръки за из-
ползване на OPC-UA с идентификатор за сигурен 
начин (Secure Way) с цел четене или запис на 
данни по неоторизиран начин. Това може да се 
случи, ако ограничаването на правата за работа 
с идентификатора анонимен не е конфигурирано 
адекватно [8].

• Съхранение на сертификати и частни ключове: 
Никога не съхранявайте използваните частни клю-
чове или файлове със сертификати не бива да 
бъдат съхранявани в нешифрована файлова сис-
тема. За целта трябва да се използват специал-
ните магазини за сертификати на операционната 
система и нейните възможности за задаване на 
права за достъп. Препоръчително е използването 
на TPM модули или външен сигурен хардуер като 
USB токъни за автентикация с цел съхраняване на 
сертификати и/или частни ключове.

• Използване на сертификати: Да не се допускат 
връзки, които не предоставят надеждни сертифи-
кати. За самоподписаните сертификати е необхо-
дима допълнителна проверка. Ако сертификатите 
не са самоподписани, се изисква създаването на 
орган по сертификация, като сертификатите на 
сертифициращия орган се подписват самостоя-
телно или от друг сертифициращ орган. Сертифи-
циращите органи могат да бъдат многопластови 
[5]. 

• Управление и поддържане на сертификати: Пре-
поръчва се използването на списъци на доверие 
към сертификати и списъци за отмяна на серти-
фикати, за да бъдат управлявани само валидните 
сертификати. Тези списъци се създават от довере-
ни потребители или процеси Списъците трябва да 
бъдат актуализирани редовно.

Заключение
Дигитализацията и разрастващите се мрежови струк-

тури и приложения, от една страна, и увеличаващите се 
хакерски атаки по критични инфраструктури и индустри-
ални приложения, от друга, поставят все по-настойчиво 
на дневен ред въпроса за сигурността на мрежите и при-
ложенията. Представените в статията анализ и съпоставка 

на възможностите на OPC UA показват възможността за 
успешно справяне с проблемите на сигурността на раз-
лични нива в пирамидата за автоматизация. Дефинираните 
цели, потенциалните заплахи и установените съответствия 
позволяват, съгласно IEC-62541 (OPC UA), разработването 
на профили и модели за сигурност на отделни области на 
приложение.
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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.

Увод 
В днешно време разходите за топлинна енергия пред-

ставляват голяма част от разходите на едно домакинство, а 
световните тенденции показват постоянно увеличаване на 
цените на горивата. Според данни на Националния статис-
тически институт най-голяма част от разходите на българ-
ските домакинства представляват тези за отопление, чийто 
дял от общата енергийна консумация е приблизително 50%. 
Същевременно през 2013 г. 46.6% от населението е посо-
чило, че не поддържа топлинен комфорт в дома си, което 
нарежда България на първо място в ЕС, сочи проучване на 
Евростат [1]. През 2017 г. това са 37%.

Тези фактори поставят на дневен ред нуждата от оп-
тимизиране на потреблението, тъй като отоплението пред-
ставлява перо от всеки бюджет с най-голяма възможност 
за оптимизиране. От значение е не само как се отопля-
ваме, а и как може се регулира този процес. Тук идва и 
мястото на представената система – регулирайки по-ефек-
тивно температурата в дома си според нашите желания, 
както и периода, в който работи отоплителната система, 
не похабяваме енергия и даваме път на екологично чистите 
енергийни източници.

Битовото отопление, заедно с промишлеността, транс-
порта и енергетиката са основни източници на прах. Прахът 
е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му 
здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав 
на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на 

повърхността им други химични съединения, в това число 
мутагени, ДНК модулатори и други, както и от участъка на 
респираторната система, в която те се отлагат [2]. Прахът 
постъпва в организма предимно чрез дихателната система, 
при което по-едрите частици се задържат в горните диха-
телни пътища, а по-фините частици (под 10 mm) достигат 
до по-ниските отдели на дихателната система, като водят 
до увреждане на тъканите в белия дроб. Вредният ефект на 
замърсяването с прах е по-силно изразен при едновремен-
но присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух [2]. 
Установено е тяхното синергично действие по отношение 
на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявя-
ва с дразнещо действие и зависи от продължителността на 
експозицията. Кратковременната експозиция на 500 mg/m3  
прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при 
населението, а при наполовина по-ниски концентрации се 
наблюдава повишаване на заболяваемостта и нарушаване 
на белодробната функция. Продължителната експозиция на 
серен диоксид и прах се проявява с повишаване на нес-
пецифичните белодробни заболявания, предимно респира-
торни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити – 
при значително по-ниски концентрации от (30–50 mg/m3),  
което е особено силно проявено при децата.

Прекалено слабото или твърде ярко осветление в 
стаята има отрицателен ефект върху човешкото тяло. В 
допълнение към вечната сънливост, недостатъчното коли-
чество изкуствена и естествена светлина води до по-се-
риозни опасности – зрително увреждане и нарушение на 
психологическото състояние. Решаването на проблема е 
съвсем просто – да се инсталират по-подходящи лампи и 
да се организира правилното осветление във всяка стая в 
съответствие със стандартите за осветяване на жилищните 
и работните помещения.

В тази първа част се разглеждат компонентите на 
автоматизирана система за следене и анализ на данни от 
околната среда: методи и сензори за измерване на фини 
прахови частици в атмосферния въздух, температура и 
осветеност на работното място; избор на управляващо 
устройство и връзката му със сензорите; избор на сис-
темата за записване и визуализация на данните от сензо-
рите. Преди това накратко ще разгледаме политиките на 
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Европейския съюз за чистотата на въздуха, българското 
законодателство в областта на качеството на атмосферния 
въздух (КАВ) и въздействието на праха върху здравето.

Замърсяване на въздуха.  
Фини прахови частици

Замърсяването на въздуха вреди на човешкото 
здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много 
замърсители на въздуха спаднаха значително през послед-
ните десетилетия, което доведе до подобрено качество на 
въздуха в целия регион. Въпреки това концентрациите на 
замърсителите на въздуха са все още прекалено високи и 
проблемите с качеството на въздуха остават. Замърсяване-
то на въздуха е местен, общоевропейски и междуконтинен-
тален проблем. Замърсителите на въздуха, отделени в една 
държава, могат да бъдат пренесени в атмосферата, което 
влошава качеството на въздуха на други места. По всеобщо 
мнение днес праховите частици, азотният диоксид и озонът 
в близост до земната повърхност са трите замърсителя, 
които засягат в най-голяма степен човешкото здраве [3]. 
Значителна част от населението на Европа живее в зони, 
по-специално в големи градове, където се наблюдава пре-
вишаване на допустимите норми за качеството на въздуха: 
замърсяването с озон, азотен диоксид и прахови частици 
създава сериозни рискове за здравето. Ето защо намаля-
ването на замърсяването на въздуха остава важна задача.

Фините прахови частици са част от атмосферния 
прах. Фините прахови частици са микроскопични твърди 
или течни вещества, суспендирани в земната атмосфера. 
Източниците на прахови частици могат да бъдат естествени 
(които се срещат в природата) или изкуствени. Праховите 
аерозоли се образуват при природни процеси (вулкани, 
бури, земетресения), разнообразни антропогенни дейности 
(добивна промишленост, строителство, горивни процеси, 
транспорт) или като вторичен продукт от различни химиче-
ски процеси, протичащи в атмосферата.

Актуалната дефиниция идва от въведеният през 1987 г.  
от Американската агенция за опазване на околната среда 
(United States Environmental Protection Agency) National Air 
Quality Particulate Matter стандарт (накратко означен като 
PM-стандарт) [4]. Първоначалната дефиниция за фини пра-
хови частици се базира на Конвенцията от Йоханесбург от 
1959 г. и приема за гранична стойност диаметъра на час-
тиците 5 μm. В първата версия на американския стандарт 
се дефинира PM10, който и в ЕС от 2005 г. е определен 
за гранична стойност. През 1997 г. американският стан-
дарт е допълнен с PM2.5, който отговаря на финия прах, 
проникващ в алвеолите на белите дробове. Освен това съ-
ществува и дефиниция за ултрафин прах (UP или съответно 
UFP, ултрафин прах), 100 nm (0.1 μm).

Политиките на Европейския съюз за чистота на 
въздуха. Дългосрочната цел на ЕС е да се постигнат степе-
ни на чистота на въздуха, които не водят до неприемливи 
въздействия и рискове за човешкото здраве и околната 
среда. ЕС действа на много равнища за намаляване на 

излагането на замърсяване на въздуха: посредством за-
конодателство, сътрудничество с отраслите, отговорни за 
замърсяването на въздуха, както и с международни, нацио-
нални и регионални органи и неправителствени организа-
ции и научни изследвания. Политиките на ЕС си поставят 
за цел да намалят излагането на замърсен въздух чрез 
намаляване на емисиите и установяване на норми и целеви 
стойности за качеството на въздуха.

Норми за качеството на атмосферния въздух. Ре-
публика България е синхронизирала своето законодател-
ство в областта на КАВ с Европейското. Наредба № 12 от 
15 юли 2010 г. регламентира следните норми за КАВ по 
отношение на РМ10 и РМ2.5:

• РМ10: средноденонощна норма (СДН) – 50 μg/m3  
(да не бъде превишавана повече от 35 пъти годиш-
но); средногодишна норма (СГН) – 40 μg/m3.

• РМ2.5: СГН – 25 μg/m3, в сила от 2015 г. През 
2020 г нормата ще бъде 20 μg/m3.

Наред със стандарта за размера на частиците фините 
прахови частици могат да се разделят в зависимост от 
вида си, произхода и други критерии. На мястото на измер-
ване е важно да се определи произходът им.

Дейности на Европейската агенция за околната 
среда (EAОС). ЕАОС подпомага прилагането на законода-
телството на ЕС, свързано с емисиите в атмосферата и 
качеството на въздуха. Също така Агенцията съдейства за 
оценката на политиките на ЕС в областта на замърсяването 
на въздуха и за разработването на дългосрочни стратегии 
за подобряване на качеството на въздуха в Европа. Дей-
ността на ЕАОС поставя ударението върху:

 – осигуряване на публичен достъп до набор от дан-
ни за замърсяването на въздуха;

 – документиране и оценка на тенденциите в замър-
сяването на въздуха и съответните политики и 
мерки в Европа; 

 – изследване на баланса и синергиите между за-
мърсяването на въздуха и политиките в различ-
ни области, включително изменение на климата, 
енергетика, транспорт и промишленост.

Въздействие върху здравето. Прахът е основният 
причинител за много вредни въздействия върху здравето. 
Фините прахови частици са отговорни за засилване на 
алергиите, асматични пристъпи, дихателни смущения, рак 
на белия дроб, както и увеличен риск от възпаление на 
средното ухо на децата. Освен това се предполага, че те 
имат въздействие върху заболяванията на сърцето и кръво-
обращението – например сърдечен инфаркт [5].

При оценката на частиците трябва да се вземе пред-
вид и тяхната повърхност, а тя при малките частици е 
многократно по-голяма. Теглото на отделните частици не 
дава информация за тяхната токсичност. Размерът на въз-
действието на частиците върху дихателните пътища зави-
си наред с токсичността на частиците (например олово, 
ванадий, берилий, алуминий, въглеводородни съединения 
и други) и от големината на частиците: колкото по-малки 
са частиците, толкова те са по-опасни за хората, толкова 
по–дълбоко проникват в белите дробове на човека. Финият 
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прах с размер PM10 достига частично дробовете, тъй като 
филтрирането от страна на носовата кухина не е доста-
тъчно за частици с размер под 10 микрона. Но по този 
начин ултрафини частици с размери под 0.1 μm достигат 
до алвеолите на белите дробове и се отстраняват оттам 
много бавно или не се отстраняват. Има предположение, че 
ултрафините частици проникват директно в кръвоносната 
система и влияят на кръвното налягане и други параметри 
на кръвта. Освен това се дискутира въпросът за директното 
проникване на наночастиците в мозъка [6].

Замърсяването на въздуха влошава и околната среда. 
Около 90% от градското население на Европа са изложе-
ни на замърсители в концентрации, по-високи от нивата 
на качеството на въздуха, считани за вредни за здравето. 
Излагането на тези замърсители редовно или при върхови 
концентрации упражнява различно по своята сериозност 
въздействие – от смущения на дихателната система до 
преждевременна смърт. Например фините прахови частици 
(PM2.5) във въздуха намаляват очакваната продължител-
ност на живота в ЕС с повече от осем месеца. Бензо(а)
пирен е канцерогенен замърсител, пораждащ нарастваща 
загриженост, с концентрация над прага, определен за за-
щита на човешкото здраве, в няколко градски района, осо-
бено в Централна и Източна Европа.

Методи и сензори за измерване  
на фини прахови частици и осветеност

Разработени са редица методи за измерване на ма-
совата концентрация на прахови частици в околния въздух. 
Те включват уреди за директно отчитане, които предоставят 
възможност за непрекъснат мониторинг, и филтър базира-
ни гравиметрични пробовземни устройства, които събират 
праховите частици върху филтър, който впоследствие бива 
претеглен в лабораторни условия.

В световната практика най-често използваните ме-
тоди за измерване на фини прахови частици във въздуха 
са: филтър-базирани гравиметрични пробовземни уреди; 
анализатори с микровезна (Tapered Element Oscillating 
Microbalance, TEOM); анализатори с бета абсорбция; оптич-
ни уреди; метод на черния дим. В мониторинговите станции 
в България, които са част от Националната система за мо-
ниторинг на КАВ, измерванията се извършват по гравиме-
тричен метод или чрез β абсорбция [7]. Апаратурата трябва 
да отговаря на стриктните изисквания на националните и 
международните стандарти за измерване на параметрите 
на околния въздух: БДС EN 12341:2014 за фини прахови 
частици. Освен споменатите официално признати методи 
за измерване на прахови частици в атмосферния въздух, 
в последно време добива популярност и измерването им 
чрез сензорни станции. Сензорът брои частици в опреде-
лен обем въздух. Чрез изчислителен модел броят частици 
се преобразува в μg/m-3 РМ10 и РМ2.5.

Сензорът за фини прахови частици SDS011 се ос-
новава на принципа на лазерно разсейване и служи за 
измерване на концентрацията на частици между 0.3 до 10 

μm във въздуха. Той е с цифров изход и вграден вентила-
тор, стабилен, точен и надежден. При промяна на външните 
условия времето за реакция е по-малко от 10 секунди. От-
личава се с висока разделителна способност: 0.3 μg/ m3. 
Обхватът му на приложение е детектор на PM2.5. Purifier. 
Захранване: напрежение 4.7 ~ 5.3 V, мощност > 1 W, пул-
сации на захранващото напрежение < 20 mV. Интерфейс 
– UART. Toзи сензор е използван в реализирания проект.

 Принципът на работа на сензора SDS011 е лазерно-
то разсейване на светлината. Частиците преминават през 
зоната на обсег на сензора. Разсеяната светлина се тран-
сформира в електрически сигнали и тези сигнали се усил-
ват и обработват. Броят и диаметърът на частиците могат да 
бъдат получени чрез анализ, тъй като формата на сигнала 
има определени отношения с диаметъра на частиците.

Сензор QSA2700D. През януари 2018 г. направление 
Сградни технологии на Siemens пусна на пазара нов сензор 
за фини прахови частици за сгради – сензорa QSA2700D 
[8]. С това компанията допълва продуктовото си порт-
фолио от устройства, гарантиращи здравословен климат 
в помещенията. Сензорът се използва за наблюдение и 
визуализация на замърсяването на въздуха и е лесен за 
интегриране в системите за управление на сгради. Новият 
сензор за фини прахови частици се основава на лазерна 
технология и измерва замърсяването на въздуха в две ка-
тегории: PM 2.5 и PM 10, т.е. частици с диаметър от 0.3 до 
2.5 микрометра и съответно 0.3 до 10 микрометра. Малък 
вентилатор, монтиран в сензора, засмуква въздуха. Ла-
зерният диод, който измерва разсейването на светлината 
от частиците, регистрира точната концентрация на PM2.5. 
Сензорът е настроен за измерване на важната стойност 
на PM2.5. Той оценява концентрацията и на PM10. Тези 
частици с диаметър до 10 микрометра са толкова големи, 
колкото и поленовите зърна, които предизвикват алергии, 
но те не са толкова опасни, колкото PM2.5.

Сензорът може да бъде интегриран в съществува-
щата система за сградна автоматизация. Той може да се 
комбинира и с пречиствателите на въздуха, които вече 
са стандартни в много офис сгради. Тези пречистватели 
филтрират замърсения въздух в помещението, преди да го 
върнат обратно в офисите. Сензорите ще могат да включ-
ват и изключват пречиствателите на въздуха според кон-
центрацията на PM2.5, вместо да ги оставят да работят 
постоянно. Сензорите активират само пречиствателите на 
въздуха и само когато е необходимо, което може да доведе 
до значителни икономии на енергия.

Експертите от Siemens разработват и приложение, 
което може да се използва за свързване на PM сензора с 
датчик за въглероден диоксид, управлявайки по този начин 
вентилационната система на сградата. Въглеродният диок-
сид се натрупва в затворени помещения в резултат на ди-
шането на хората. Към този момент в такива случаи често 
се използват сензори за въглероден диоксид за активиране 
на вентилационната система, която след това вкрава свеж 
въздух в сградата. В много големи градове концентрацията 
на външните фини прахови частици е толкова висока, че 
вентилацията не е препоръчителна. В този случай сензорът 
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за измерване на температурата може да предотврати вен-
тилацията.

Смяната на лазерния модул е лесна. PM сензорът 
за частици QSA2700D на Siemens разполага с допълнителна 
функционалност. Тъй като PM сензорите всмукват въздух, с 
течение на времето замърсяването се натрупва върху ла-
зерната оптика. Обикновено целият сензор трябва да бъде 
изключен от захранващите кабели, отстранен и заменен с 
нов модул. В този случай сензорът се нуждае от подмяна 
само на малкия лазерен модул. Подмяната на сензорния 
модул е бърза и лесна и не изисква специални умения, 
както и не се налага закупуване на ново устройство или 
преконфигурация. Когато сензорният модул трябва да бъде 
подменен, устройството сигнализира потребителите за това 
чрез самия дисплей, а в случай, че моделът е без дисплей 
– чрез LED светлина.

Сензорът на Siemens предлага и икономичен режим, 
така че лазерният модул не се нуждае от подмяна толкова 
често. При този режим се правят ограничен брой измер-
вания на всеки час, в резултат на което замърсяването на 
сензора отнема повече време. Датчикът има дисплей, който 
се активира само при идентифициране на присъствието на 
хора. Когато в помещението не е регистрирано такова при-
съствие, честотата на измерванията на частици намалява, 
удължавайки значително експлоатационния период на сен-
зора. Когато клиентът се намира в рамките на около метър 
от сензора, той се активира и моментната стойност на 
фините прахови частици се показва на дисплея в рамките 
на секунди, уточняват от Siemens.

Сензор за светлина TSL2561, I2C интерфейс 
(Light Sensor). Модулът е изграден от сензор за светлина 
TSL2561. Позволява по-точно изчисляване на осветеност 
(Lux), конфигуриране в различни работни режими и от-
читане в обхват от 0.1 до 40000 Lux. Работи с цифров 
интерфейс I2C, с избор от между три I2C адреса, които се 
конфигурират от извода ADDR. Захранва се с напрежение 
3-5 V и консумира до 0.5 mA (15 mA в режим powerdown). 
Интерфейсът има конвертор на логически нива.

Сензорът TSL2561 се отличава с голяма точност и 
чувствителност и има следните характеристики:

• Размери: 17 x 19 mm;
• Обхват на осветеност: 0.1–40 000 Lux;
• Работно напрежение интерфейс: 3-5 V;
• Отчита и инфрачервена светлина.
Сензор за светлина MAX44009 с I2C интерфейс. 

Този сензорът разполага с цифров изход I2C, който е идеа-
лен за множество преносими приложения като смартфони, 
преносими компютри и индустриални сензори и е показан 
на фиг. 1. С по-малко от 1 μA работен ток той е най- ико-
номичният сензор за околна светлина в индустрията и се 
отличава с ултраширок 22-битов динамичен диапазон от 
0.045 lux до 188 000 lux. Спектралната реакция на фото-
диода на чипа е оптимизирана, за да имитира възприятието 
на човешкото око и включва IR и UV блокираща способ-
ност. Адаптивният блок за усилване избира автоматично 
правилния диапазон на работа, за да оптимизира броя на 
луксовете.

Фиг. 1. Схема на сензор MAX44009

Cензорът е проектиран да работи в обхват на захран-
ващото напрежение от 1.7 V до 3.6 V и консумира само 
0.65 μA в пълна експлоатация. Toзи сензор е използван в 
реализирания проект.

Сензор за температура (дигитален термометър) 
DS18S20. На фиг. 2 е показана схемата му. Toзи сензор е 
използван в реализирания проект.

Има следните характеристики:
• Захранващо напрежение: 3.0-5.5 V;
• Pull-up захранващо напрежение (паразитно):  

3.0-5.5 V;
• tERR (температурна грешка): ±0.5 ±2℃;
• IDDS (ток в неактивен режим): 750–1000 nA;
• IDD (ток в активен режим): 1–1.5 mA.

Фиг. 2. Схема на сензор DS18B20
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Заключение
Европейският съюз води последователна политика за 

чистотата на въздуха. Основен проблем за решаване е на-
маляването на фините прахови частици, какъв е техния вид 
и кой е основният източник на замърсяване. Необходими 
са целенасочени усилия за по-нататъшно опазване на здра-
вето на човека и на околната среда в Европа. Направен е 
обзор на методи и сензори за измерване на фини прахови 
частици в атмосферния въздух, температура и осветеност 
на работното място. Те са в основата на проектирана и 
реализирана система за мониторинг на параметри на зао-
бикалящата ни среда.
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Abstract. Internet of Things (IoT) is a modern paradigm referring to 
interconnected things/objects in the global digital network Internet. 
This model differs significantly from the traditional approach of con-
necting computers, laptops and servers to Internet. There is a huge 
variety of connected devices - ranging from sensors and RFID tags 
and mobile phones to data centres and supercomputers. They all 
create, transmit and process digital/digital data in a quantity, variety 
and unimaginable until recently. All this leads to new requirements for 
the means and environment for data processing. The paper presents 
a classification of architectural model, used for data from IoT. They 
are placed in four groups – such of standardization organization, of 
commercial organizations, in respect of Industrial Internet of Things 
and of researchers. A well-known architecture, that distinguishes the 
data path according to the speed of data processing – Lambda Archi-
tecture is also presented. The paper also looks at the most popular 
products, programs and software libraries for big data processing. 
A particular attention is given to the Hadoop software library, which 
allows processing of big sets of data. Other products and tools for 
ETL (Extract, Transform and Load), distributed event streaming, data 
storage, data processing and analytics are also presented. The paper 
describes a simplified architecture, which has been implemented and 
demonstrated to work on a 40-node cluster. Its software comes from 
the open source Hadoop environment. The next tasks and future work 
on this architecture are presented. 

Увод
Появата на интернет на oбектите (Internet of Things 

– IoT, понякога срещан и като интернет на нещата) в 
21-и век продължи и разшири дигиталната революция на 
човечеството, която започна с масовото навлизане на 
персоналните компютри и използването на глобалната 
мрежа интернет. Терминът IoT e въведен от Кевин Аштън 
през 1999 г. по време на презентация за радиочестотни 
идентификатори (RFID) [1]. Времето, когато това съче-
тание става много известно и ползвано от целия свят, 
е десетилетие по-късно. Според една от най-известни-
те фирми в комуникационните технологии – Cisco, това 

става в периода между 2008 и 2009 г., когато броят на 
свързаните в интернет устройства превишава броя на хо-
рата, населяващи Земята [2]. Този интернет на всички 
обекти за много кратко време престана да е предмет на 
футуристични сценарии и започна да се материализира с 
постоянната поява на нови „умни“ (smart) устройства и 
системи. Първи „поумняха“ телефоните, последваха теле-
визори, часовници, домове, градове и всичко, за което 
може да си помисли човек. Това доведе до нови възмож-
ности и приложения в бизнеса, финансите, здравеопазва-
нето, образованието, транспорта, околната среда и всяка 
друга област на човешката дейност. Новите устройства и 
подходи породиха нови предизвикателства и трудности. 
Генерирането на данни и информация започна да ста-
ва с много бързи темпове и в огромни размери. Това 
от своя страна доведе до необходимост от създаване на 
нови системи за приемане, съхраняване и обработка на 
големи данни, защото съществуващите такива до преди 
десетилетие не бяха проектирани да се справят с тях. 
Самият термин големи данни се отнася до комбинацията 
от няколко V-та, характеризиращи особеностите на този 
друг феномен, тясно свързан с ИнО. Сред най-често сре-
щащите се характеристики са обем на данните (Volume), 
скорост на генериране (Velocity), разнообразие (Variety), 
достоверност – наличност и чистота на данните (Veracity) 
и стойност – полезността на данните за приложение/
бизнеса (Value) [3]. В литературата се срещат различни 
бройки V – от 3 до 42 [4]. В тази нова среда и посочените 
нови изисквания е нормално изследователи и проектанти 
да се насочат към разработването на нови архитектури, 
подходи и средства за обработка на големи данни от ИнО.

Архитектурни модели
Интересът към голямото количество приложения на 

интернет на обектите бързо доведе до създаване на архите-
ктурни модели, които да служат за рамка на разработчици-
те. Най-общо могат да се посочат четири групи модели – на 
международни стандартизиращи организации, на търговски 
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компании, за индустриален интернет на обектите (ИИнО) и 
модели от изследователски центрове и групи. 

От моделите на международните стандартизиращи 
организации могат да се посочат тези на ISO/IEC/IEEE [5], 
IEEE [6], Международния съюз по телекомуникации ITU [7] 
и други. От моделите на търговски компании заслужават 
внимание тези на Cisco [8], IBM [9], Intel [10], Microsoft 
[11], Amazon [12] и други. От ИИнО най-често се предста-
вят тези на индустриалния консорциум за ИнО [13] и на 
проекта Arrowhead [14]. Най-много и разнообразни идват 
от изследователските центрове и групи, като някои автори 
сочат над две хиляди изследвания по теми, свързани с ИнО 
архитектури [15]. 

Принципите на Ламбда архитектурата (Lambda 
Architecture), на която са изградени и някои от изброените 
по-горе архитектури, почиват на разделяне на поточни и 
пакетни данни. Това е обща, скалируема архитектура, която 
има за цел да обслужва големи потоци данни и натовар-
вания в различни случаи, включително и с ИнО данни. При 
нея потокът от данни се разклонява на две: а) за бърза, 
„гореща“ обработка (hot path), който обработва данните в 
реално или близо до реално време и б) за обработка на 
пакети от данни (cold path, batch processing), които често 
са в много големи обеми – фиг. 1. 

Фиг. 1. Ламбда архитектура

Основната функция на Ламбда архитектурата е да 
разграничи и подаде на различни модули данните, които 
трябва да се обработят в реално време (бързо постъпващи, 
поточни данни) и данните, които не изискват обработка в 
реално време, но пък имат високи изисквания за памет или 
процесорно време.

Средства за обработка  
на големи данни

В дигиталния свят винаги е имало данни в големи 
размери (примерно исторически данни на фирми, от ме-
теорологични станции, данни за населението по света, в 
биология, фармация и генетика), но с навлизането на ИнО 
и популяризирането на социалните мрежи, платформите на 
Google и Youtube, изискванията за киберсигурност и т.н. 
потокът на милиони и даже милиарди байтове в реално 
време стана ежедневие. Заедно с това се появиха и сред-

ства за обработка на тези данни, като една от най-важните 
характеристики на тези средства е скалируемостта – въз-
можността за обработка и съхранение на все повече данни. 

Когато се говори за средства за обработка на големи 
данни, непременно се започва с Hadoop – най-известното 
име, което се използва от повече от половината от 50-те 
компании в класацията Fortune [16]. Софтуерната библио-
тека в рамките на Hadoop предоставя възможност за раз-
пределена обработката на големи масиви от данни. Това се 
извършва върху клъстери от компютри посредством прости 
модели за програмиране [17]. Паралелната обработка и 
съхранение на данни може да се извършва в сървъри, чий-
то брой може да нараства с увеличението на заданието/
данните. Проектът Hadoop е на фондацията с отворен код 
– Apache, която има над 300 проекта с около 2 петабайта 
изтеглен код [18]. Самият Hadoop е съставен от няколко 
модула, най-важните от които са разпределената файлова 
система HDFS (Hadoop Distributed File System), системата 
за паралелна и разпределена обработка на големи данни 
MapReduce и системата за управление на клъстерите и раз-
пределяне на заданията – YARN.

Други свързани или успешно работещи с Hadoop сис-
теми/проекти са базите данни Cassandra, HBase, Hive и 
Impala; средствата за бърза обработка на данни в Hadoop 
– Spark (подобрява десетки пъти производителността в 
сравнение с MapReduce) и Storm; средствaта за извлича-
не, трансформиране и зареждане на данни NiFi и Talend; 
средствата за работа с машинно обучение и изкуствен ин-
телект – Mahout и Submarine, както и споменатия Spark. 
Когато става въпрос за анализ на запазени и обработени 
данни от системи около и с Hadoop, най-често се визират 
Lumify, Flink и KNIME. Най-популярният и използван брокер 
(програма за разпределение на данните по теми и задачи) 
в тази среда е Kafka.

Тези програми, библиотеки и средства се ползват (или 
са разработени от тях) вече няколко години от компании и 
организации като Yahoo, Alibaba, Twitter, NSA, Spotify, Netflix, 
eBay, Groupon и други. През последните две години в УНСС 
е изграден клъстер с 40 възела за обработка и съхранение 
на данни, всеки от които разполага с по 128 гигабайта 
памет и обща постоянна памет от 4.5 петабайта. На този 
клъстер е разработена и верифицирана успешно базова 
архитектура за големи данни от ИнО със следните компо-
ненти: 1) Блок за извличане и първоначална обработка на 
данни, реализиран с пакета NiFi; 2) Блок за разпределение 
на данните по теми/задачи, реализиран с пакета Kafka; 3) 
Блок за съхранение на данните, реализиран с HDFS Hadoop; 
4) Блок база данни, с който се извършват запитвания и за-
явки, реализиран с Hive (който при необходимост за бърза 
обработка може да бъде заместен с инсталирана база за 
по-бърза обработка – Impala) и 5) Блок за визуализация, 
реализиран с пакета Power BI. Архитектурата на този опро-
стен модел, изграден почти изцяло на пакети с отворен код 
от фондация Apache, е показана на фиг. 2. За разлика от 
Ламбда архитектурата, представената тук архитектурата не 
разграничава първоначално данните за горещ или студен 
поток, а при необходимост от такова разграничение то се 
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извършва в блока „база данни“, където при пакетна обра-
ботка се ползва Hive, а в случаите, когато има изискване 
за бърза обработка на данните, работи базата Impala.

Фиг. 2. Архитектура на система за обработка  
на големи данни от ИнО

Заключение
В статията са класифицирани и представени в най-

общ аспект различните използвани архитектурни модели 
за обработка на големи данни от интернет на обектите. 
Описани са често използваните средства, програмни мо-
дели и библиотечни програми за работа с големи данни, 
създадени и работещи около платформата с отворен код 
Hadoop. Посочени са различните средства, използвани в 
различните етапи на обработка на големи данни от ИнО 
– от приемане през съхранение на данните; извличане на 
данните; трансформиране и зареждане на данните; раз-
пределяне на задачите и темите за обработка, свързани 
с данните; аналитичността. Посочени са и базите данни, 
които работят с неструктурирани, големи обеми от данни.

Представена е опростена архитектура, която е реали-
зирана и е показала своята работоспособност на клъстер 
с 40 възела, където са разположени програмни продукти 
от средата на Hadooop. Следващите задачи и бъдещата 
работа по тази архитектура са свързани с добавяне на 
модули, които могат да извършват машинно обучение, да 
изпълняват програми с изкуствен интелект, както и да се 
проектира и създаде модул за сигурност, който да обхваща 
цялата архитектура. 
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Abstract. This paper presents the application of Deep Convolutional 
Neural Networks (DNN) in the process of online learning of students, 
which become very important in the time of Covid pandemic. The 
pre-trained DNN are analyzed and selected one applied for students’ 
face recognition and for facial emotions recognition. On the base of 
face recognition students are admitted to the online lectures, exer-
cises and exams. As well, face recognition used to control students 
whether they regularly visit the lectures and the exercises. The anal-
ysis of students’ facial emotions (positive, neutral or negative) was 
used for personalization of the study process and for adaptation of 
the lecture material. 

1. Увод
През последните години се наблюдава бързо разви-

тие на дълбочинните конволюционни невронни мрежи [1] 
за лицево разпознаване и за разпознаване на лицеви емо-
ции. Множество компании, които са лидери в областта на 
изкуствения интелект, разработиха такива собствени нев-
ронни мрежи за разпознаване на лица и емоции (DeepFace, 
VGG, Facenet, DeepId, ResNet и други). Благодарение на 
усилията на научната общност много от моделите на тези 
невронни мрежи за лицево и разпознаване и за разпозна-
ване на емоции са достъпни за използване с нетърговска 
цел, като моделите са налични в обучен вариант. В стати-
ята е направен кратък анализ на някои от съществуващите 
предварително обучени дълбочинни невронни мрежи (ДНМ) 
за лицево разпознаване и разпознаване на емоции. Целта 
му е да се избере подходящ модел на ДНМ, който да се 
използва за разпознаване на студентите и за анализ на 
техните емоции по време на тяхното онлайн обучение. На 
основата на лицевото разпознаване студентите се допускат 
до онлайн обучението (лекции, упражнения или изпити). На 
основата на техните емоции (положителни, неутрални или 
отрицателни) се извършват коригиращи действия за персо-
нализиране и индивидуализиране на лекционния материал 
на конкретния студент. 

2. Лицеви емоции
Емоциите са свързани с нашите възприятия и взаимо-

действия със света около нас. Ние изразяваме емоциите си 
по различни начини: чрез различни движения и жестове на 
главата и крайниците, мимики, чрез интонацията на гласа 
си и други. Лицето ни е един от най-изразителните показа-
тели на нашите емоции. Чрез различни изражения на лице-
то, включващи очите, клепачите, веждите, устните, носа и 
брадичката, ние показваме специфични емоции и техните 
нюанси. Основните емоции са щастие (радост), гняв, из-
ненада, страх, тъга и отвращение, както и неутрални. През 
1978 г. P. Ekman и W. V. Friesen [2] предлагат система за 
кодиране на мимиките, наречена система за кодиране на 
лицеви действия (Facial Action Coding System – FACS). Сис-
темата класифицира израженията и лицевите емоциите на 
базата на елементарни компоненти, наречени единици за 
действие (Action Units – AUs). Всяка единица (AU) има но-
мер (AU1 или AU35) и е свързана с един или повече лицеви 
мускули. Чрез тази система различните емоции могат да се 
представят като комбинация от множество единици (AUs). 
Например емоцията щастие [3,4], показана на фиг. 1, може 
да бъде обобщена като комбинация от повдигане на бузите 
(AU6) и издърпване на ъгъла на устните (AU12). 

Фиг. 1. Емоцията щастие е комбинация от AU6 + AU12

Чрез анализа на лицевите емоции може да се пред-
скаже поведението на хората и да се генерират препоръки 
или предложения за използването на услуги и продукти. 
Анализът на емоциите на студентите по време на онлайн 
обучението може да се използва за адаптация на препо-
давания лекционен материал, за разнообразяването му с 
подходящи примери и други.
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3. Разпознаване на лице  
и на лицеви емоции

Разпознаването на лица и лицевите емоции е част 
от по-общата задачата за разпознаване на лицеви изо-
бражения За решаването на тази задача се прилагат дъл-
бочинни конволюционни невронни мрежи (Deep Learning 
Neural Network – DNN, или Convolutional Neural Network – 
CNN). Първоначално тези мрежи се обучават с голям брой 
снимки на човешки лица (набори от данни – datasets), за 
да разпознават и класифицират човешките лица и емоции. 
Обемът на наборите от данни варира от няколко хиляди 
снимки на лицата на няколко хиляди различни човека до 
няколко милиона снимки. Снимките са направени от раз-
лични ъгли при различни нива на осветеност и различни 
настройки на камерата (бленда, рязкост, баланс, резолю-
ция и други). Снимките в наборите от данни са етикети-
рани с информация за лицето и емоцията, представена 
във всяко лице. Обикновено един набор от данни съдържа 
подгрупи от снимки за обучение, тестване и валидиране. 
След фаза на обучение CNN се проверяват с тестване на 
подмножество изображения, за да се оцени тяхната точ-
ност или дали те разпознават правилно конкретното лице 
и/или емоциите. Така обучената CNN може да се тества 
(използва) за разпознаване на лица и емоциите им чрез 
използване на набори от неетикетирани снимки. Повече 
информация за различните множествата от данни може да 
се намери в kaggle.com и в [7,10].

Целият процес или конвейер по разпознаване на лица 
и емоции (фиг. 2) включва следните стъпки: детекция (откри-
ване) и изрязване на лице от дадена снимка, предварителна 
обработка на изрязаното изображение, дълбочинно обуче-
ние на характеристики и дълбочинна класификация [3]. 

Фиг. 2. Процес на разпознаване на лица и емоции

Откриването и изрязването на лица са свързани с 
намирането на човешко лице или лица в конкретната сним-
ка и тяхното извличане (изрязване) от снимката. Предва-
рителната обработка, която не е задължителна, включва 
множество от операции, свързани с така нареченото под-
равняване (alignment) на лицето. При тези операции лицето 
се завърта и ориентира по съответен начин, така че да 
се генерира фронталното лице, отговарящо на изисква-
нията на входното ниво на CNN. При тези операции също 
така се премахва фонът около лицето, нормализират се 
осветеността, контрастът и позата на лицето; извършва се 
мащабиране на изрязаното изображение на лицето до раз-
мерите на входния формат, изискван от CNN, както и прео-
бразуването му в чернобял (BW) или цветен (RGB) формат. 
Дълбочинното обучение на CNN е свързано с извличане 
на характеристики или особености (features) от входното 
фронтално лице и класификация на лицето на основата на 

тези характеристики. Както беше споменато по-горе, CNN 
се обучава с голям набор от етикетирани изображения на 
лица, a след това нейната точност се проверява с друг 
набор от данни за тестване. Едва тогава тя може да се из-
ползва за разпознаване на лица и предсказване на емоции 
върху нови неизвестни и неетикирани изображения. 

Обикновено всяка CNN (фиг. 3) съдържа групи от 
конволюционни (CONV), активиращи (ReLU) и пулингови 
(POOL) слоеве, използвани за извличане на характерис-
тики, а в края на мрежата има един или повече напълно 
свързани слоеве (FC), предназначени за класификация на 
тези характеристики.

Фиг. 3. Архитектура на типична CNN (VGG-Face©)

Конволюционният слой изчислява изхода на невро-
ните, свързани към входовете на входния слой. Всеки нев-
рон на конволюционния слой изчислява скаларен продукт 
между неговите тегла и входните стойности на локалната 
област на изображението, към която е свързан. Като се 
започне от размера на входящото изображение, всеки кон-
волюционен слой намалява размера на изображението в 
зависимост от размера на приложения филтър. Обикновено 
размерът на филтъра е 3x3 и се използва за намиране 
на някои специфични фигури или пиксели в определени 
позиции на изображението. Изображението се сканира хо-
ризонтално и вертикално с филтъра и конволюционната 
функция се изчислява чрез умножаване (или логическо И) 
между филтъра и рамка със същия размер в изображение-
то (фиг. 4). Множество от различни филтри могат да бъдат 
приложени едновременно върху определен конволюционен 
слой, така че много лицеви характеристики могат да бъдат 
извлечени наведнъж от този слой. 

Фиг. 4. Приложение на филтър в конволюционния слой
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Активиращият слой прилага функция за активира-
не (ReLU), която произвежда бърз изход към следващия 
пулингов слой. Пулинговите слоеве намаляват допълнител-
но размера на входните данни, като прилагат максимални 
(Max pooling) или средни (Average pooling) филтри върху 
тях. В повечето случаи размерът на филтъра е 2x2, както 
е дадено на фиг. 5. 

Фиг. 5. Филтри в пулинговия слой

Напълно свързаният слой изчислява и класифици-
ра лицевата информация под формата уникален N-мерен 
вектор, характеризиращ конкретно разпознатото лице (в 
случая на разпознаване на лице) или една от седемте ли-
цеви емоции (в случая на разпознаване на лицеви емоции). 
Обикновено за класифициране на емоциите в напълно 
свързания слой се прилага алгоритъмът на опорните векто-
ри (Support Vector Machines – SVM). При разпознаването на 
лица се използват функции за близост между два N-мерни 
вектора, които търсят близост (similarity) на основата на 
евклидова, на косинусова разлика или на L2 нормализация 
на евклидовата разлика. Резултантният N-мерен, числов 
вектор е известен като embedding и всяко едно число в 
него е свързано със зависимости между точки от човешко-
то лице, например отстояние между очите или между носа 
и горната устна и други. 

4. Анализ на предварително  
обучени модели

В този раздел е направен кратък анализ на налични-
те некомерсиални предварително обучени модели за раз-
познаване на лица и емоции, разработени на Python чрез 
TensorFlow, Keras, PyTorch или други платформи и библио-
теки. Целта на анализа е избор на подходяща CNN, която 
да бъде приложима за разпознаване и на лица, и на лицеви 
емоции. Повечето от разгледаните модели са базирани на 
известни CNN модели за разпознаване на лица като VGG16, 
VGG19, VGG-Face, Google FaceNet, OpenFace, Facebook 
DeepFace и DeepID. Споменатите модели, представени в 
табл. 1, осигуряват висока точност при разпознаване на 
лица (до 99%), но точността на демографската им опция, 
която включва разпознаване на емоции, варира в широки 
граници [6] от 40% до 75%.

Табл. 1. Сравнение на модели за лицево разпознаване

Модел Параметри Вход Изход Точност
VGG-Face 145,002,878 224x224x3 2622 97.66
Facenet 22,808,144 160x160x3 128 99.63
OpenFace 3,743,280 96×96x3 128 97.3

DeepFace 137,774,071 152x152x3 8631 97.35
DeepId 400,000 55x47x3 160 96.05

Това може да се обясни с факта, че тези модели в 
единия случай се обучават с големи набори от данни за 
разпознаване на лица (до няколко милиона изображения), 
а в другия случай – със значително по-малки набори от 
данни (около 20-35 хиляди изображения) за разпознаване 
на емоции. Също така алгоритмите за класификация (SVM) 
на емоции [5,7] се различават от тези за разпознаване на 
лица, които се основават на евклидовa или косинусова 
близост.

Много от моделите използват архитектурата на Visual 
Geometry Group (VGG) и нейните вариации VGG16, VGG19 
или VGG-Face. Моделът VGG (фиг. 2) е обучен предвари-
телно с над 150 милиона теглови параметри. VGG [8] е 
дълбочинна CNN, имаща 37 слоя, разпределени в пет кон-
волюционни групи, включващи 13 конволюционни плюс 13 
ReLU слоя. В края на всяка една група има един пулинг 
(max pooling) слой. Филтрите, приложени върху конволю-
ционните слоеве, са с размер 3x3, а тези на max pooling 
слоевете са 2x2 със стъпка 2. Последните три слоя на 
модела са напълно свързани.

Както е видно от табл. 1, моделите DeepId и OpenFace 
имат значително по-малко параметри (тегловни коефициен-
ти), но пък точността им е доста добра. Това ги прави 
предпочитани пред останалите модели, особено ако трябва 
да се интегрират в мобилни устройства.

Следващият предварително обучен CNN модел 
(табл. 2) за разпознаване на лица и емоции е архи-
тектурно базиран на VGG. Той има пет групи конволю-
ционни слоеве със слоеве за нормализиране (Batch 
normalization) между конволюционните и пулинговите 
слоеве. Всяка група завършва с пулинг (max pooling) и 
dropout слой, минимизиращ пренастройката (overfittig) в 
CNN. Броят на конволюционните слоеве в първата група 
е 2, във втората група е 3, а в последните три групи 
е по 4. Входният слой осигурява черно-бели (BW) из-
ображения с размер 48x48 пиксела, а последните два 
слоя са напълно свързани и изходът им е или 512-мерен 
вектор (при разпознаване на лице), или седем основни 
емоции (при разпознаване на емоции). Броят на тегло-
вите коефициенти на този модел е 13111367. При наше 
предишно проучване [11] този модел беше обучен с два 
набора от данни за разпознаване на емоции (FER-2013 
и CK+), като точността му на разпознаване на емоциите 
е 70% за първия набор и 56% за втория. Точността му 
при разпознаване на лица е 93%.
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Табл. 2. Модел, базиран на VGG

Слой Размер Batch нормализация
Input 48x48x1  
Conv1_1 to Conv1_2 48x48x64 Conv1_1 - Max_Pooling1
Max_Pooling1 + Dropout1 24x24x64  
Conv2_1 to Conv2_3 24x24x128 Conv2_1 - Max_Pooling2
Max_Pooling2 +Dropout2 12x12x128  
Conv3_1 to Conv3_4 12x12x256 Conv3_1 - Max_Pooling3
Max_Pooling3 + Dropout3 6x6x256  
Conv4_1 to Conv4_4 6x6x256 Conv4_1 - Max_Pooling4
Max_Pooling4 + Dropout4 3x3x256  
Conv5_1 to Conv5_4 3x3x512 Conv5_1 – Conv5_4
Max_Pooling5 + Dropout5 1x1x512  
Fully Connected 1x512  
Output (FC) 7 emotions  

Разработена от S. Serengil [9] софтуерна платфор-
ма DeepFace използва ансамбъл от четири предварително 
обучени модела (фиг. 6) Това са първите четири модела, 
описани в табл. 1. Името на платформата съвпада с плат-
формата DeepFace Facebook, може би защото я включва. 

 

Фиг. 6. Платформата DeepFace на S. Serengil

 Платформата оптимизира резултата (точността) от 
разпознаването на лица, като анализира точностите на 
всяка една от интегрираните в нея платформи, базирани 
на евклидова, косинусова и L2 нормализирана евклидо-
ва близост. Така че нейната точност е максималната от 
точностите в табл. 1. Платформата предоставя демограф-
ска функционалност, включително разпознаване на лицеви 
емоции, възраст, пол и раса. От изходния код на тази плат-
форма е извлечен предварително обученият CNN модел и 
функции, предназначени само за разпознаване на лицеви 
емоции. Архитектурата на този модел е дадена в табл. 3. 
Той има три конволюционни групи с пет конволюционни 
слоя. Първата група е проста само с един конволюционен 
слой, последван от макспулинг слой. Следващите две групи 
имат два конволюционни слоя, последвани от един пулинг 
слой (Average pooling). Входният слой осигурява черно-бе-
ли (BW) изображения с размер 48x48 пиксела. Изходните 
слоеве са четири напълно свързани слоя с два dropout 
слоя между тях. Предпоследните слоеве на модела връщат 
като резултат 1024-мерни вектори (при разпознаване на 

лице). Последният изходен слой връща като резултат седем 
емоции. Този модел е по-опростен и по-олекотен по брой 
параметри от модела, базиран на VGG, даден в табл. 2. 
Броят на неговите тегловни коефициенти е 1.485000, което 
е почти девет пъти по-малко от коефициентите на другия 
модел.

Табл. 3. Модел, базиран на платформата DeepFace

Слой Размер
Input 48x48x1
Conv1 44x44x64
Max_Pooling1 20x20x64
Conv2 18x18x64
Conv3 16x16x64
Average_Pooling2 7x7x64
Conv4 5x5x128
Conv5 3x3x128
Average_Pooling2 1x1x128
Fully Connected 128
Fully Connected + Dropout1 1024
Fully Connected + Dropout2 1024
Output (FC) 7 emotions

Този предварително обучен модел беше изследван в 
наше предишно проучване [11] по отношение на разпозна-
ване на емоции. Той беше обучен и верифициран с помо-
щта на наборите от данни FER-2013 и CK +, като точността 
му и при двата набора от данни беше 56%. Точността му 
по отношение на разпознаване на лица е аналогична на 
предходния модел и е 92.36%.

От така разгледаните модели ние селектирахме този 
последен модел, който да използваме за целите на онлайн 
обучението на студенти в ХТМУ – София. 

5. Приложение на модела при онлайн 
обучението на студенти

Така избраният модел се използва при онлайн обу-
чението на студентите по два начина: първо – за лицево 
разпознаване при регистрация в платформите за онлайн 
обучение; второ – за анализ на емоциите на студентите по 
време на дистанционно обучение

Още преди започването на онлайн обучението са на-
правени снимки на студентите от съответните групи и е 
изградена база от данни с информация, включваща име, 
факултетен номер, специалност, група, снимка, както и 
N-мерния вектор (embedding) на съответния студент. По 
време на онлайн обучението при регистрация на съответ-
ния студент за участие в онлайн лекция, упражнение или 
изпит от студента се изисква да включи камерата на съот-
ветното устройство (компютър, лаптоп, таблет или смарт-
фон и други). Софтуерът на преподавателския компютър 
прихваща лицето му. Снимката на лицето на студента се 
подава като вход на обучения CNN модел. Моделът изчис-
лява N-мерния вектор (embedding) и го сравнява с всички 
такива вектори от базата данни. При съвпадение се подава 
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информация, че студентът е разпознат (фиг. 7). Ако не е 
разпознат се генерира съобщение, че студентът не е регис-
триран. На базата на това съобщение преподавателят може 
да изиска регистрация на студента или да не го допусне 
до участие в съответното онлайн обучение. Информацията 
за разпознат студент заедно с конкретната дата и час се 
запазва в базата данни с цел проследимост дали студентът 
посещава редовно занятията.

{
'verified': True, 
'distance': 0.2763204574584961, 
'max_threshold_to_verify': 0.4 
}

Фиг. 7. Разпознаване на студента

По време на самото обучение израженията на лица-
та на студентите се записват през определен интервал от 
време с цел проследяване на техните емоции. Записаните 
снимки са подават на същия модел, който сме обучили да 
разпознава лицеви емоции с известните набори от данни 
FER-2013 и CK+. Трябва да се отбележи, че едновремен-
но използваме две версии на този модел: едната за раз-
познаване на лица, а другата за разпознаване на емоции. 
Софтуерът за сканиране на снимки на лицата на студентите 
подава снимките и на двата модела. По-долу на фигури от 
фиг. 8 до фиг. 11 са дадени резултати от разпознаване на 
емоциите на студентите. 

Фиг. 8. Разпознати емоции: щастлив 90%, тъжен 8%

Фиг. 9. Разпознати емоции: тъжен 45%, неутрално 55%

Фиг. 10. Разпознати емоции: ядосан 58%, неутрално 40%

Фиг. 11. Разпознати емоции: щастие 100%

Разпознатите емоции могат да се използват с оглед 
на адаптация на учебния материал; редуциране на времето 
на лекциите и упражненията поради умора или изнервеност 
на студентите. При анализа на емоциите може да се търси 
корелация с информацията от базата данни дали студентът 
е посещавал лекциите и упражненията редовно. В много 
случаи негативните емоции са следствие на непознаване 
на учебния материал поради непосещаване на предходни 
лекции и упражнения. 

6. Изводи и предложения  
за бъдеща работа

Анализирани са множество модели на предварително 
обучени дълбочинни невронни мрежи, предназначени за 
лицево разпознаване и за разпознаване на емоции. След 
анализа е селектиран един модел, който е използван при 
онлайн обучението на студентите от ХТМУ – София. Моде-
лът е имплементиран на Python и е обучен предварително 
да разпознава лицева информация, като в този му вид е 
използван за разпознаване и допускане на студентите до 
платформите за онлайн обучение. След допълнително обу-
чение на модела с множества от данни за разпознаване 
на лицеви емоции същият модел е използван за регис-
трация на емоциите на студентите по време на лекциите 
и упражненията. Анализът на емоциите на студентите ще 
бъде използван за персонализиране на учебния материал 
на студентите, за разработка на нови лекции и онагледя-
ването им с подходящи примери и видео презентации, за 
разработка на виртуални упражнения и други.

Разработеният софтуер за разпознаване на емоции 
и лицева информация може да се използва и при пре-
подаване на живо. Версията му за лицево разпознаване 
може да се използва за допускане както на студентите, 
така и на преподавателите и останалия персонал на уни-
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верситета до определени сгради, помещения и лаборато-
рии.

Информацията от разпознатите емоции може да се 
използва за изграждане на системи за препоръки за адап-
тация на лекционния материал и упражненията, базирани 
на метода на прецедентите [12].
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10th IEEE International Conference  
on Intelligent Systems IS’20

На 26-28 август 2020 г. във Варна се проведе 10-тата 
IEEE международна конференция по интелигентни системи, 
https://www.ieee-is.org/. 

Конференцията е организирана от САИ „Джон Ата-
насов“, IEEE IM/CS/SMC Joint Chapter of Bulgaria, IEEE 
Computational Intelligence Chapter of Bulgaria, Университета 
по библиотекознание и информационни технологии – Со-
фия, и Института по информационни и комуникационни 
технологии – БАН, със съдействието на ФНТС.

Изнесените доклади се публикуват в IEEE Xplore 
Digital Library. Всички доклади, включени в IEEE Xplore, се 
индексират в базата данни на SCOPUS. IEEE притежава ав-
торските права върху материалите, представени на конфе-
ренцията. Докладите се допускат за участие след рецензи-
ране от трима независими рецензенти.

В конференцията, която се проведе изцяло онлайн, 
участваха учени от цял свят. 107 научни доклада бяха из-
несени в общо 18 сесии, от които четири пленарни, две 
постерни, четири поканени и осем тематични сесии (Fuzzy 

Systems – три доклада, Theoretical Aspects of IS – девет 
доклада, Intelligent Control 1 – четири доклада, Data Science 
– девет доклада, Intelligent Application – пет доклада, ANN/
Deep Learning – пет доклада, Intelligent Control & Robotics 
2 – четири доклада, Machine Learning – четири доклада).

В пленарна сесия 1 беше изнесен един доклад, в 
пленарна сесия 2 – три доклада, в пленарна сесия 3 – два 
доклада, в пленарна сесия 4 – два доклада.  

В двете постерни сесии бяха изнесени общо 33 до-
клада, а в четирите поканени сесии – общо 23 доклада.

В рамките на конференцията се проведоха и чети-
ри туториал сесии на следните теми: Foundations of Fuzzy 
Networks (A. Gegov, UK), Automating Discovery of Intelligent 
Strategies в две части (B. Stilman, US) и Implementing 
Intelligent Strategies in Real World Systems (B. Stilman, US).

10-тата IEEE международна конференция по интели-
гентни системи се проведе на високо научно ниво. 

IEEE International Conference Automatics 
and Informatics’20 (ICAI’20)

На 1-3 октомври 2020 г. във Варна се проведе 
IEEE International Conference Automatics and Informatics’20 
(ICAI’20), продължение на традиционната Международна 
конференция „Автоматика и информатика“:

https://conferences.ieee.org/conferences_events/
conferences/conferencedetails/50593

http://www.tu-varna.bg/icai/. 
За първи път конференцията се провежда като IEEE 

конференция. Изнесените доклади се публикуват в IEEE 
Xplore Digital Library. Всички доклади, включени в IEEE 
Xplore, се индексират в базата данни на SCOPUS. IEEE при-
тежава авторските права върху материалите, представени 
на конференцията.

Конференцията е организирана от САИ „Джон Ата-
насов“ с подкрепата на ФНТС, Техническия университет 
– Варна, Българската секция на IEEE и Лабораторията по 
телематика към БАН.

Провеждането на конференцията се свързва тради-
ционно с рождения ден на патрона на Съюза по автоматика 

и информатика Джон Атанасов –   4 октомври. Този ден е 
обявен от Министерския съвет за Ден на информационното 
общество – професионален празник на специалистите по 
компютърна техника, информационни технологии и авто-
матика. И тази година конференцията беше проведена под 
патронажа на президента на Република България г-н Румен 
Радев.

Поради пандемията COVID-19 IEEE International 
Conference Automatics and Informatics’20 се проведе изцяло 
във виртуална среда с използване на софтуер Microsoft 
Teams.

За участие в IEEE International Conference Automatics 
and Informatics’20 постъпиха 173 научни доклада от учени 
от цял свят. Всеки от докладите премина през рецензира-
не от трима независими рецензенти според изискванията 
на IEEE. Приети бяха 95 доклада, от които изнесените са 
92. Доклад, който не е представен по време на конферен-
цията, не се включва в трудовете й съгласно правилата 
на IEEE.



3-4 202042

news, information, society | новости, информация, общество

В пленарната сесия на конференцията бяха изнесени 
два пленарни доклада – The Necessity of Higher Engineering 
Education Transformation in Bulgaria in the Artificial Intelligence 
Era от акад. Минчо Хаджийски и Integration of Image 
Recognition in Information Systems от Георги Къдрев.

Научните доклада бяха групирани в 20 тематични се-
сии. 

В конференцията взеха участие десетки изявени и 
млади учени от страната и чужбина. Най-активни бяха ко-
легите от София, Варна, Габрово, Пловдив, Варна, Русе и 
други университетски градове.

Беше организирана и проведена дискусия на тема 
Higher Engineering Education Problems in Era of Artificial 
Intelligence, модератор на която беше акад. Минчо Хад-
жийски.

Дните на Джон Атанасов приключиха официално с 
организираната в президентството церемония, на която 
държавният глава г-н Румен Радев връчи наградата „Джон 
Атанасов“ за 2020 г. На церемонията присъстваха членове 
на ръководството на САИ.
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28-и международен симпозиум 
"Управление на енергийни, индустриални 
и екологични системи"

На 5-6 ноември 2020 г. във виртуална среда се про-
веде традиционният ежегоден 28-и международен симпози-
ум "Управление на енергийни, индустриални и екологични 
системи", организиран от Съюза по автоматика и информа-
тика „Джон Атанасов“ със съдействието на ФНТС. В повече 
от четвъртвековното си съществуване симпозиумът е под-
държал неизменно линията за връзка между специалистите 
по автоматика и информатика от изследователските групи 
и индустрията. 

Основен акцент и в поредното издание на симпо-
зиума продължи да е обменът на знания, информация и 
практически опит в утвърдената му от години тематична об-
ласт. На симпозиума бяха изнесени един пленарен доклад 
и 16 научни доклада, групирани в четири тематични сесии. 
В отделна специална сесия бяха включени три фирмени 
представяния. Пленарният доклад на акад. Минчо Хаджий-
ски „Тенденции в развитието на индустриалната автоматика 
в ерата на изкуствения интелект“ беше посветен на това 
актуално научно направление.

Научните доклади бяха представени в следните четири 
сесии: „Енергийни системи“ (три доклада); „Индустриални 
и екологични системи“ (пет доклада); „Теоретични аспекти“ 
(четири доклада) и „Киберсигурност“ (четири доклада).

Специална сесия беше посветена на представянето 
на три водещи фирми в областта на индустриалната авто-
матика у нас: Системи автоматика технологии (САТ) ЕООД, 
Ритал ООД и ЕТ Трапен.

Трудовете на симпозиума бяха отпечатани предвари-
телно. Най-добрите публикации са предоставени на редак-
цията на съюзното списание „Автоматика и информатика” 
за рецензиране, доработване съобразно бележките на ре-
цензентите и евентуално публикуване в списанието съглас-
но съществуващата от години практика.

Организационният комитет беше решил сполучливо 
всички технически и организационни въпроси въпреки за-
трудненията, предизвикани от пандемията COVID-19 и про-
веждането на събитието във виртуална среда. 

На симпозиума се прояви типичната атмосфера на 
взаимно уважение и интерес между представителите на 
индустрията, инженеринговите организации и изследова-
телските звена.
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