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Обобщено предсказващо управление 
с компенсация на смущения за процеси 
със закъснение

В. Руйкова

Generalized Predictive Control with Disturbance 
Compensation for Time-delay Processes

V. Ruykova 

University of Mining and Geology, Prof. Boyan Kamenov St., 1700 Sofia, Bulgaria, velichka.ruykova@mgu.bg

Key Words: Generalized predictive controller; disturbance compensa-
tion; time-delay; Diophantine equation. 

Abstract. The aim of this paper is to design predictive algorithm for 
control of time-delayed systems with the possibility of measurable 
disturbance compensation. A new approach to extended Generalized 
Predictive Control (GPC) has been proposed. Three Diophantine equa-
tions are solved non recursively. The cost function and the control 
law of the GPC are derived. Simulation examples are presented to 
show results of the design. Two cases are considered – in case of 
delay between the input and the output of the process, less than the 
delay, between the disturbance and the output of the process, and 
in case of delay between the input and the output of the process, 
greater than the delay between the disturbance and the output of the 
process. In both cases, comparisons were made between a standard 
GPC, a compensator with future interference values included in the 
GPC, a compensator without future interference values included in the 
GPC and a classic compensator for one case. The results show that 
the GPC cannot completely eliminate the disturbances, even when 
the future disturbances values are included in the control. Complete 
elimination of the disturbances is possible only when the weighting 
factor, that distributes the energy of the controller, is zero. 

Въведение
Смущенията отклоняват системата от желаната работ-

на точка и изискват специфични стратегии за управление, 
за да се сведе до минимум тяхното влияние. Класическото 
управление на измерими смущения е най-често срещано-
то решение за справяне с този проблем. Компенсаторите 
дават възможност за изработване на управлението, преди 
смущението да повлияе на изхода на процеса. Идеалният 
компенсатор се формира от отношението на динамиката 
между изхода на процеса и смущението към динамиката 
между изхода на процеса и управляващия сигнал с обратен 
знак. Такъв компенсатор обаче рядко може да се реализира 
поради невъзможност за инверсия на закъснението напри-
мер [1]. За процеси със закъснение и с възможност за 
измерване на смущенията се използва и обобщеното пред-

сказващо управление (Generalized Predictive Control, GPC) 
[2,3]. Въпреки това обичайно GPC е внедрено основно при 
по-бавни процеси. Това се дължи на голямата му изчисли-
телна сложност. Една от целите на статията представлява 
намаляване на изчисленията в разширена версия на GPC 
алгоритъма. В следващия раздел е описан предложеният 
нов подход за разширен GPC. Целевата функция на GPC 
и закона за управление са изведени в раздел 3. Пак там 
е проверена ефективността на разширения GPC алгоритъм 
чрез симулационно изследване, при което се съпоставят 
получените с различни подходи за компенсиране на изме-
рими смущения резултати.

Обобщено предсказващо управление 
с измеримо смущение

Целевата функция, която GPC трябва да минимизира, 
има вида 

(1)

където ŷ(k+j|k) е вектор с предсказани на базата на данни, 
известни до дискретен момент от време k стойности на из-
хода на системата, r(k+j) е вектор със зададени стойности, 
Δu(k+j-1) е вектор с изпреварващи управляващи сигнали – 
съдържа първите разлики на управлението, N1 е минимален 
хоризонт на предсказване, N2 е максимален хоризонт на 
предсказване, Nu е хоризонт на управление, δ(j) и λ(j) са 
тегловни коефициенти. Двата тегловни коефициента имат 
симетрична функция, едновременната им промяна е излиш-
на, затова δ=1. Чрез тегловния коефициент λ, (λmax<λ<0) се 
разпределя (балансира) енергията на регулатора между две 
противоречиви цели: постигане на точност при отследяване 
на грешката в САУ (λ→0) и ограничаване на поведението 
на управляващия сигнал (λ→λmax) [4]. Чрез минимизиране 
на (1) се намира поредица от оптимални стойности на уп-

(1)
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равляващия сигнал, но само първата стойност се прилага 
действително към обекта, като процедурата се повтаря за 
всеки такт.

Предсказаните стойности се изчисляват за зададен 
модел на обекта за управление, който е съществена част от 
управлението с GPC. Обикновено методът за проектиране 
на GPC предполага, че обектът се представя адекватно от 
ARIMAX модел. Моделът се модифицира, като се разшири с 
вектора на измеримото смущение v(k):

(2)

където А, B, C и D са полиноми на оператора q-1 от степени 
na, nb, nc и nd съответно, d – брой тактове закъснение межу 
входа и изхода на процеса, dv – брой тактове закъснение 
между смущението и изхода на процеса, ξ(k) – неизмеримо 
смущение от типа бял гаусов шум [1,2,3,5]. Чрез Δ=1-q-1

се осигурява интегрално действие на регулатора, за да се 
премахнат (компенсират) нежелателните ефекти от появата 
на товарни смущения върху обекта. Полиномът D(q-1) пред-
ставя характера на измеримото смущение, а полиномът 
C(q-1) – на шума. Моделът, описан в уравнението (2), се 
преобразува в ARMAX по отношение не на самите сигнали, 
а на техните първи разлики:

(3)

За да бъде решена оптимизационната задача, е не-
обходимо да се определят предсказаните стойности на из-
ходната променлива y(k+j) за N1≤j≤N2, където N1=d+1+ne1

, 
N2=d+1+ne2

, ne1
 и ne2

 са съответно минимален и максима-
лен хоризонт на грешката на управлението [6]. Нека (3) се 
запише във вида

(4)

където 

Предсказването на изхода y изисква да се решат 
три Диофантови уравнения. Полиномите пред ξ(k) в (4) се 
представят с

(5)

откъдето в методиката за проектиране на регулатора се 
извежда

първото Диофантово уравнение

(6)

Нерекурсивно решаване на Диофантовото уравне-
ние

Коефициентите на полиномите Ej(q
-1) и Fj(q

-1) от урав-
нение (6) могат да бъдат получени от сравнението на ко-
ефициентите пред еднаквите степени на q от двете страни 
на равенството [3]

След разкриване на скобите вдясно и групиране на 
членовете от една и съща степен за коефициентите на по-
линомите Ej(q

-1) и Fj(q
-1) може да се запише

Така след заместване на k с k+j и на (5) в (4) се 
достига до предсказващия модел

където
ρd=d-dv е относителната разлика межу закъснението между 
входа и изхода на процеса и закъснението между смуще-
нието и изхода на процеса. 

Предсказаната изходна величина y(k+j) може да се 
представи с две компоненти

Първата компонента, т. нар. възстановим изход,

(7)

може да се предскаже въз основа на входно-изходните 
данни до k-тия момент посредством синтезирания оптима-
лен управляващ сигнал след k-тия момент.

Втората компонента, т. нар. невъзстановим изход,

не зависи от данните, т.е. на нея не може да се повлияе 
чрез оптималния управляващ сигнал.

Окончателният вид на възстановимия изход (7) се по-
лучава, след като се извършат следните полагания:

вектора на измеримото смущение v(k)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

на равенството [3]

(7)
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(8)    

откъдето в методиката за проектиране на регулатора се 
извеждат

второто Диофантово уравнение

и
третото Диофантово уравнение

След заместване на (8) в (7) се получава

Предсказаният възстановим изход ŷ(k+j|k) също 
може да се представи като сума от две компоненти

(9)

Първата компонента, т. нар. принудена компонента

зависи от изменението на управляващия сигнал в k-тия и 
след k-тия момент. Бъдещите стойности на управляващия 
сигнал са

Втората компонента, т. нар. непринудена компонен-
та

(10)

дефинирана с филтрираните сигнали 

представлява предсказаната стойност на възстановимия 
изход ŷ(k+j|k) на САУ при отсъствие на управляващо и сму-
щаващо въздействие върху обекта (Δu(k+j)=0, Δv(k+j)=0), 
зависи от изменението на измеримото смущение след k-тия 
момент, изменението на управляващия сигнал до k-1-вия 
момент, от изходния сигнал и от смущаващото въздействие 
до k-тия момент включително. В (10) бъдещите стойности 
на измеримото смущение, миналите стойности на управля-
ващия сигнал и на измеримото смущение съответно са:

За определяне на предсказания изход съществуват 
различни методи. На базата на (4) за ξ(k)=0 се прилага 
рекурсивен метод за определяне на предсказаните стой-
ности на изхода [1,2,7]. Предсказаните стойности на изхо-
да y(k+j) за j=d+1+ne1

,...,d+1+ne2
 се получават

С рекурсивни замествания на предсказаните стой-
ности на изходния сигнал се получава

Недостатък на този метод е, че независимо от из-
браната стойност на N1(ne1

), N1=d+1+ne1
, предсказването 

трябва да започне от d+1. Определят се ne1
 излишни пред-

сказани стойности на изхода.

Целева функция и закон за управление
Нека се формират следните величини:

(11)
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където Nv е хоризонт на оценката на смущението.
Тогава принудената и непринудената компоненти и 

предсказаният възстановим изход могат да се представят 
в матричния вид

(12)

Матрицата Hf има размерност (ne2
-ne1

+1)×Nu и еле-
ментите й представляват стойности на дискретната преход-
на функция на модела B(q-1)/A

~
(q-1) ,

Когато бъдещите стойности на смущението са из-
вестни или могат да бъдат предсказани, Hdf може да се 
изчисли. Ако бъдещите стойности са постоянни и равни на 
последната измерена стойност, тогава v(k+j)=0 и вторият 
член в ŷнепр ще бъде нула. Матрицата Hdf може да има три 
различни структури в зависимост от ρd [1,2,7]. Елементите 
й представляват стойности на дискретната преходна функ-
ция на модела на измеримото смущение D(q-1)/A

~
(q-1), тя е 

с размерност (ne2
-ne1

+1)×NV,

Ако индекс на h в матриците Hf и Hdp е по-малък от 
нула, на мястото на h със съответния индекс се записва 
нула.

Матриците Hp, F и Hdp имат съответно размерности 
(ne2

-ne1
+1)×(d+nb), (ne2

-ne1
+1)×(na+1), (ne2

-ne1
+1)×(dv+nd).

За дефинираните в (11) величини се извежда след-
ният матричен еквивалент на квадратичния показател (1):

където Qλ=diag{λ0,λ1,...,λNu-1 е диагонална матрица, Qλ=λI, 
I – единична матрица.

Ако се отчете (12), това описание може да се пред-
стави като

или

(13)

с елементи

Тъй като предложеният подход е валиден както когато 
не се отчитат ограниченията върху управляващия сигнал, 
така и когато са отчетени ограниченията върху управля-
ващия сигнал, описанието е направено при отсъствие на 
наложени ограничения върху управляващия сигнал. Мини-
мумът на (13) се намира, като се положи градиентът на 
J да е равен на нула. Това води до оптималното решение 

(14)

Само първият елемент на вектора на решението 
се използва, т.е. проектираният регулатор осигурява ед-
ностъпково предсказване на изходната величина посред-
ством управляващия сигнал

(15)

Многостъпковото предсказване на изхода (регулиру-
емата величина) се осъществява като непрекъснато повто-
рение на така описаната процедура на проектирането на 
всеки следващ такт на времето, което означава многократ-
но да се решава (15) с обновяване само на векторите r 
и ŷнепр.

Като се отчете, че заданието остава постоянно в рам-
ките на хоризонта на управление, може да се изведе в ли-
неен вид следният обобщен предсказващ регулатор, който 
е крайната цел на методиката.

Qf и Qp са полиноми, включващи коефициентите на 
миналите и бъдещите стойности на смущението, които се 
изчисляват по различни начини в зависимост от ρd[1].

На фиг. 1 е показана структурна схема, базирана на 
изведения закон за управление.
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Фиг. 1. Разширена структурна схема на GPC за компенсиране на 
измеримото смущение

Симулационни резултати
За целите на симулацията е избрана следната сис-

тема [1]:

Pu(s) е предавателната функция на процеса, свърз-
ваща изхода на процеса с управляващия сигнал, а Pv(s) е 
предавателната функция на процеса, която свързва изхода 
на процеса с измеримото смущение. За дискретните поли-
номи A(q-1), B(q-1) и D(q-1), получени от предавателните 
функции Pu(s) и Pv(s), е използван такт на дискретизация  
Ts=0.25 s, C(q-1)=1. Класическият компенсатор може да се 
реализира, като се раздели Pv(s)/Pu(s). Разглеждат се два 
случая: τu<τv – първи случай, и τu>τv – втори случай.

Структурните параметри във всички експерименти са 
настроени според правилата [8]: 

И за двата случая ne1
=1, ne2

=10, Nu=Nv=6, λ=1. За 
случай 1 N1=6, N2=16, а за случай 2 – N1=22, N2=32.

И за двата случая на фиг. 2 (случай 1) и фиг. 3
(случай 2) се представят резултатите от симулациите за:

• Стандартен GPC – Q(q-1)=0;
• Компенсатор с включени бъдещи стойности на 

смущението към GPC;
• Компенсатор без включени бъдещи стойности на 

смущението към GPC, Qf(q-1)=0;
• Класически компенсатор – реализируем само за 

случай 1.
Случай 1. τu=1 s, τv=3 s, d=4 s, dv=12 s, ρd=-8.

(а) Задание, смущение и изходни сигнали 

(б) Управляващи сигнали

Фиг. 2. Сигнали в системата за управление

За случай 1 разликата в резултатите, получени с 
компенсатор, с включени бъдещи стойности на смущението 
към GPC и без включени бъдещи стойности на смущението 
към GPC е несъществена и сигналите за тези два случая – в 
червен и син цвят на фиг. 2а и фиг. 2б, се припокриват.

Случай 2. τu=5 s, τv=2 s, d=20 s, dv=8 s, ρd=12.

(а) Задание, смущение и изходни сигнали

(б) Управляващи сигнали

Фиг. 3. Сигнали в системата за управление

Заключение
В статията е представен метод за проектиране на 

разширен GPC за подобряване на компенсацията на из-
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меримите смущения. Приложен е нерекурсивен метод за 
решаване на Диофантовите уравнения (необходими за по-
лучаване на предсказания изход), чрез който се намаляват 
изчисленията, когато ne1

>0. GPC не може да елиминира 
напълно смущенията, дори когато в управлението са вклю-
чени бъдещи стойности на смущението, което може да се 
види от фиг. 2 и фиг. 3. Пълно елиминиране на смущенията 
е възможно само когато λ=0.
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Abstract. A fuzzy procedure is applied in order to find the optimal 
feed policy of a fed-batch fermentation process for ethanol produc-
tion using a Saccharomyces serevicieae. The policy consists in feed 
flow rate, feed concentration, and fermentation time. In this study 
biotechnological process is formulated as a general multiple objective 
optimisation problem. By using an assigned membership function for 
each of the objectives, the general multiple objective optimisation 
problem can be converted into a maximizing decision problem. In 
order to obtain a global solution, a method of fuzzy sets theory is 
introduced to solve the maximizing decision problem. After this multi-
ple optimisation, the useful product quality is raised and the residual 
substrate concentration is decreased at the end of the process. Thus, 
the process productiveness is increased.

1. Introduction
The ethanol is the most important organic compound 

which has a wide application in different industry fields: food, 
perfumery-cosmetic, chemical, millwright, etc. In recent 10–15 
years enormous attention is paid to the ethanol production as a 
fuel. Ethanol production from renewable resources can improve 
energy security, reduce accumulation of carbon dioxide, and 
decrease urban air pollution. When blended with gasoline, “neat” 
ethanol reduces the release of smogforming compounds. Thus, 
ethanol from lignocellulosic materials holds great promise as a 
new industry in the world and has the potential for making a 
significant contribution to the solution of major energy as well 
as environmental problems. Although the ethanol production us-
ing a fermentation of sugar has been studied for many years, 
there are several bottlenecks for the economical production of 
fuel ethanol. One of them is ethanol inhibition, which is con-
sidered to be the principal factor restricting the fermentation 
rate and concentration of ethanol achievable in the production 
process. Lignocellulosic feedstocks like wood, waste paper, and 

fast-growing energy crops have been identified as economical 
starting materials for ethanol production [1-3].

Multiple objective optimisation is a natural extension of 
the traditional optimisation of a single objective function. If 
the multiple objective functions are commensurate, minimizing 
single objective function, it is possible to minimize all criteria 
and the problem can be solved using traditional optimisation 
techniques. On the other hand, if the objective functions are 
incommensurate, or competing, then the minimization of one 
objective function requires a compromise in another objective 
function. The competition between multiple objective functions 
is a key distinction between multiple objective optimisation 
and traditional single-objective optimisation [4,5].

Vera at all [6] have illustrated a general multiple objec-
tive optimisation framework of biochemical systems and have 
applied it optimizing of several metabolic responses involved 
in the ethanol production process by using Saccharomyces 
cerevisiae strain.

Tonnon at all [7] have used interactive procedure to 
solve multiple-objective optimization problems. A fuzzy set has 
been used to model the engineer’s judgment on each objective 
function. The properties of the obtained compromise solution 
were investigated along with the links between the present 
method and those based fuzzy logic. An uncertainty which has 
been affecting the parameters is modelled by means of fuzzy 
relations or fuzzy numbers, whose probabilistic meaning is 
clarified by random set and possibility theory. Constraint prob-
ability bounds that satisfy a solution can be calculated and 
procedures that consider the lower bound as a constraint or 
as an objective criterion are presented. Some theorems make 
the computational effort particularly limited on a vast class of 
practical problems. The relations with a recent formulation in 
the context of convex modelling are also pressured.

Wang at all [8] have used a fuzzy decision making pro-
cedure to find the optimal feed policy of a fed-batch fermenta-
tion process for fuel ethanol production, by using an assigned 
membership function for each of the objectives, the general 
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multiple objective optimisation problem is converted into a 
maximizing decision problem.

In this paper we apply the ideas of multiple objective 
optimisation to the design of an optimal feed policy for a fed-
batch fermentation process for an ethanol production from 
glucose using the Saccharomyces cereviziae strain.

2. Material and Methods

2.1. Processes Specific

The following assumptions are made in developing of 
the model of the aerobic baker’s yeast growth process in 
batch and fed-batch cultures [9]:

• The main by-products in an aerobic yeast growth 
process are water, carbon dioxide and ethanol.

• The bioreactor is a perfectly mixed.
• Ethanol consumption is inhibited when sugar 

concentration in the broth is higher than a critical 
level.

• The elemental composition of yeast in the process 
does not significantly change.

• Parameters except for the substrate and product 
concentrations, e.g. pH and temperature, are 
controlled to certain acceptable constant values 
during the process.

The cultivation parameters are:
 Temperature  30°C;
 pH   5.4;
 Gassing rate  275 L/h air;
 Stirrer speed at start 800 rpm;
 Volume   1.5 L;
 Glucose   0.5 g/L;
 Total time  T = 16 h.

Experimental data from three batch cultivations of bak-
er’s yeast, obtained in the Institute of Technical Chemistry, 
University of Hannover, are used. The experimental data con-
sist off-line measurements of biomass (yeast), substrate (glu-
cose) and ethanol. The bacterial growth in batch cultivation 
was monitored at measuring optical density of 1-ml samples 
spectrophotometrically at 600 nm.

2.2. Kinetic Model

The kinetic model of the process is [10]:

(1)

where: X – cell concentration, g/l; S – substrate concentration, 
g/l; E – ethanol concentration, g/l; Sin – feed concentration, 
g/l; t – time, h; YS E – yield coefficients of the substrate and 
the ethanol; μm – maximum specific growth rate of biomass, 
h-1; ks – the Michaelis-Menten constant; V – working volume of 
the bioreactor, l; F – feed flow rate, l/h.

The initial conditions and the kinetics constants is [10]:
X(0) = X0 = 0.27 g/l; S(0) =S0 = 31.30 g/l; Sin = 100 g/l;
E(0) = E0 = 0.47 g/l; V(0) = V0 = 1.2 l; μm = 0.342 h

-1;
ks = 5.436 g/g; YS = 5.762 g/g; YE = 1.985.

2.2. System Constraints

Nearly all engineering processes will have physical con-
straints [12,13]. In this study, the flow rate is bounded and 
the volume of the bioreactor is constrained, i.e.

(2) Fmin ≤ F(t) ≤ Fmax ;

(3) g1 = V(t)-VF ≤0.

The concentration of glucose must by positive all the 
time; otherwise, an unrealistic solution in the optimisation 
problem would be obtained. Therefore we have 

(4) g2 = –S(t) ≤ 0.

In addition, the stoichiometry of the biomass formation 
from substrate (glucose), posing one constraint given must 
be as follows:

(5)

If the constraints in (3)–(5) are not included in the 
optimisation problem, unrealistic predicted values may be 
found.

3. Multiple-objective Optimisation Problem

3.1. Formulation of the Multiple-objective

The objective of the problem is to find optimal feed flow 
rate – F(t), feed concentration – Sin, and fermentation time – tf
of the fed-batch process, such that the ethanol production 
should be greater than or equal to a threshold value, the 
consumption of glucose should be less than or equal to a 
threshold value, and the fermentation time should also be less 
than or equal to a threshold value.

The multiple-objective optimisation problem (MOOP) is 
expressed this way:

(6)

(7)

(8)

The first objective function corresponds to the total price 
of ethanol production. The second objective function is the 

be as follows:

(5)
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cost of the substrate. The last objective function corresponds 
to the operation cost.

The concept of Pareto optimality or non inferiority is 
therefore used to characterize a solution to the multiple-ob-
jective optimisation problem. In order to concisely define the 
Pareto optimal solution, the following definitions are intro-
duced [12-14].

Definition 1. The feasible region in input space, Ω is the 
set of all admissible control variables and the system param-
eters that satisfy the system constraints

Here the state equation, z̟=f(z,u) consists of the fed-
batch model in (1). The decision variable u consists in the 
u=u[F(t), Sin, tf].

We are now in a position to define Pareto optimal solu-
tions to the combined optimal control and optimal parameter 
selection problem.

Definition 2. A control action u* is a Pareto optimal 
policy if and only if u ∈ Ω such that [8] does not exist there:

     for some k.

In general, there is an infinite number of Pareto poli-
cies for a given multiple objective optimisation problem. The 
collection of Pareto policies is Pareto set. The image of this 
set is called the trade-off surface. The literature on multi-
ple-objective optimisation is huge, and we cannot hope to 
mention all the techniques that have been used to generate 
Pareto solutions.

After the optimal solution is obtained through a multi-
ple-objective optimisation technique, the second requirement 
in this decision-making problem (DM) is then performed to 
check whether or not the optimal solution satisfies the as-
signed threshold values. If the optimal solution does not sat-
isfy the threshold values, DM has to assign another threshold 
requirement. The problem should then be repeated to find 
another optimal solution. Interactive programming can be em-
ployed to solve the decision-making problem. In this study, the 
interactive fuzzy optimisation is extended to solve the multi-
ple-objective optimal control and optimal parameter selection 
problem.

3.2. General Multiple-objective Optimisation 
Problem

The multiple-objective optimisation problem (6)-(8) is 
now extended to the general multiple-objective optimisation 
problem (GMOOP) given as

(9)

(10)

(11)

The membership function of (9) has the type:

(12)  

where J1
L or JU

1 represents the value of J1 such that the grade 
of the membership function η(J1) is 0 or 1.

The membership functions for minimizing goals of (10)-
(11) are expressed as

(13)

where JL
k or JU

k represents the value of Jk such that the grade 
of the membership function η(Jk) is 1 or 0.

As a result, the DM considers the fuzzy objective func-
tion such as J1 should be substantially greater than or equal 
to a threshold interval [J1

L  JU
1]. The second and third, goals 

should be substantially less than or equal to the assigned 
threshold interval [JL

k J
U
k], k=2, 3.

The membership function for each of the objective func-
tions is described on figure 1.

Figure 1. Assigned membership function for each 
of the objective functions

Having elicited the membership functions for each of 
the objective functions, the GMOOP (9)-(11) can be converted 
into the fuzzy multiple-objective optimisation problem (FMOOP) 
by [8]:

By introducing a general aggregation function ηD(Jk), a 
fuzzy multiple-objective decision making problem (FMODMP) 
or maximizing decision problem can be defined using this [8]:

(14) 

Observe that the value of the aggregation function can 
be interpreted as representing an overall degree of satisfac-
tion with the DM’s multiple fuzzy goals. Let us consider the 
fuzzy maximizing problem. While the objective function value 
is greater than the assigned upper bound, such a solution 

Here the state equation, ˖=f(z,u) consists of the fed-

     

(10)

(11)

(12)  



2 2022 15

automatica | автоматика

absolutely satisfies the DM. On the other hand, the objective 
function value is less than the lower bound. It must be reject-
ed. While the objective function value is located between the 
threshold interval, the DM has a degree of satisfaction for the 
solution.

Fundamental to the MOOP in (6)-(8) is the Pareto op-
timal concept, and thus the DM must select a compromise 
solution from many Pareto optimal solutions. The relationships 
between the optimal solutions of the FMODMP and the Pareto 
optimal concept of the MOOP can be characterized by the 
following theorem [8]:

Theorem 1. If u* is a unique optimal solution to the 
FMODMP in (14), then u* is a Pareto optimal solution to the 
MOOP in (6)-(8).

The proof of this theorem follows immediately from Defi-
nition 2 of the Pareto optimality by making use of contradic-
tion arguments. This theorem is used to guarantee that the 
unique optimal solution of the FMODMP is a Pareto solution 
to the crisp multiple objective optimal control problems (6)-
(8). The statement of this theorem does not guarantee that 
the unique optimal solution to (14) is a Pareto solution to the 
GMOOP (9)-(11).

Definition 3. If u* ∈ Ω is said to be a M-Pareto op-
timal solution to GMOOP if and only if another u ∈ Ω does 
not exist there, such that ηk(Jk(u))≥ηk(Jk(u

*)) for all k and 
ηj(Jj(u))≠ηj(Jj(u

*)) for at least one j.
Note that the set of Pareto optimal solutions is a subset 

of the set of M-Pareto optimal solutions as observed from 
Definitions 2 and 3 and (12)-(13). Here M refers to mem-
bership. Using the concept of M-Pareto optimality, the fuzzy 
version of Theorem 1 can be obtained under slightly different 
conditions.

Theorem 2. If u* is a unique optimal solution to the 
FMODMP (14), then u* is an M-Pareto optimal solution to the 
GMOOP (9)-(11).

The proof of this theorem follows immediately from Defi-
nition 3 of the M-Pareto optimality by making use of contradic-
tion arguments. Theorem 2 is used to guarantee that the unique 
optimal solution of the maximizing decision problem (14) is a 
M-Pareto optimal solution of the fuzzy problems (9)-(11). The 
key point for using this theorem is to find a unique optimal 
solution of the problem (14). A global optimisation method must 
be employed to determine such a unique solution.

Interactive programming techniques are tools for search-
ing a satisfactory solution by interaction between the DM and 
the computer. It can be regarded as an interface between 
humans and computers. An interactive programming algorithm 
is introduced in this study and is listed in the following to find 
a satisfactory solution to the GMOOP.

Algorithm
1. Assign the threshold intervals [JL

k J
U
k]

r.
2. Elicit a membership function η(Jk) from the DM for 

each of the objective functions.
3. Solve the maximizing decision problem (14). Let 

(ur, ηr
k(Jk)) be the M-Pareto optimal solution to the 

GMOOP.

4. If the DM is satisfied with the current levels of ηr
k(Jk), 

k=1,…,3, the current M-Pareto optimal solution 
(ur, ηr

k(Jk)) is the satisfactory solution for the DM. 
Otherwise, classify the objectives into three groups 
based on the DM’s preference, including (a) a class 
of the objectives that the DM wants to improve, (b) 
a class of the objectives that the DM may possibly 
agree to relax, and (c) a class of the objectives that 
the DM accepts.

The index set of each class is represented by Ir, Rr, 
and Ar, respectively. The new threshold intervals [JL

k J
U
k]

r+1 are 
reassigned in such a way that [JL

k J
U
k]

r⊂ [JL
k J

U
k]

r+1 for any k∈Ir, 
[JL

k J
U
k]

r+1⊂[JL
k J

U
k]

r for any k∈Rr, and [JL
k J

U
k]

r+1= [JL
k J

U
k]

r for any 
k∈Ar. Then repeat step 2.

Here, it should be stressed that any improvement for 
one of the objective functions can be achieved only at the 
expense of at least one of the other objective functions.

5. Results and Discussion
Since the feed rate F(t) is time dependent variable, the 

optimal control problem can be considered for an infinite di-
mensional problem. To solve this problem efficiently, the feed 
flow rate is represented by a finite set of control parameters 
in the time interval tj-1 < t <tj as follows F(t) = F(j) for j=1,…,K 
– number of time partitions.

The control variables are satisfied in the following inter-
vals: 0 ≤ F(t) ≤20.0×10-3 l/h; 80 ≤ Sin ≤ 150 g/l and 10 ≤ 
tf ≤ 16 h.

Since the physical constraints in (3)-(5) are included in 
the optimisation problem, the penalty function method is used 
to handle the system constraints in fuzzy optimisation (FO). 
The function used in FO is, therefore, defined as

(15)

The integration of the square penalty functions in (15) is 
used to cover the state variables on the whole time domain.

The following optimisation problem in the class of the 
fuzzy mathematical programming problems can be formulated:

(16) 

where: ma~x means in possibility maximum; ≅ means is 
come into view approximately in following relation.

For determination of this problem, an approach general-
izing the Bellman-Zadeh’s method [15,16] is used:

(17)

where: λ – parameter characterized the compensation degree; 
θ – parameter, those give weight of η(J).

The solution is received using the common defuzzifica-
tion method BADD [17]:

(18)

The function used in FO is, therefore, defined as

(17)

 method BADD [17]:
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where: i = 1, …, q; j = 1, …, p, p = qm; q – number of discrete 
values of the vector u.

Now, the maximizing decision problem can be solved 
by fuzzy sets theory. The fuzzy algorithm was written by a 
COMPAQ Visual FORTRAN 90. All computations have been per-
formed on an on an DualCore AMD Athlon II X2 245 2900 MHz 
computer using Microsoft Windows XP Pro Edition operating 
system.

The obtained results after optimisation are:  
Sin = 139 g/l and tf = 14 h.

The results for the biomass, substrate and ethanol con-
centrations, are shown in figure 2. The feed flow rate is shown 
in figure 3.

2a) Biomass and substrate concentration

2b) Ethanol concentration

Figure 2. Biomass, substrate and ethanol concentration before  
and after optimisation

Figure 3. Optimal profile of feed flow rate

The obtained results (figure 2a) show increase of the 
biomass concentration with more than 36% (7.24 g/l – be-
fore optimisation, 9.92 g/l after optimisation. The residu-
al substrate concentration decreases with more than 1.5% 
(0.428 g/l – before optimisation, 0.420 g/l after optimisation).  
Figure 2b shows an increase of the ethanol concentration with 
more than 37% (14.32 g/l – before optimisation and 19.623 
g/l after optimisation).

Conclusions
A fuel ethanol production planning problem using a Sac-

charomyces serevicieae is discussed in this study. Such a 
production planning problem is formulated into a framework of 
the general multiple-objective optimisation problem. Many of 
the multiple-objective optimisation problems in the real world 
take place in an environment in which the goals, the con-
straints, and the consequences of possible actions are not 
known precisely. To deal with imprecision quantitatively, the 
problem in a fuzzy environment is introduced in this study to 
handle these imprecise goals and constraints. Such fuzzy mul-
tiple-objective optimal control problems are converted into a 
maximizing decision problem through the subjective member-
ship functions for each of the objective functions. The optimal 
solution for each of the membership functions is denoted as 
the degree of satisfaction with the assigned threshold require-
ments.

In order to obtain a global optimal solution, a fuzzy sets 
theory method is introduced to solve the maximizing decision 
problem. A simple guideline is presented in the interactive pro-
gramming procedures in order to find a satisfactory solution 
to the general multiple-objective optimisation problem.

The obtained results from the study show that multiple 
objective optimisation is a more complex approach minimizing 
the risk in the procedure of decision-making and maximizing 
the formulated objective.

Abbreviation
DM  Decision Making
FMODMP  Fuzzy Multiple Objective Decision-making
  Problem
FMOOP  Fuzzy Multiple Objective Optimisation
  Problem
FO  Fuzzy Optimisation
GMOOP  General Multiple Objective Optimisation
  Problem
MOOP  Multiple Objective Optimisation Problem

References
1. Slade, R. New Improvements in Lignocellulosic Ethanol – ICEPT, 
2010, 1-27. https://cordis.europa.eu/project/id/19882/reporting/fr.
2. Slade, R., C. Panoutsou, A. Bauen. Reconciling Bio-energy Policy 
and Delivery in the UK: Will UK Policy Initiatives Lead to Increased 
Deployment? – Biomass Bioenergy, 33, 2009, 33, 679-688.
3. Sawaragi, Y., H. Nakayama, T. Tanino. Theory of Multiobjective 
Optimization, Academic Press, London, 1985.



2 2022 17

automatica | автоматика

4. Sendin, O., J. Vera, N. Torres, J. Banga. Model Based Optimization 
of Biochemical Systems Using Multiple Objectives: A Comparison of 
Several Solution Strategies. – Mathematical and Computer Modelling 
of Dynamical Systems, 12, 2006, No. 5, 469-487.
5. Messac, A., S. Gupta, B. Akbulut. Linear Physical Programming: A 
New Approach to Multiple Objective Optimization. – Transactions on 
Operational Research, 8, 1996, 39-59.
6. Vera, J., De Atauri Pedro, M. Cascante, N. Torres. Multicriteria 
Optimization of Biochemical Systems by Linear programming: 
Application to Production of Ethanol by Saccharomyces cerevisiae. – 
Biotechnology and Bioengineering, 83, 2003, No. 3, 335-343.
7. Tonon, F., A. Bernardini. Multiobjective Optimization of Uncertain 
Structures Through Fuzzy Sets and Random Set Theory. – Computer-
aided Civil and Infrastructure Engineering, 14, 1999, 119-140.
8. Wang, F.-S., C.-H. Jing, G. Tsao. Fuzzy-Decision-Making Problems 
of Fuel Ethanol Production Using a Genetically Engineered Yeast. – 
Industrial and Engineering Chemistry Research, 37, 1998, 3434-
3443.
9. Brandt, J., B. Hitzmann. Knowledge-Based Fault Detection and 
Diagnosis in Flow-injection Analysis. – Analytical Chemical Acta, 291, 
1994, 29-40.
10. Hristova, T., St. Tzonkov. Modelling and Optimization of Fed-batch 
Fermentation Process. – Chemical and Biochemical Engineering 
Quarterly, 12, 1998, No. 4, 213-215.
11. Ilkova, T., M. Petrov, St. Tzonkov. Modelling and Fuzzy Optimization 
of Ethanol Production. Conference Proceedings of BioPS’02, Sofia, 
Bulgaria, October 28-29, 2002, I.18-I.21.
12. Wang, F.-S., Hsun-Tung Lin. Fuzzy Optimization of Continuous 
Fermentations with Cell Recycling for Ethanol Production. – Ind. Eng. 
Chem. Res., 49, 2010, No. 5, 2306–2311.

13. Chen, Y., F. Wang. Crisp and Fuzzy Optimization of a Fed-batch 
Fermentation for Ethanol Productionb. – Industrial and Engineering 
Chemistry Research, 42, 2003, 6843-6850.
14. Zhou, Y. H., N. J. Titchener-Hooker. The Application of a Pareto 
Optimisation Method in the Design of an Integrated Bioprocess. – 
Bioprocess and Biosystems Engineering, 25, 2003, 349- 355.
15. Bellman, R., L. Zadeh. Decision Making in a Fuzzy Environment. 
– Manag. Sci., 17, 1970, B141-B164.
16. Angelov, P. An Analytical Method for Solving a Type of Fuzzy 
Optimisation Problems. – Control and Cybernetics, 24, 1995, No. 3, 
363-373.
17. Filev, D., R. Yager. A Generalized Defuzzification Method via Bad 
Distribution. – International Journal of Intelligent Systems, 6, 1991, 
687-697.

За контакти:
Доц. д-р Митко Петров

Секция „Биоинформатика и математическо 
моделиране“

Институт по биофизика и биомедицинско 
инженерство – БАН

e-mail: mpetrov@biomed.bas.bg



2 202218

automatica | автоматика

Присъединяване на криогенна 
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Abstract. The aim of the present study is to evaluate an option of 
integration of liquid air energy storage (LAES) into regenerative steam 
turbine cycle. The waste heat from LAES discharge is used for feed 
water preheating. Thermodynamic analysis shows that the newly pro-
posed hybrid LAES system has a round-trip efficiency of 16% higher 
than the standalone LAES. 

Въведение
Съвременните енергийни системи трябва да са в със-

тояние да уравновесяват производството и консумацията 
на електрическа енергия по всяко време в денонощието. 
Все по-широкото използване на възобновяеми енергийни 
източници създава нови предизвикателства пред тяхното 
ефективно и рационално управление. Действието на вятър-
ните и фотоволтаичните електроцентрали се съпровожда от 
значителна неравномерност в производството на електри-
ческа енергия. Системите за съхранение и по-специално 
тези с голям капацитет са в състояние да изглаждат не-
равномерното производство и консумация на електрически 
ток. По този начин те могат да осигуряват стабилност на 
електрозахранването и така да улеснят все по-широкото 
навлизане на възобновяемите енергийни източници в бор-
бата за предотвратяване и ограничаване на климатичните 
промени.

В изследване на Министерството на енергетиката 
на САЩ се твърди, че към края на 2030 г. нарастването 
на потребностите от нов капацитет за електроенергийно 
съхранение в световен мащаб ще бъде от 2.4 до 4 TWh 
годишно, което е три до пет пъти повече от сегашния 
темп на нарастване от 800 GWh на година [1]. Най-ши-
роко приложение понастоящем намират помпено-аку-
мулиращите електроцентрали (ПАВЕЦ), като над 90% от 
съхранената електрическа енергия в света идва от тях. 

Помпено-акумулиращите електроцентрали са съоръжени 
с обратими хидрогенератори/помпи. Те са гравитационни 
системи за съхранение на електрическа енергия. В часо-
вете на нощния минимум на потребление на електриче-
ска енергия мощни помпи използват за задвижването си 
евтина електрическа енергия, за да прехвърлят вода от 
долен в горен воден резервоар. В периоди на сутрешна и 
вечерна максимална консумация на електрическа енергия 
водата под действието на гравитацията се спуска към тур-
бина и електроцентралата генерира скъпа електрическа 
енергия. Ефективността на тези електроцентрали е около 
70-85%. Развитието на ПАВЕЦ се ограничава от необходи-
мостта да се използва, съответно намира естествен релеф 
с голяма разлика във височините, както и от екологични 
ограничения. 

Следващата технология с подобен мащаб е съхра-
няването на електрическа енергия чрез компресиране на 
въздух (Compressed Air Energy Storage – CAES). То се из-
вършва с помощта на мощни компресори с електрическо 
задвижване, които нагнетяват въздух в подземни кухини. 
Нагнетяването се извършва в часовете с минимално ниво 
на консумация на електрическа енергия. В часовете на 
максимална консумация натрупаният компресиран въздух 
се използва за задвижване на въздушна турбина. Основ-
ни пречки пред развитието на технологията CAES е нами-
рането за целта на подходящи и плътни подземни кухини, 
както и ниската ефективност, достигаща 54% [10].

Компресирането на въздух е в основата и на една 
новъзникваща технология – така нареченото криогенно 
съхранение [11]. В периоди с ниско потребление се втеч-
нява въздух, който се съхранява в добре изолирани съ-
дове при много ниски температури. В периоди с високо 
потребление и висока цена на електрическата енергия 
втечненият въздух се привежда в прегрято газообразно 
състояние и се пропуска през турбина, задвижваща елек-
трогенератор, който захранва електрическата мрежа. Кри-
огенното съхранение има съществени преимущества пред 
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ПАВЕЦ и CAES, тъй като не изисква специфични места 
за разполагане и има многократно по-голяма плътност 
от тях. Основен негов недостатък е ниската ефективност, 
която за първата изградена полупромишлена инсталация 
се равнява на 36% [2]. В статията е представено изслед-
ване, насочено към повишаване на ефективността без 
съществено усложняване на технологичната схема и ней-
ната експлоатация. За целта е извършено математично 
моделиране на система за енергийно съхранение с втеч-
нен въздух, присъединена към конвенционална енергопре-
образуваща инсталация.

Математично моделиране  
на система за енергийно съхранение  
с втечнен въздух

В техническата литература инсталациите за криоген-
но съхранение напоследък започват да се наричат криог-
енни батерии – термин, който е възприет и в това изложе-
ние. Термодинамичните характеристики и ефективността 
на криогенните батерии са изследвани от нарастващ брой 
научни колективи, особено след 2015 г. Въпреки някои 
структурни и параметрични различия, почти всички нас-
коро предложени криогенни батерии имат обща архитек-
тура [2-8]. Типична конфигурация на самостоятелно раз-
положена и действаща криогенна батерия е показана на  
фиг. 1.

Фиг. 1. Принципна технологична схема на криогенна батерия

По време на зареждане на батерията въздухът се 
компресира в компресори ниско и високо налягане с 
двукратно междинно охлаждане. Освободената топли-
на от компресията се предава на термомасло, което се 
съхранява при относително висока температура в секция 
за горещо съхранение, имаща два резервоара с висока 
и по-ниска температура. Сгъстеният въздух след това се 
охлажда от връщащия се въздух от въздушния сепаратор 

на втечнителната секция и от студените флуиди, подавани 
от секцията за студено съхранение, преди да попадне в 
криотурбината. Разширяването в турбината произвежда 
двуфазна смес пари-течност, която се събира и разделя 
на газов поток и поток течност във въздушен сепаратор.  
Произведеният течен въздух се съхранява в топлоизоли-
ран резервоар при температура приблизително 80 K и 
атмосферно налягане.

По време на етапа на разреждане (съответно про-
изводство на електрическа енергия) течният въздух се из-
помпва от резервоара до високо налягане и се нагрява 
до температура, близка до околната среда от студената 
течност, циркулираща между резервоари за студено съх-
ранение и изпарителя. Както бе посочено, студеното съх-
ранение се използва за охлаждане по време на етапа на 
втечняване, с което се повишава съществено добивът на 
втечнен въздух. Изпомпваният въздух преминава през ре-
куператор, където се нагрява от въздуха, излизащ от въз-
душните турбини. Разширяването на въздуха се извършва 
в три последователно разположени турбини с междинно 
прегряване, като за целта се използва термично масло от 
резервоарите за горещо съхранение. След това термичното 
масло се охлажда в топлообменник и се връща в секцията 
за горещо съхранение при температура на околната среда. 
Този топлообменник по същество е единственият компо-
нент в инсталацията, където топлинна енергия се изхвърля 
към околната среда, тъй като в другия такъв – рекуперато-
ра, въздухът напуска с температура, много близка до тази 
на околната среда.

Предмет на това изследване е стационарният режим 
на работа на така описаната система. За определяне на 
нейните термодинамични характеристики и ефективност е 
необходимо да се състави и пресметне система от нели-
нейни алгебрични уравнения, съответстващи на матери-
алните и топлинните баланси на всички нейни елементи 
при фиксирани стойности на ограничен брой входни па-
раметри. За целта си послужихме със софтуерния продукт 
Thermoflex®, комерсиално разработван и предлаган от 
софтуерната компания Thermoflow Inc. Компютърната про-
грама Thermoflex е широко използвана в научни изследва-
ния и иженерни приложения [9]. Това изследване в много 
голяма степен е базирано, съответно повтаря математично-
то моделиране на стационарния режим на работа на описа-
ната по-горе криогенна батерия, представено от Sciacovelli 
et al. в [4]. Причината за този подход е обстоятелството, че 
посоченият труд е единственото от многобройните изслед-
вания в тази област, в което резултатите от изчислителния 
анализ са валидирани, съответно сравнени с данни от екс-
периментално изследване, в случая това на Morgan et al. 
[2]. Резултатите от нашето изследване са верифицирани, 
съответно сравнени с резултати на Sciacovelli et al. В табл. 
1 е представено сравнение между изчислителни резултати, 
получени от нас (колонка А), и тези на Sciacovelli et al. (ко-
лонка Б). Те касаят моделирането на въздушния тракт при 
компресията и разширението съответно на компресорната 
и турбинната част.
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Табл. 1

№ 
поток

Дебит Налягане Температура
(kg/s) (Bar) (K)

А Б А Б А Б
1 92.33 92.33 1.09 1.09 286.11 286.11
2 92.33 92.33 14.2 14.2 642.3 642.1
3 92.33 92.33 14.06 14.06 298.8 298.8
4 92.33 92.33 183.1 183.2 673.4 673.4
5 92.33 92.33 181.3 181.3 299.7 299.7
6 211.88 211.88 74.24 74.25 268.5 268.5
7 211.8 211.8 73.5 73.51 437.7 437.7
8 211.8 211.8 72.77 72.77 613.9 613.9
9 211.8 211.8 19.75 19.75 454.3 454.7
10 211.8 211.8 19.56 19.56 619.6 619.6
11 211.8 211.8 5.309 5.31 459.7 459.7
12 211.8 211.8 5.261 5.26 621.1 621.1
13 211.8 211.8 1.43 1.43 461.1 461.1
14 211.8 211.8 1.41 1.41 281.1 277.9

Сравнението показва пълно съвпадение на двата ва-
рианта с анализираните най-важни параметри на въздуш-
ните потоци – дебит, налягане и температура. В табл. 2 
е представено сравнение между изчислителни резултати, 
касаещи моделирането на масления тракт при охлаждането 
и подгряването на въздуха съответно в компресорната и 
турбинната част.

Табл. 2

№ 
поток

Дебит Налягане Температура
(kg/s) (Bar) (K)

A Б A Б A Б
1H 95.7 90.81 9.69 1.1 288.3 288.2
2H 48.81 47.32 9.5 1.1 661.6 661.8
3H 46.89 43.5 9.5 1.09 632.5 631.34
4H 95.7 90.81 9.5 1.09 647.5 647.3
5H 287.1 274 11.22 1.1 646 646
6H 95.7 91.33 11 1.09 482.4 469.1
7H 95.7 91.33 11 1.09 478.1 464.3
8H 95.7 91.33 11 1.09 462.9 448.1
9H 287.11 274 11 1.09 474.5 460.5
10H 95.7 90.81 9.69 1.1 288.3 288.2

Получените от нас стойности са представени в 
колонка А, а тези на Sciacovelli et al. – в колонка Б. 
Наблюдаваната разлика, макар и минимална, може да се 
обясни по следния начин. В публикацията на Sciacovelli 
et al. не е посочена марката на прилаганото термомас-
ло, а е записано най-общо, че се изполва diathermic oil 
– диатермично масло. В нашето изследване се предлага 
използването на конкретна марка масло, а именно термо-
маслото Therminol® VP-1. Имаме две основания за този 
избор: препоръчваният от производителя на маслото под-
ходящ температурен диапазон за приложение съвпада с 
този в това изследване; термомаслото Therminol® VP-1 
се използва масово в соларната топлоенергетика, т.е. съ-

ществуват усъвършенствани конструкции на съоръжения 
за работа с такова масло като топлообменници, помпи и 
резервоари [12].

Математичното моделиране на системата за енергий-
но съхранение с втечнен въздух дава възможност да се 
оцени нейната ефективност, съответно отношението между 
количеството електроенергия, произвеждана при разреж-
дането на криогенната батерия и електроенергията, потре-
бявана при нейното зареждане. За цикъл, състоящ се от 
9 часа зареждане и 3 часа разреждане и за двете изслед-
вания ефективността е около 47.5%. Основната причина 
за тази ниска стойност се корени в необходимостта да 
се осигурят подходящи, достатъчно ниски температури за 
процеса на втечняване. Това налага в резервоара с термо-
масло с по-ниска температура в секцията за горещо съхра-
нение да постъпва термомасло с температура около 288 K 
(табл. 2, точка 10Н). За целта то се охлажда в охладителя 
на термомаслото с атмосферен въздух, при което темпера-
турата му се понижава със 186 K. Топлината, съответства-
ща на това температурно понижение, се губи безвъзвратно 
в околната среда. От техническата литература по темата 
са известни редица изследвания, в които се предлага час-
тично използване на тази отпадна топлинна енергия чрез 
добавяне към криогенната батерия на допълнителна инста-
лация за нейното преобразуване в електрическа енергия. 
За целта най-често се изследва използването на органичен 
цикъл на Ренкин [5-8].

Добавянето на още една инсталация към и без това 
сложната технологична схема на криогенната батерия ще 
оскъпи значително начинанието и ще затрудни съществе-
но експлоатацията, имайки предвид, че съоръженията ще 
трябва да се пускат и спират ежедневно. В този смисъл 
прилагането на органичен цикъл на Ренкин към криоген-
на батерия е само една теоретична възможност. В това 
изследване се предлага по-практично решение, при което 
системата за енергийно съхранение с втечнен въздух се 
присъединява към постоянно действаща паротурбинна ин-
сталация.

Математично моделиране  
на паротурбинна инсталация от ЯЕЦ  
с присъединена криогенна батерия

В паротурбинните инсталации, работещи в ТЕЦ и ЯЕЦ, 
се реализира термодинамичният цикъл на Ренкин с работно 
тяло вода и водна пара. Парната турбина, която е основен 
елемент в тези инсталация, се явява топлинен двигател, 
в който топлинната енергия на парата се преобразува в 
механична работа, а тя от своя страна се използва за 
задвижване на електрически генератор. За подобряване 
на ефективността на термодинамичния цикъл се прилага 
регенеративно подгряване на подхранващата вода преди 
нейното постъпване в парогенератора. Регенеративното 
подгряване се извършва с пара, извеждана от проточната 
част на турбината и подавана към няколко последователно 
разположени топлобменника, наречени регенеративни под-
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греватели. Общото подгряване в тях достига 200 до 250 K. 
Колкото е по-голямо е подгряването, толкова по-висок е 
кпд на паротурбинната инсталация. 

На фиг. 2 е показана принципната топлинна схема 
на паротурбинна инсталация за ЯЕЦ. Тя има типичната за 
ЯЕЦ структура, съдържаща турбината в две части – ци-
линдър високо и ниско налягане, кондензатор, две групи 
регенеративни подгреватели, съответно подгреватели ниско 
и високо налягане, парогенератор, деаератори, помпи и 
други. Към подгревателите се насочват потоци грееща пара 
по паропроводите 8, 9-12, 15, 16. 

Фиг. 2. Принципна технологична схема на:  
а) паротурбинна инсталация от ЯЕЦ (с плътни линии); 

б) паротурбинна инсталация от ЯЕЦ с присъединена криогенна 
батерия (с прекъснати линии)

В това изследване се предлага част от подхранва-
щата вода да се подгрява с използване на отпадната то-
плина от криогенна батерия. За тази цел част от общия 
поток подхранваща вода 6 след кондензатора – потока 
6а, се насочва към масления подгревател вместо към 
парните подгреватели ниско напрежение. Подгряването с 
термомасло вместо с пара ще освободи парни потоци, 
които ще останат и се разширят в проточната част на 
турбината и в крайна сметка ще се стигне до производ-
ството на допълнителна електрическа мощност в електри-
ческия генератор. За оценка на размера на допълнително 
произведената мощност е съставен математичен модел 
на паротурбинната инсталация в два варианта: вариант 
А – с присъединена криогенна батерия; вариант Б – без 
присъединена криогенна батерия. Както се вижда от схе-
мата, точката на присъединяване по термомасло е след 
прегревателите на въздушните турбини и пред охладителя 
на термомаслото, охлаждащ с атмосферен въздух. Мате-
матичното моделиране е изпълнено също с програмния 
продукт Thermoflex®, който е особено подходящ за слу-
чая. Основните параметри на паротурбинната инсталация 
като дебит, налягане и температура на свежата пара са 
типични по стойности за последните поколения ядрени 
енергийни блокове с малка и средна мощност, в случая 
приблизително 300 000 kW. 

В масления подгревател постъпва за подгряване под-
хранваща вода с ниска температура – 302.3 K. Това дава 
възможност в него да се постигне значително охлаждане 
на термомаслото съответно с 167.3 K. Постигането на този 
ефект е осъществено и чрез оптимизиране на дебита на 
подхранващата вода. В резултат температурата на термо-
маслото в т. 10 пред охладителя на термомаслото при ва-
рианта А е само 307.3 K и в него се налага незначителното 
охлаждане с 26.3 K, т.е. загубата на топлина е съществено 
по-малка, отколкото при самостоятелно разположение и 
действие на криогенната батерия. 

В табл. 3 са представени данни за регенеративните 
пароотнемания за двата разглеждани случая. В случая с 
подгряването на подхранващата вода с термомасло вместо 
с пара парният поток, преминаващ през цилиндър ниско 
налягане на турбината, е с по-голям дебит. В резултат при 
вариант А се произвежда допълнителна мощност 16 360 
kW при запазване на дебита на свежа пара на входа на 
турбината, т.е. без изменение на топлинната мощност на 
парогенератора и без използване на допълнителна топлин-
на енергия в цикъла.

Табл. 3

№ 
поток

Дебит Налягане Температура
(kg/s) (Bar) (K)

А Б А Б А Б
8 10.09 22.29 11.89 11.39 458.8 458.8
9 8.768 13.69 6.3 6.3 476.9 479
10 13.14 20.5 3.4 3.4 418.6 418.6
11 10.98 17.13 0.926 0.926 370.6 370.6
12 8.743 13.7 0.248 0.248 338 338
5 280.44 247.22 0.04 0.04 302.1 302.1

Заключение
Присъединяването на система за енергийно съхране-

ние с втечнен въздух към конвенционална паротурбинна 
инсталация, в разглеждания случай от ядрен енергиен блок, 
дава възможност да се използва ефективно отпадна топли-
на от криогенната батерия чрез нейното преобразуване в 
електрическа енергия. Произведената допълнителна елек-
трическа мощност води до повишаване на ефективността 
на енергийно съхранение с втечнен въздух с 16%. Съвмест-
ното разполагане на двете инсталации ще даде възможност 
и за намаляване на размера на инвестицията за изгражда-
не на системата за енергийно съхранение с втечнен въз-
дух, тъй като ще се използва в голяма степен наличната 
електропреносна и друга инфраструктура. 
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Abstract. The article analyzes the losses in one type of Photonic 
Crystal Fiber – Bragg fiber. It is one-dimensional fiber, made as 
coaxial cylindrical layers. The fiber cladding is a dielectric mirror 
realized as a multilayer dielectric coating. The paper proposes a 
method based on geometric optics for the analysis of light propa-
gation losses in a multilayer microstructured fiber with an air core, 
as a result of tunneling. A model of M-layer fiber with set refractive 
indices of the dielectric layers is proposed. The angles of incidence 
and reflection of the boundaries of each two layers of the fiber 
cladding according to Snelius' law are calculated. The transverse 
reflection coefficients of each boundary between two layers for TM 
and TE polarization are calculated. The electric fields of the reflected 
and incident beams are calculated. The magnitudes of these vectors 
are recursively related to each boundary of the previous and next 
fiber layer. The input power of the light in the first fiber layer for TE 
and TM polarization is calculated. The losses from light reflection 
when it passing through all layers of the fiber as a function of the 
reflection coefficients are calculated. The normalized attenuation is 
calculated. The characteristic equation for the optical waveguide is 
decided. The angles of reflection in different modes are calculated. 
The distance between two consecutive reflections of the beam is 
calculated as a function of the reflection coefficients for the differ-
ent polarizations and the reflection angles of the layers for TE and 
TM polarizations. They determine the reflection coefficient and the 
phase change when light passes through the whole fiber. The delays 
of the rays with TE and TM polarization are obtained. The expres-
sions for the chromatic dispersion of the fiber for TE and TM polar-
ization are then derived. A mathematical model of the deformation, 
presented as a change in the geometry of the fiber in this section 
as part of a circle is proposed. For this section of the deformed 
fiber by geometric transformations the connection between the an-
gles of incidence and reflection in the straight and in the round sec-
tion of the deformed fiber is calculated. The distance between two 
consecutive reflections from the fiber boundary surface of the rays 
trajectory is determined by the number of consecutive reflections in 
the core of the fiber. The reflection losses in TE and TM polarization, 
which are proportional to the number of beam reflections, are then 
determined. The phase delays for beams with TE and TM polariza-

tion for a fiber of a certain length are determined as the sum of 
the individual delays in the reflections of the beams. The proposed 
mathematical model and algorithm for calculating the attenuation of 
the fiber for different modes of TE and TM polarization, an example 
of M-layer PCF fiber with air core and alternating dielectric layers 
with two alternating coefficients and thicknesses is solved, so as 
to create at the average wavelength of light a phase shift of 900. A 
MATLAB program has been written. It simulates the attenuation and 
dispersion of a fiber with set optical parameters. After solving the 
characteristic equation for this fiber with the introduced parameters, 
the normalized attenuations for TE and TM polarization are calculat-
ed for fiber with and without deformation for different propagating 
modes. Calculations have been made for fibers with core radius of 
20-200 µm for a light wavelength of 1559 nm. The attenuation and 
chromatic dispersion graphs for TE and TM polarization of several 
straight and deformed fibers with the same length and different 
number of layers were plotted. A conclusion about the influence of 
the core diameter, the bending radius and the number layers of the 
fiber cladding on the losses of the different propagated modes is 
made. A comparison of PCF losses and ordinary quartz single-mode 
fibers was made. In conclusion, the disadvantage of the proposed 
method is that only the meridional rays of the propagating light 
are analyzed and the dielectric losses in the fiber cladding are not 
taken into account. The advantage of the proposed method is the 
small computational complexity and the correct qualitative result 
of the PCF analysis with certain parameters. Guidelines for future 
development are proposed – analysis of the losses of the fiber, 
taking into account the non-meridional rays in the fiber. The possi-
bilities for using PCF for information transmission and as dispersion 
compensators in telecommunications are pointed. The possibility of 
using the method for optimization of certain parameters of PCF of 
this kind is proposed. 

Въведение
През последните години фотонно-кристалните влакна 

(Photonic Crystal Fiber – PCF) привличат интереса на уче-
ните заради своите уникални свойства. Терминът PCF или 
микроструктурирани влакна обозначава повечето влакна 
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със сложна структура на обвивката. Най-често обвивката 
на влакното съдържа едномерни или двумерни периодич-
ни структури, влияещи съществено на неговите оптични 
свойства. Те дават възможност за намаляване на ограни-
ченията, които поставят материалите и конструкцията на 
обикновените влакна и позволяват по-лесно управление на 
характеристиките на влакното като работния прозорец от 
дължини на вълната, дисперсията, диаметъра на модовото 
поле и други [1]. 

В обикновените оптични влакна причината за раз-
пространението на светлината само в сърцевината е пъл-
ното и вътрешно отражение от обвивката. Това се постига, 
като ефективният показател на пречупване на сърцевината 
се прави по-голям от този на обвивката [4].

Оптичното влакно на Брег (Bragg fiber) е едномерно, 
изработено като съосни цилиндрични слоеве. Обвивката на 
влакното представлява диелектрично огледало, реализира-
но като многослойно диелектрично покритие.

Формулиране на проблема
При предаването на информация затихването при 

разпространението на светлината във влакното е от пър-
востепенна важност, като в обикновените кварцови влакна 
е ограничено от релеевското разсейване в материала на 
влакното. Всички PCF позволяват лесна промяна на хрома-
тичната дисперсия. Високото затихване се преодолява чрез 
създаване на влакна с нова конструкция [3].

Анализът на разпространението на светлината във 
влакното може да се направи по различен начин. Въл-
новите методи за описание на полето на разпространя-
ващата се електромагнитна вълна се базират на закони-
те на Максуел. Компонентите на векторите на полето на 
електромагнитна вълна се описват с хармонична функция. 
Със законите на Максуел и граничните условия се съставя 
система от диференциални уравнения за компонентите на 
полето в анализирания оптичен вълновод. Решението му се 
търси като вълнова функция. Видът на системата уравнения 
зависи от формата, материала, структурата на вълновода. 
Чрез математически преобразувания системата уравнения 
се решава по отношение на една полева компонента. За-
ради сложната структура на оптичното влакно при някои 
PCF решаването на системата диференциални уравнения не 
може да стане аналитично, а само с числени методи. 

В литературата са докладвани няколко метода за 
получаване на векторно решение на оптичното поле във 
влакното [6], например метод на разширяване на плоската 
вълна (PWE), метод на локализираната функция, лъчев ме-
тод (BPM), многополюсен метод (MM), метод на крайната 
разлика (FDM), метод на крайните разлики във времева-
та област (FDTD), векторен метод на крайните елементи 
(VFEM). В момента обаче няма универсален и достатъчно 
точен метод за оценка на загубите на разпространение, 
който да позволява оптимизация на влакното в честотен 
диапазон и по конструктивни характеристики (диаметър, 
дебелина на слоевете, показател на пречупване на мате-
риалите и други).

Предлаган метод и алгоритъм 
В статията се предлага метод с инженерна точност 

за анализ на загубите на разпространение на светлината в 
многослойно микроструктурирано влакно с въздушна сър-
цевина, възникнали в резултат на тунелиране [5]. 

Анализ на Бреговски PCF влакна по метода на ге-
ометричната оптика. Нека разгледаме PCF оптично влакно 
от тип 1, което има сърцевина с коефициент на пречупване 
na и М цилиндрични слоя. На фиг. 1 е представен осев 
разрез на това влакно. Поради централната симетрия на 
влакното на фигурата е показана само половината от на-
длъжното сечение на влакното. Можем да го разглеждаме 
като плоска многослойна диелектрична структура. Отляво 
надясно се разполагат съответно сърцевината, слой 1, слой 
2,..., слой M на обвивката.

Фиг. 1. Коси лъчи върху многослойна диелектрична структура

Нека na е коефициентът на пречупване на сърцевина-
та, ni е коефициентът на пречупване на i-тия слой, nb e ко-
ефициентът на пречупване на най-горния слой. Дебелините 
на i-тия слой е означена с li, i=1,2,3,…,M. 

Със символите ET,k±, k=1,2,…,M+1 са означени пада-
щите (+) и отразените (-) компоненти на електрическото 
поле на границата между слой k и левия слой преди него. 
Изтичащото от вълновода електрическо поле е означено с 
ET,M+1+.

Законът на Снелиус свързва ъглите на падане и отра-
жение и коефициентите на пречупване от двете страни на 
всяка граница между две от общо M+1 гранични повърх-
ности:

(1) sinθa= ni sinθi=nb sinθb, i=1,2,3,…,M. 

Предполагаме, че отдясно на структурата няма пада-
що поле. Тук ρT,i означава напречен коефициент на траже-
ние от повърхност i, дефиниран като

(2)

където сме положили nT0=nTa и nTM+1=nb. Дефазирането за пада-
щите лъчи при преминаването през i-тия слой е δi=k0 ni cosθi, 

където k0 е вълновото число за вакуум              . Във все-

ки слой напречните коефициенти на отражение се описват 
за TM и TE поляризация съответно като

(3)   

   

ние от повърхност , дефиниран като

(2)

TM+1=nb. Дефазирането за пада-
щите лъчи при преминаването през i-тия слой е δi=k0 ni cosθi, 

 е вълновото число за вакуум              . Във все-

ки слой напречните коефициенти на отражение се описват 
за TM и TE поляризация съответно като

(3)   
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Матрицата на разпространението свързва рекурсивно 
електрическото поле за падащия и отразения лъч, както 
следва [2]:

(4)

където i=М,М-1,…,1, а коефициентът на отражение е 

   и е свързан рекурсивно с ГTi+1

(5)

а ГT,M+1=ρT,M+1. Подобна рекурсивна връзка има между елек-
трическото и магнитното поле на границата между два слоя

(6)

където напречните характеристични импеданси се дефини-
рат с израза

(7)

при   Общата мощност на падащия лъч Pin в

направлението на вълновия вектор, компонентата z и мощ-
ността, въведена в първия слой P1, за TE и TM поляризации 
се изразяват така:

(8)

Загубите от отражение са

(9)

 Нормираното затихване B(λ) е

(10)

 Във влакно с радиус a, показател на пречупва-
не на сърцевината na и на обвивката n1 светлината се 
разпространява чрез пълно вътрешно отражение, ако 

        . Траекторията на лъчите е показана на фиг. 2.

Фиг. 2. Лъчи в сърцевината

Разпространяващите се моди с индекс m се харак-
теризират с дискретни стойности на ъгъла θa. Условието 
за напречен фазов резонанс дава изменение на фазата за 
един зигзаг на лъча, кратна на 2π

(11)

където φ отчита промяната на фазата при отразяване от 

границите на сърцевината и обвиващия слой. Пътят на лъча 
между две последователни отражения е lz=4a.tgθa. Във 
влакно с дължина L имаме N броя отражения в сърцевината

    .   . Тогава загубите във влакно с дължина L за TE и TM 

поляризация са пропорционални на N

(12)

Във влакно без деформация затихването B(λ) се 
описва с израза (12). Коефициентът на отражение е 
Г(λ)=|Г(λ)|exp(arg(Г(λ)) и фазовата промяна при премина-
ване на светлината през цялото влакно е N.arg(Г(λ)). Закъс-
ненията на лъчите с ТЕ и ТМ поляризация са съответно τe и 
τm. Те се пресмятатат чрез израза [2]

(13)

където Г(λ) е коефициентът на отражение за TE и ТМ моди.  
Хроматичната дисперсия на влакното се пресмята чрез из-
разите (14) и (15)

(14)  ТЕ поляризация;

(15)    ТM поляризация.

Модел на деформация. Нека предположим, че влак-
ното е огънато в локален участък под радиус R. На фиг. 8 
е показано напречно сечение на влакното на границата 
между два диелектрични слоя.

Фиг. 3. Влакно, огънато под радиус R

Нека правият участък на влакното отляво на сече-
нието AE преминава в кръг отдясно. CE и CB са нормалите 
към граничната повърхност в правия и кръглия участък. С 
θa е означен ъгълът на падане на лъча в правия участък, а 
с θm – ъгълът на падане в кръглия участък. Нека разпрос-
траняващ се лъч се отразява на границата между два слоя 
в точка А. Страните на триъгълник са AC=R-a, CB=R+a и 
∢CAB=π-θa. За триъгълника ABC е валидно съотношението

(16)

откъдето се получава връзка между ъглите на падане в 
правия и кръглия участък

(17)

Ще предполагаме, че израз (17) свързва ъглите на 
падане при произволна разпространяваща се светлинна 
мода. В резултат на огъването разстоянието lz между точ-

(11)

поляризация са пропорционални на N

(12)

. Те се пресмятатат чрез израза [2]

(13)

(14)  ТЕ поляризация;

(15)    ТM поляризация.

Модел на деформация. Нека предположим, че влак-

a

(16)

(17)
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ките на две последователни отражения (полупериода на 
траекторията на лъча) се променя на lz’. Тъй като про-

мяната е малка, ще приемем, че lz≈lz'. Тогава при N—
2

отражения в сърцевината ъгълът на падане е θa, а при N—
2

отражения ъгълът на падане е θm.
При влакно с огъване затихването за цялата дължина 

на влакното BN(λ) се сумира от затихванията Bi(λ) в отделните 
участъци на отражения на лъчите с номера 1,2,3...N

(18)

където Га(λ) са коефициентите на отражение в участъците с 
ъгъл на падане θa, a Гm(λ) са коефициентите на отражение в 
участъците, където ъгълът на падане е θm. Закъсненията на 
лъчите и дисперсиите, пресметнати за различните участъци 
съответно по формулите (14) и (15) за различни ъгли на 
падане, трябва да се сумират.

Тестов пример и изчисления
Пример. Ще разгледаме М-слойно Бреговско влакно 

с въздушна сърцевина и параметри: радиус на сърцевината 
a=100 µm; na=1.0; n2k-1=2.32; n2k=1.38; (k=1,2,3,…), nb=1.5. 
Дебелината на слоевете е избрана такава, че да създа-
ва дефазиране на 90° за средната дължина на вълната 
λ0=1559 nm: l2k-1=179 µm; l2k=393.5 µm. След решаване на 
характеристичното уравнение (11) за m=1 и извършване 
на пресмятанията съгласно дадения по-горе математически 
модел се получават нормираните затихвания Bte(λ) за TE 
поляризация и Btm(λ) за TM поляризация в [dB] при влакно 
без деформация, показани на фиг. 4 и 5. Същите пресмя-
тания са направени за влакна с радиуси на сърцевината 
а=20÷200 µm и за m>1 (висши моди). На фиг. 6 е показа-
на зависимостта на хроматичната дисперсия от дължината 
на вълната за същото влакно.

Фиг. 4. Затихване на недеформирано влакно, M=9 слоя

Фиг. 5. Затихване на недеформирано влакно, M=21 слоя

Фиг. 6. Дисперсия на недеформирано влакно, M=9 слоя

Пресмятания се извършват и за затихването на влак-
ното като функция на радиуса на огъване R за TE и TM 
поляризация. Полученото нормирано затихване в [dB] за 
различни дължини на вълната при влакно с деформация е 
показана на фиг. 7 и 8.

Фиг. 7. Затихване на влакно с M=21 слоя, TE поляризация, 
радиус на огъване R

Фиг. 8. Затихване на влакно с M=21 слоя, TM поляризация, 
радиус на огъване R

Анализ на резултатите
Направените симулации при PCF влакна на Брег с 

различни параметри показват, че вълните с ТМ поляриза-
ция се разпространяват със значително по-големи загуби 
от вълните с ТЕ поляризация. Поради това тези световоди 
представляват естествен филтър за TM вълните и за ви-
сшите моди. Влиянието на TM вълните е забележимо при 
големи стойности на радиуса на сърцевината. Общите за-
губи на влакното намаляват с увеличаване на радиуса на 
сърцевината и с броя на слоевете на обвивката. При голе-
ми радиуси на сърцевината те са съпоставими със загубите 
на разпространение в класическите едномодови световоди.

Загубите при разпространение в Бреговско влакно от 
макроогъвания растат с намаляване на радиуса на огъване 

участъци на отражения на лъчите с номера 1,2,3...N

(18)
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и в краищата на честотния диапазон. Голямата разлика 
в затихването на различните видове моди показва авто-
матичната модова филтрация в PCF влакна. Хроматичната 
дисперсия за изследваното в примера влакно с параметри 
на диелектричните слоеве, които са избрани съгласно по-
сочената по-горе методика, остава по-ниска от 50 ps/km в 
широк честотен диапазон.

Заключение и бъдещи изследвания
Предложеният математически модел не отчита дие-

лектричните загуби в обвивката на влакното. Пресмятани-
ята сa извършени само за меридионалните лъчи във влак-
ното. Като се използва методът на геометричната оптика, е 
възможно да се пресметнат по аналогичен начин загубите 
на немеридионалните лъчи, без да се отчитат диелектрич-
ните загуби в обвивката на влакното. Статията разглежда 
обаче само един специален клас многомодови PCF с прос-
та едномерна структура на обвивката.

Оборудването, използвано при работа с многомодо-
ви оптични влакна, е по-евтино от това за едномодовите 
влакна. Употребата на многомодови влакна се ограничава 
от модовата дисперсия за разстояния до 2 km при скорос-
ти 100 Mb/s, до 1 km при скорост до 1 Gb/s и до 550 m 
при скорости до 10 Gb/s. Заради високия си капацитет и 
надеждност многомодовите оптични влакна се използват 
за изграждане на гръбнака на информационните мрежи в 
сградите. Стандартизираната мрежова архитектура с окабе-
ляване до комуникационния център показва предимствата 
на централизираната апаратура пред активната електрони-
ка по етажите на зданията. Заради голямата си числова 
апертура многомодовите влакна облекчават свързването и 
позволяват използване на по-евтини лазери и даже све-
тодиоди. В сравнение с едномодовите оптични влакна те 
имат по-малък информационен капацитет, но и свое място 
в съвременните комуникации.

Предимството на разглеждания метод за анализ е не-
говата простота и възможността за получаване на верен 
качествен резултат, което би позволило използването му 
в бъдеще за оптимизация на някои параметри на подобен 
тип влакна чрез промяна на параметрите на слоевете на 
обвивката на влакното. Това дава възможност да се създа-
дат например PCF влакна за компенсиране на дисперсията 
на влакната, използвани в телекомуникациите.
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Abstract. In this study the performance of linear and nonlinear che-
mometric methods has been investigated and compared. The trans-
mittance spectra of pork meat samples were collected by SW-NIR 
(short wave near infrared) analyser in the spectral range of 850 nm 
to 1,050 nm. Partial Least Square (PLS1) method and Radial Basis 
Functions Neural Networks (RBF NN) were chosen for chemometric 
analysis of that samples for determination of moisture and fat con-
tent. The reason for using RBF ANN is significant nonlinearity which 
is exhibited between the spectra and the fat and moisture content. 
PLS1 and RBF NN with different architecture have been combined 
with different pre-processing techniques such as first derivative (D1), 
standard normal variate (SNV), multiplicative signal correction (MSC) 
and the combinations of MSC and SNV with first derivative. It was 
found that optimal pre-processing was MSC for moisture, and the 
combination of D1and SNV for fat. When PLS1 was used, results 
showed reduction of RMSEP and REP using MSC with 15 and 13% 
for moisture determination. In case of PLS1 fat determination consid-
erable reduction of RMSEP and REP was observed using a combina-
tion of D1 and SNV with 48 and 47%. Compared to PLS1 regression 
with suitable preprocessing, RBF ANN showed better results: reduc-
tion of RMSEP and REP using a combination of D1 and SNV with 
48% for moisture, and reduction using a combination of D1 and SNV 
with 59% for fat determination. These improvements together with 
the facility of SW-NIR technology to be implemented in the process 
engineering made it ideal for the meat industry.

1. Introduction
Meat industry demand for fast control of quality has led 

for new spectral non-destructive methods for fast, low cost 

and accurate meat quality assessment [1] instead time con-
suming traditional chemical analysis of meat composition and 
quality [2]. The quality of different meat like pork, beef etc. in 
terms of moisture, fat and protein content, is a key factor that 
influences its technological and sensory quality [3]. 

Short wave NIRS (SW-NIRS) transmittance allows for 
assessment to a greater depth, and the technique is routine-
ly used to non-invasively and quick determination of several 
parameters of meat (i.e. moisture, fat and protein). Spectral 
region (800–1050 nm) of SWNIR is sensitive to the presence 
of fat containing C–H stretching overtone and moisture O–H 
stretching second overtone [4]. 

To date, numerous multivariate calibrations have been 
dominated for analysing chemical composition of meat sam-
ples – pork, beef etc. [5]. One of the most used real pork meat 
data is Tecator data set, which is publicly available at http://
lib.stat.cmu.edu/datasets/tecator [6]. Significant nonlinearity 
is exhibited between the spectra and the fat and moisture 
content. The protein content only demonstrated weak nonlin-
earity. Therefore, especially for moisture modelling containing 
nonlinear approximation technique were dominated over linear 
model like PLS in literature [7].

Borggaard has showed that there was a nonlinear re-
lationship between spectral response and analyte concentra-
tion, and neural network (NN) trained on principal component 
scores produces calibrations substantially better than linear 
partial least square (PLS) [8]. One of the best results was 
achieved by Thodberg, who used Bayesian neural networks 
with optimum 6 hidden layers on the first 10 principal com-
ponents [9]. The best test error performance was found by 
Vila et al. [10], also using neural networks on the principal 
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components. Rossi et al. [11] have compared a combination 
of linear and nonlinear methods combines variable selection 
based on mutual information and LS-SVM (MI-LSVM). More 
recently various new data mining models like ensemble of 
extreme learning machine (ELM) and radial basis function arti-
ficial neural network (RBF PLS) have been compared with PLS 
on the Tecator data set [12,13]. The RBF neural networks are 
local approximation networks with simple structure, that have 
superiorities in function approximation and learning speed. In 
analytical chemistry field, the RBF NNs was one of the artificial 
learning method that describe complex non-linear relationship 
between input neurons and output. 

For the afore mentioned nonlinear models, some inher-
ent drawbacks exist, such as stability of prediction because 
can get stuck in local minima while training and the complexity 
of implementation. In all previous studies PLS was used only 
as comparative method with lower predictive power. Although 
linear PLS can be forced to compensate nonlinearity in that 
meat data to some extent by including additional latent varia-
bles, this strategy increases the risk of overfitting the model 
and reduces its true predictive ability.

It was shown that pre-processing like multiplicative scat-
ter correction (MSC) and standard normal variate (SNV) in 
combination of PLS regression demonstrated prediction accu-
racy using the same meat data set [14]. The improved predic-
tion performance agrees with the findings that combination of 
first derivative and SNV gave a better PLS model for prediction 
of fat and moisture content [12]. 

In this study a comparison of the prediction ability of 
PLS1 and RBF NN for determination of the moisture and fat 
content in Tecator data set from ground pork has been done. 
For improving the predictable ability PLS1 has been combined 
with suitable pre-processing techniques and different archi-
tectures of RBF NNs have been investigated. The choice of 
optimum spectral pre-processing method has been estimat-
ed empirically by using different single transformation of raw 
spectra, such as first derivative (D1), multiplicative signal cor-
rection (MSC), standard normal variate (SNV) and its combina-
tion. After implementation of PLS1 model, Durbin-Watson sta-
tistical test show significant for residuals correlation. Instead 
of that RBF NN model showed prediction improvement due to 
an adequate mapping of non-linear signal-concentration rela-
tion. Results from RBF NN was better that provided from PLS 
with non-significant correlation in prediction residuals.

2. Theory and Methods

2.1. Partial Least Squares (PLS1) Model

PLS is nowadays probably the most widely used algo-
rithm in chemometrics [15]. Consider a spectral N × P matrix 
X and a corresponding concentration N-dimensional vector y
describing N samples and P variables. PLS1 is able to mod-
el the relationship between X and y. Rather than calculating 
scores using only X-covariance as in principal component re-
gression (PCR), the PLS1 algorithm takes into account the co-
variance between X scores and y, i.e. the variances of X and y

and their correlation. Scores, referred here as latent variables 
(LV), are then built in order to capture as much information 
related to y as possible. PLS can also be extended to predict 
several responses at a time, which is generally called the 
PLS2. PLS can be summarized in two interdependent steps: 
(1) Dimensionality reduction of X and y in latent subspaces 
using scores projections; (2) Integration of a vector, called 
weights (w), connecting both subspaces and providing the 
covariance between X and y scores as optimisation criterion. 
The key/meta parameter in a PLS model is the number of LVs, 
which needs to be optimised.

2.2. Radial Basis Function Neural Network (RBF 
NN) Model

RBF NN uses a so-called radial basis function as a trans-
fer function in the hidden layer neurons (H), and after non-lin-
ear projections of the inputs neurons (I), an output neuron 
(O) produces a weighted sum of the hidden output to give the 
final output of the network. RBF NNs are local approximation 
networks that have superiorities in function approximation and 
learning speed. The network model is a feed-forward multilayer 
neural network with a simple architecture [13]. Generally, it is 
a three-layer network: a layer of input neurons, a single hidden 
layer of RBF neurons and a layer of output neurons. The train-
ing parameters are much less than those in other feed-forward 
neural networks. The considered RBF NN models have used 
ridge regression (RR) training algorithm [16].

The method relies on a radial basis function Ri(x) of the 
hidden layer. It is a Gaussian function whose value depends 
only on the distance from the origin, i.e.:

(1)

where ∥x-ci∥ is the calculated distance, usually Euclidean, 
between input vector x and RBF function centre ci. The σ is a 
positive real number which we call the spread of the RBF. The 
output layer performs a simple summation of the output from 
each hidden neuron according to:

(2)

where wi,k is the connection weight from the hidden neuron 
to the output neuron, m is the total number of hidden layer 
neurons. In our case, the non-linear model is based on NN 
using RBF [13]. The transfer function activating the hidden 
neurons is a Gaussian function, characterized by the values of 
the centers and widths.

The optimization of various network parameters: (1) the 
number of hidden neurons (G), (2) the centers (c) and widths 
(σ) of the Gaussian functions, and (3) the weights (w) of the 
final linear combination can be carried out sequentially, first 
fixing the number of hidden neurons, widths and centers, and 
then finding the weights.

Before predictions, an optimum RBF NN architecture 
should be selected and trained. The optimum number of input 
neurons can be explored by performing PCR cross-validation. 
The number of hidden neurons is automatically set by a grid 
search guided by the lowest penalized prediction error in the 

(1)

where ∥ ∥ is the calculated distance, usually Euclidean, 
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calibration samples. Finally, the number of output neurons is 
equal to the number of response variables to be predicted by 
the model. In this version of the MVC1 software, the default 
value is 1 [17]. 

This involves the sequential addition of new basis func-
tions, each centred on one of the data points. The RBF pa-
rameters (x, ci, σ) are selected to minimise sum-squared-er-
ror (SSE). The process continue until error of network output 
reaches the pre-set goal value. The determination of the op-
timum RBF NN architecture (I-H-O) is a key factor to obtain 
good predictable model.

2.3. Durbin-Watson Test

The aim of NIR-based calibration is to build a multi-
variate model able to give reliable prediction of the property 
of interest from the spectra, where the non-linearity is a key 
factor to influence the calibration. The Durbin-Watson (DW) 
statistical test for residuals correlation is used, which con-
sists in estimating the DW indicator value and DW probability 
[18]. 

3. Dataset and Software
The dataset is recorded on a Tecator Infratec Food 

and Feed NIR Analyzer working in the wavelength range 850-
1,050 nm using transmitance measurements [6]. Training 
set containing 129 sample, monitoring set – 43 sample, 
validation set – 43 samples, extrapolation fat – 8 samples 
and extrapolation moisture – 17 samples are added and all 
obtained 240 meat samples, are divided into two groups us-
ing Kenard-Sone algorithm [19]: 170 sample for calibration 
and 70 sample for test set. For each meat sample the data 
consists of a 100-channel spectrum of absorbance and the 
contents of fat. The transmittance (log1/T) is measured by 
the spectrometer. A Soxhlet and Karl Fisher methods were 
used as the laboratory reference for the fat and moisture 
determination. The moisture content is between 32.8% and 
76.6%, and fat content is between 0.9 and 58.5%. All spectra 
were converted to digital values and exported to MatLab for 
subsequent calculation. Numerical calculations were made 
using MatLab®2013a (Mathworks, Natick, MA, USA). PLS1 
and RBF ANN calibration were carried out using the MVC1® 
MatLab toolbox [17].

4. Results and Discussion

4.1. Raw NIR Transmittance Spectra and Spectral 
Pre-processing

The original raw spectra and pre-processed spectra of 
Tecator data set are shown in figure 1. Although it is difficult 
to distinguish from the raw spectra two observed absorption 
bands can be seen at MSC and SNV pre-processed spectra, 
attributed fat (C-H stretching third overtones 930 nm) and 
water (O–H stretching second overtones 970 nm) [20]. Three 

pre-processing techniques were tested – first derivative (D1) 
[21], Multiplicative Scatter Correction (MSC) and Standard 
Normal Variate (SNV) [14]. For the pre-processed spectra 
shown in figure 1, it can be seen that both the MSC and SNV 
eliminated scattering in a similar way. Although, NIR spectra 
based on transmittance measurements, i.e., after transmis-
sion on a meat sample, background reflectance signals oc-
cur which has to be eliminated using derivative spectra. In 
our case, the combination of D1 and SNV show isosbestic 
point as an evidence of two component mixture of fat and 
moisture.

Figure 1. The raw NIR and pre-processed spectra – MSC, SNV  
and a combination of D1 and SNV of calibration data set

4.2. Parameter Optimisation of Calibration 
Models

In the study, the number of LVs in PLS, the number of 
hidden neurons in RBF NN needs to be optimized and deter-
mined.

For PLS modelling, cross-validation makes it possible 
to select the optimal number of latent variables, that is, the 
number giving the minimum prediction error for the calibration 
set. Оn the other hand, it should not be very large because it 
leads to over-ftting. For RBF NN modelling, optimal number of 
input neurons must be optimized. 

4.3. Comparison of PLS and RBF ANN Models 
for Moisture Determination

As a comparison, firstly PLS and RBF ANN models with 
different preprocessing were applied to determine the moisture 
content in the considered pork meat samples. Final results 
from both methods about the Root Mean Square Error of 
Cross Validation (RMSECV), Root Mean Square Error of Pre-
diction (RMSEP), Relative Error of Prediction (REP), Coefficient 
of multiple determinations R2. Durbin-Watson (DW) coefficient, 
and probability (p) are listed in table 1 and table 2.
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Table 1. Performance statistics of PLS1 models for prediction of 
moisture content in considered meat samples. The considered 

processing methods are labelled as D1, SNV and MSC

Pre-
processing

Moisture content, (%)
No
Lv

RMSECV
RMSEP

(%)
REP 
(%)

R2 DW, p

Raw 12 2.6 2.7 4.3 0.97 1.62<0.05
MSC 3 2.6 2.3 3.7 0.98 0.90<0.05
SNV 8 2.1 1.9 3.1 0.98 1.36<0.05
D1 9 2.5 2.6 4.1 0.98 1.61<0.05
D1+MSC 2 3.9 3.5 5.6 0.95 0.38<0.05

Listed in table 1 results obtained after PLS model ap-
plication show that the error values of moisture do not vary 
significantly and best results give MSC preprocessing compare 
with SNV and D1 because of overfitting. The combination of D1 
and MSC pre-processing degrades the PLS model, because 
first derivative did not show good results at finding absorption 
maximum of moisture. The obtained value for DW after appli-
cation of MSC pre-processing is 0.9, at p<0.05 indicating a 
significant non-linearity.

The corresponding observed/predicted plots for calibra-
tion and test sets are shown in figures 2A and 2B. Additionally, 
figures 2A and 2B show a correlation between residuals. In
figure 2A it could be observed a significant nonlinearity for 
moisture content at PLS modelling. On the contrary at RBF 
ANN prediction leads to better analytical results and the cor-
relation among residuals is considerably smaller (figure 2B). 

Further, RBF NN was used for model improvement. For 
an initialisation of RBF NN we rely on the determined by Prin-
cipal component regression (PCR) optimal number of input 
neurons. The number of hidden neurons were optimized for 
minimum RMSEP and finally architecture is represented in 
table 2. The optimal pre-processing again is MSC and optimal 
architecture is 20-34-1. The prediction statistics looks better 
than the one for PLS-1.

Table 2. Performance statistics of RBF ANN models for prediction 
of moisture content in considered meat samples. The considered 

processing methods are labelled as D1, SNV and MSC

Pre-
processing

Moisture content, (%)
ANN 

architecture
RMSEP

(%)
REP, 
(%)

R2 DW p

Raw 20-10-1 3.1 4.9 0.97 1.23 <0.05
MSC 20-34-1 1.2 1.9 0.99 1.98 0.87
SNV 20-20-1 1.5 2.4 0.99 1.99 0.94
D1 20-34-1 1.5 2.3 0.99 2.02 0.89
D1+MSC 20-21-1 1.5 2.3 0.99 2.03 0.84

Comparison of statistical properties of two models were 
shown in figure 2. Figure 2A clearly indicates a non-linear 
relation between predicted and nominal values of the PLS plot 
for the moisture. Upon visual inspection of the residuals, it can 
be clearly seen that they form a banana shape. In the same 
figure was shown elliptic joint confidence region (EJCR) whose 
estimated slope and intercept values are an assessment of the 
accuracy and precision of the calibration model [17].

On the contrary, in figure 2B clearly indicated that rela-
tion between predicted and nominal values of the RBF ANN is 
linear plot and the residuals are normally distributed.

Figure 2A

Figure 2B

Figure 2. 2A). Predicted vs. nominal plot for optimal PLS moisture 
determination (MSC). 2B). Predicted vs. nominal plot for optimal 
RBF ANN moisture determination (MSC). EJCR and residual plots 

for two models

4.4. Comparison of PLS and RBF NN Models 
for Fat Prediction

Then, a comparison of PLS and RBF ANN with different 
architecture applied to determine the fat content in the con-
sidered pork meat samples was done. The predictive perfor-
mance of PLS and RBF ANN are listed in table 3 and table 4.

Table 3. Performance statistics of PLS1 models for prediction 
of fat content in considered meat samples. The considered 

processing methods are labelled as D1, SNV and MSC

Pre-
processing

Fat content, (%)
No
Lv

RMSECV RMSEP R2 DW p

Raw 12 2.9 3.3 17.7 0.98 1.41<0.05
MSC 11 2.7 2.8 15.2 0.98 1.17<0.05
SNV 10 2.3 2.2 11.8 0.99 1.26<0.05
D1 10 2.6 3.1 16.7 0.98 1.59<0.01
D1+MSC 7 4.5 4.2 22.7 0.96 0.89<0.05
D1+SNV 4 1.6 1.7 9.3 0.99 1.36<0.05

One can see from table 3 that the values for the errors 
obtained after application of PLS model vary significantly. PLS1 
with a combination of D1 and SNV pre-processing techniques 
gives the best results with 4 latent variables compared to other 
pre-processing due to overfitting. It is obviously that the first 
derivative pre-processing technique modeled good absorption 
maximum of fat.

Figure 2A

Figure 2B
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Further, the results obtained with RBF NN are presented 
in table 4. The obtained optimal combination of pre-processing 
techniques is again D1 and SNV. The obtained optimal RBF NN 
architecture is 20-41-1.

Table 4. Performance statistics of RBF NN models for prediction 
of a fat content in considered meat samples. The considered 

processing methods are labelled as D1, SNV and MSC

Pre-
processing

Fat content, (%)
ANN 

architecture
RMSEP

(%)
REP, 
(%)

R2 DW p

Raw
MSC 20-36-1 1.0 5.5 0.99 2.05 0.72
SNV 20-35-1 1.1 5.8 0.99 1.90 0.51
D1 20-38-1 1.2 6.4 0.99 1.73 0.07
D1+MSC 20-38-1 0.8 4.5 0.99 1.75 0.1
D1+SNV 20-41-1 0.7 3.8 0.99 2.09 0.53

Finally, both methods are compared in figure 3. Figure 3A
again indicates the presence of non-linearity between predicted 
and nominal values of the PLS plot for fat. Figure 3B shows a 
non-linear distribution of the residuals for the PLS model, and 
3B shows normal distributed residuals from RBF NN model. 
In addition, the RBF NN model shows a better performance 
than the PLS model. The errors independence is also confirmed 
based on the results from Durbin-Watson test (p>0.05).

Figure 3A

Figure 3B

Figure 3. 3A). Predicted vs. actual plot of the PLS model 
for optimal fat PLS determination (D1+SNV). 3B). Predicted 
vs. actual plot of the RBF NN training model for optimal fat 

determination (D1+SNV). EJCR and residual plots for two models

5. Conclusions
In this study PLS1 and RBF NN for quantitative analysis 

of transmittance SW-NIR spectra for prediction of moisture 
and fat content in ground pork meat samples have been im-
plemented. PLS and RBF NN analysis were performed to de-
termine the best calibration model based on RMSECV, RMSEP, 
REP and R2. Selection of a different single or two combined 
scatter-correction technique for that NIR data were performed. 
It was shown that the predictive ability of two models can be 
improved by utilization of suitable preprocessing techniques 
for moisture and fat. The best pre-processing technique for 
the case of determination of moisture content is single MSC 
for both models. The obtained optimal number of the latent 
variables for PLS1 is 3 and the optimal number of the hidden 
neurons for RBF NN is 34. When determining the fat content, 
PLS1 and RBF ANN with a combination of two pre-process-
ing techniques D1 and SNV gives the best results for errors. 
The obtained optimum number of latent variables for PLS1 is 
4, and the optimal number of hidden neurons in considered 
RBF NN is 41. Based on the results of this study it is highly 
recommended using MSC for moisture, and combination of 
first derivative preprocessing with SNV for fat, considering the 
nonlinearity of the data. Our conclusion is that the PLS and 
RBF NN model with suitable preprocessing strongly reduce 
errors for fat prediction, and RBF ANN outperforms PLS1. For 
moisture prediction results from PLS and RBF NN models are 
almost equal and again RBF NN is slightly better than PLS1. 
As a final conclusion RBF NN is the optimal choice for the 
treatment of NIR meat non-linearity spectral data.
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Abstract. An integrated Smart Home system for monitoring and man-
agement of the elements of the working environment or at home 
in Home Assistant platform and is integrated with a voice assistant 
(Google Assistant) has been developed. The structure of the Smart 
Home (SH) system is based on the concept of the Internet of Things 
(IoT), which includes connectivity of devices and actuators, as well as 
the presence of Wireless Sensor Network (WSN). The main functions 
in each SH depend strongly on the requirements, way of live, special 
health issues, availability of pets and appliances etc. of the house-
hold members, as well as the home/house architecture, location etc. 
The developed integrated system structure consists of the follow-
ing main modules: connected devices, measuring (sensor) module, 
processing module, visualization module (interface), communication 
module (voice communication). The system allows monitoring and 
control of various parameters of the environment, determination of 
geolocation, tracking the state of the connected devices, provides 
ascertainment of conditions or constraints during the implementation 
of logical algorithms or actions, etc. The developed integrated system 
solves the problem of using various interface applications, commu-
nication protocols and standards by integration of all its elements in 
one Application Programming Interface (API) and simultaneously the 
system is expanding its scope through its integration with a voice 
assistant (Google Assistant). In the developed integrated system solu-
tions with pre-set functions, default functions and user selection 
functions are implemented. Also, specially designed by the author (G. 
Kolev), made and tested IoT boards for stepper motor control, RGB 
LED strip, as well as IoT board for control of small relays for con-
cealed mounting are applied. The system operation rules can be set 
by the user (directly or in time) or depending on the values obtained 
from the sensors (Sensor-based Linked Open Rules). The developed 
SH system gives also the possibility for building actions according to 
the geolocation of each of the devices (users) via the GPS system of 
the phone. Elements, connected with the energy utilization (consump-
tion) efficiency – electricity, water and heat consumption efficiency 
are also considered. The optimization of the consumption is directly 
connected with cost savings which adds an additional benefit to the 
undeniable advantages of the Smart Home system development. The 
process of development of integrated remote-control Smart Home 
systems can continue without limitation in time as far as the imagi-
nation of the designer and/or the users reaches.

Въведение
Базовата концепция за домашна автоматизация, както 

и автоматизацията на работното място имат за цел да ин-

тегрират различни технологии до ниво, при което повечето 
ежедневни задачи са автоматизирани [1]. В съвременните 
интегрирани системи всичко може да бъде свързано с всич-
ко, като по този начин се създава нова разпределена сис-
тема, която надхвърля концепцията за интернет на нещата 
(IoT). Тя се дефинира като интернет на всичко (IoE) [2,3] 
и включва четири основни компонента: хора, неща, данни 
и процеси, които са комбинирани в обща взаимосвързана 
система с виртуален център за данни и интелигентна мрежо-
ва комуникация. Има много предложени проекти и приложе-
ния за проектиране и развитие на автоматизирани системи 
за интелигентен дом (SH) [4-7]. Въпреки че разглеждат раз-
лични функционалности, приложение на различни елементи, 
операции и мрежи, несъмнено всички те са свързани с пови-
шаване на комфорта и сигурността, спестяване на енергия, 
време и усилия, предотвратяване на аварии. Системи като 
засичане на движение, интелигентен контрол на температу-
рата, адаптивната луминесценция, IR технологии (инфрачер-
вени) и системите за сигурност с видеонаблюдение (CCTV) 
са често срещани. Внедряват се усъвършенствани техно-
логии за автоматизация като разпознаване чрез черти на 
лицето [8], гласово контролирани команди [9], управление 
чрез жестове [10], подпомагане при планиране и консулти-
ране в ежедневните задължения в живота. Популярността 
на домашната автоматизация нараства. Според пазарните 
прогнози от юни 2021 г. на Statista [11] до 2025 г. броят на 
домакинствата, които могат да се причислят към типа умен 
дом, се очаква да достигнат 478.22 милиона (фиг. 1), което 
съответства на пазарни приходи от порядъка на 182 443 
милиона долара в световен мащаб.

Фиг. 1. Пазарна прогноза за броя на домакинствата от типа 
умен дом до 2025 г. (по данни от Statista [11])
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Функционалният и оперативен дизайн на интелигент-
на система за мониторинг и управление включва няколко 
етапа: избор на нейните елементи (сензори, изпълнител-
ни механизми, контролери, елементи на мрежова връзка, 
електрически устройства, софтуерни решения и интерфейси 
и други), определяне на нейните структура и функционал-
ност, изграждане и програмно осигуряване на подсистеми-
те, реализиране на логически алгоритми за изпълнение на 
предефинираните функции, разработване на потребителски 
интерфейс, оценка на разходите за нея, тестване и вали-
диране на системата, оптимизация на системата и други.

Основните функции на една интегрирана система мо-
гат да се дефинират най-общо по следния начин [12]:

• Сигурност – охранителна система – видео наблю-
дение и сензорен мониторинг, защита и извес-
тяване за наводнение или пожар, отключване и 
заключване на входни и гаражни врати.

• Комфорт и удобство – дистанционно и/или ин-
телигентно управление на осветление, щори или 
завеси, включване и изключване на електроуреди, 
управление на видео и аудио техника, телевизор, 
климатик, управление на температурата – клима-
тик, отоплителни уреди или парно и други.

• Грижа за здравето – измерване на показатели-
те на околната среда – температура, осветеност, 
налягане, влажност, съдържание на CO2, прахови 
частици, дим и т.н., измерване на биометрични 
показатели, аларми или напомняне за медикамен-
ти, медицински процедури и други.

• Енергийна консумация и ефективност – упра-
вление на възобновяеми енергийни източници, 
консумация на електричество, топлинна енергия, 
вода и други.

• Грижа за вътрешното пространство – поливни 
системи за стайни растения, хранене на домашни 
любимци, почистване, вентилация, овлажняване 
на въздуха и други.

• Грижа за външното пространство – напояване и 
поддръжка на зелени площи и градина, фонтани, 
басейни, осветление, оранжерия, метрологична 
станция.

Функциите, които се определят стандартно като ком-
форт и удобство, за хората със специални нужди са необ-
ходимост. Затова те трябва да се разглеждат като специ-
ална целева група, за която функциите на интегрираните 
системи да се разширяват според техните конкретни нужди.

В статията е представена разработената интегрирана 
система от типа умен дом за мониторинг и управление на 
елементи от работната среда или в дома. Изградената сис-
тема използва платформа Home Assistant и е интегрирана 
гласов асистент (Google Assistant). 

Структура на интегрираната система
В днешно време умните домове, както и работните 

пространства и сгради са повече ориентирани към сигур-

ността, енергийната ефективност и комфорта. Те преду-
преждават за натрапници (независимо дали обитателите 
на дома са в него, или не) и за изразходване на излишна 
енергия, също така и позволяват да се управлява всеки 
един електроуред от всяка точка на света посредством ин-
тернет връзка. Умният дом позволява да се включват и из-
ключват различни електроуреди и осветление през мобил-
но приложение, но позволява и действия спрямо локацията 
на телефона, на който се намира мобилното приложение, 
както и управление с таймери или с логически алгоритми, 
свързани с данни от различни сензори. 

При наличие на гласов контролен блок неговата ос-
новна функция е свързана с получаване на команди от 
потребителя и подаване на командите към микроконтроле-
ра или мобилно устройство. Този модул използва Google-
speech-to-text, чрез който гласовите команди се преобра-
зуват в текст и текстът се подава към микроконтролера 
за обработка и изпълнение на конкретни предварително 
зададени алгоритми.

Разработената интегрирана система тип умен дом се 
състои от следните основни модули:

• Свързани устройства;
• Измервателен (сензорен) модул;
• Модул за обработка;
• Модул за визуализация (интерфейс);
• Комуникационен модул (гласова комуникация).

Модулът свързани устройства включва всички свър-
зани устройства в системата, които от своя страна могат 
да са смарт устройства или електроуреди и осветление. 

Сензорният модул се състои главно от различни 
сензори (включително и микрофон), които взаимодействат 
с околната среда, като приемат и измерват околните сигна-
ли и се обработват от микроконтролера Raspberry Pi. Сен-
зорните компоненти са свързани към микроконтролера ди-
ректно или дистанционно, като това позволява изпълнение 
на задачите в реално време при отчитане на стойностите 
от сензорите в зависимост от околната среда. 

Модулът за обработка отговаря за извършването 
на необходимите изчисления, обработка на получаваните 
данни или подаване на управляващи сигнали към изпъл-
нителни механизми, след като генерираните от сензорите 
сигнали и импулси бъдат получени от сензорния блок. Ос-
новният блок може да бъде микроконтролер (Raspberry Pi), 
който координира всички дейности на системата.

Модул за визуализация. За визуализация може да 
се използва всяко устройство, поддържащо уеб браузър 
или смарт мобилен телефон с мобилно приложение, но 
целта на представената разработка е визуализация чрез 
мобилен телефон на интерфейс, едновременно осигуряващ 
достъп до сигналите, възможности за настройване на ал-
горитмите за управление и директен достъп до изпълнител-
ните механизми с цел извършване на конкретни действия.

Комуникационен модул (гласова комуникация). 
Гласовата комуникация в този проект се реализира чрез 
приложение за Android – Google Assistant, което е свър-
зано с Google Home. Достъпът може да бъде осъщест-
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вен чрез смарт мобилен телефон или компютър. От друга 
страна, разработеното на локалния сървър (Raspberry Pi) 
приложение Home Assistant, което e с отворен код, се 
синхронизира чрез API с Google Home. Така чрез прило-
жението за гласово управление се осъществява гласов 
контрол на разработената интелигентна система за мони-
торинг и контрол. 

За осигуряване на свързаността на елементите в ин-
тегрираната система и свързаните приложения се използ-
ва MQTT (Message Queue Telemetry Transport) протокол, на 
който са налични много имплементации. Това е двупосочен 
комуникационен протокол, чрез който свързаните устрой-
ства могат да публикуват данни от сензори и същевре-
менно да получават информация за конфигурацията или 
команди за управление. Чрез него могат да се осъществя-
ват връзки от типа едно към много (например данните от 
сензора за температура могат да се използват от много 
свързани устройства), много към едно (например когато 
данните от множество сензори се използват за включва-
нето или изключването на електроуред), едно към едно и 
много към много. 

Eлементи на интегрираната система
Елементи, осигуряващи свързаност
За осигуряване на свързаност на различните елемен-

ти на интегрираната система тип умен дом са необходими 
елементи, осигуряващи дистанционна Wi-Fi комуникация 
(NodeMCU ESP8266, точка за отдалечен достъп, хъбове за 
различни комуникационни протоколи и други), изпълнител-
ни механизми (IoT платки за дистанционно управление на 
мотори, IoT релета, и други), универсално инфрачервено 
(IR) смарт дистанционно управление за всички уреди, кои-
то се управляват чрез инфрачервено дистанционно упра-
вление (сет топ бокс/TV бокс, телевизори, климатици, DVD, 
проектори, аудио уредби и други). 

Фиг. 2. IoT елементи, осигуряващи свързаност

На фиг. 2 са представени NodeMCU ESP8266 (фиг. 2а), 
Shelly 1PM (фиг. 2б) – 16A Wi-Fi релеен превключвател с 
мониторинг на мощността, Homematic IP Access Point (фиг. 
2в) – хъб за свързване на устройство с Homematic комуни-

кационен протокол и Broadlink RM4 Mini WiFi IR универсал-
но дистанционно управление (фиг. 2г).

В разработената система освен комерсиални проду-
кти, за работата на изпълнителните механизми, свързаните 
устройства и уреди в интегрираната система за мониторинг 
и управление са проектирани, изработени и тествани IoT 
платки за управление на стъпков мотор (фиг. 3а), RGB лед 
лента (фиг. 3б), а също и IoT платка за управление на реле 
с малки размери за скрит монтаж (фиг. 3в).

Фиг. 3. IoT платки за управление

Гласов асистент
Гласовият потребителски интерфейс (VUI) е интерфей-

сът, който позволява на потребителите да взаимодейст-
ват със система чрез гласови команди. Най-популярните и 
най-добрите примери за гласов потребителски интерфейс 
са Google Assistant, Siri и Alexa на Amazon. Най-голямото 
предимство на VUI е, че те улесняват начин за взаимо-
действие със система без очи и ръце. Подобно на мобил-
ните приложения, работещи на всяка операционна система 
и устройство, VUI съдържа три слоя (фиг. 4), които трябва 
да работят заедно за ефективни гласови взаимодействия. 
Всеки от трите слоя използва слоя, който е под него, дока-
то поддържа горния. Това са горните два слоя (платформа 
и приложение), в които се намира гласовият интерфейс, 
намиращ се в облака, а не на устройството.

Фиг. 4. Гласов асистент Google Assistant

На фиг. 4 са представени и устройствата, чрез които 
може да се реализира гласовото управление – смарт тон-
колона Google Home Hub с дисплей, която е използвана 
в разработената система, като освен чрез хъб гласовият 
контрол може да се реализира чрез мобилен телефон или 
смарт часовник.

Интеграцията се извършва посредством GOOGLE API.

Сензори
Сензорите могат да се разделят най-общо на два вида 

– сензори, които са част от безжичната сензорна мрежа 
(WSN – Wireless sensor network) и сензори, които са вгра-
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дени в мобилните телефони. От своя страна сензорите, 
които са част от WSN, са:

• Сензори, за които е необходимо да се осигури 
връзка с Wi-Fi мрежата. Това може да стане чрез 
ESP8266 (фиг. 2а). Такива сензори са сензорите 
за измерване на: температура, влажност, наляга-
не (BME280/DHT11 – фиг. 5), осветеност (Sharp 
GA1A1S202), съдържание на СО2/TVOC (Total 
Volatile Organic Compounds) (Adafruit CCS811).

Фиг. 5. Влажност DHT сензор

• Смарт сензори, които сами осъществяват връзка 
с безжичната мрежа. Такива сензори са оптичен 
сензор за врата/прозорец (Homematic IP Window/
Door), сензор за движение (Well), сензор за дим. 
На фиг. 6 са представени данните от сензор 
Homematic IP Window/Door за период от няколко 
часа.

Фиг. 6. Сензор Homematic IP Window/Door

• Комбинирани сензори, които имат няколко вгра-
дени сензора и реализират сами връзка с безжич-
ната мрежа. 

Фиг. 7. Видеонаблюдение с камера Dahua

Фиг. 8. Мониторинг на консумираната електрическа мощност 
(W) чрез Shelly 1РМ

Фиг. 9. Температура (термостат Homematic)

Фиг. 10. Управляващи въздействия (термостат Homematic)

Такива са: IP камера за видеонаблюдение с детектор 
за осветеност и движение (Dahua – фиг. 7); мониторинг на 
консумираната електроенергия (до 16A) и мощност (фиг. 8)  
чрез Shelly 1PM (фиг. 2б), комбинирани с релеен прев-
ключвател; смарт термостат (Homematic IP Radiator), чрез 
който може да се задава желана температура (автоматична 
настройка и ръчно) на околната среда и чрез сензора за 
температура (фиг. 9) се регулира чрез вграден алгоритъм 
управлението на подаваното количество на топла вода към 
радиатора (парно отопление) (фиг. 10).

Всеки мобилен телефон има множество сензори и да-
нните от сензорите на всички присъединени към интегрира-
ната система тип умен дом устройства могат да се използ-
ват. Това са данни от сензори за измерване на: налягане 
(фиг. 11), геолокация чрез GPS (фиг. 12), осветеност, RX/
TX комуникация, както и данни за локален IP адрес, име на 
мрежата, към която е свързан телефонът, брой уведомле-
ния и други.

Фиг. 11. Налягане, измерено чрез мобилно устройство

Фиг. 12. Геолокация, определена чрез GPS на мобилно 
устройство
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Работа на системата умен дом 
При работата на системата в зависимост от кон-

кретната оперативна функция могат да се използват както 
свързани устройства или изпълнителни механизми, така и 
сензори за установяване на наличието или отсъствието на 
определени условия, които да са последвани от съответни 
конкретни действия. Те се реализират на базата на въве-
дените в системата логически алгоритми. Общият изглед 
на разработената интегрирана система е представена на 
фиг. 13. Там са изнесени най-често използваните данни 
за състоянието на дома и членовете на домакинството. 
Всичките включени обекти в тази система са над 100, а 
историческите данни за тях могат да се проследят за за-
даден период от време чрез опцията „История“ (фиг. 14).

Фиг. 13. Синхронизирана интегрирана система в Google Home

Фиг. 14. Исторически данни

Фиг. 15. Оценка на времето за придвижване с автомобил  
между дома и офиса – Waze

Изградената система включва и услуги, достъпни чрез 
Home Assistant като представената на фиг. 15 оценка на 
времето за придвижване с автомобил между две точки 
– например дом-офис на базата на приложението Waze, 

създаване на календар със задачи или списък с покупки, 
достъпни от всички членове на домакинството (фиг. 13).

Функциите на системата включват изпълнение на 
действия по заявка от потребителите, но също така и по 
предварително дефинирани стойности и действия. Разра-
ботването на набор от данни от оперативно съвместими 
правила, интегрирани в системата умен дом, трябва да се 
извършва функция по функция. Структурата на стандартно 
оперативно-съвместимо правило може да бъде представена 
по следния начин:

“if CONDITION (&CONDITION2, …), then ACTION (ACTION2, …)”.

Условията могат да бъдат зададени от потребителя 
(директно или по време) или да зависят от получените 
стойности от сензорите (Sensor-based Linked Open Rules). 
При анализ на моделите на поведението на обитателите на 
умния дом от събраните данни ще могат да се предлагат и 
допълнителни вградени функции.

Заключение
В статията е представена разработената интегрирана 

система от тип умен дом за мониторинг и управление на 
елементи от работната среда или в дома. Изградената сис-
тема използва платформа Home Assistant и е интегрирана 
гласов асистент (Google Assistant). Структурата на система-
та тип умен дом се базира на концепцията за интернет на 
нещата (IoT – Internet of Things), която включва свързаност 
на устройства и изпълнителни механизми, както и нали-
чие на сензорна безжична мрежа (WSN – Wireless Sensor 
Network), позволяваща проследяването на различни пара-
метри на средата, определяне на геолокация, проследяване 
на състоянието на свързаните устройства, осигурява уста-
новяване на условия или ограничения при изпълнението 
на логически алгоритми или конкретни действия и други. 
Разработената интелигентна система решава проблема за 
използването на различни интерфейсни приложения, кому-
никационни протоколи и стандарти, като в същото време 
разширява обхвата си чрез интеграция с гласов асистент 
(Google Assistant). В разработената интегрирана система са 
реализирани решения с предварително зададени функции, 
функции по подразбиране и функции по избор на потреби-
телите. Използвани са също така и специално проектирани 
от автора (Г. Колев), изработени и тествани IoT платки за 
управление на стъпков мотор, RGB лед лента, а също и 
IoT платка за контрол на реле с малки размери за скрит 
монтаж.

Изграждането на такъв тип системи е непрекъснат 
процес, който продължава с добавянето на нови устрой-
ства, сензори и функционалности към вече изградената 
система според нуждите на обитателите на дома. 

Благодарности
Авторите изказват благодарност за финансовата под-

крепа на проект КП-06-Н27-8/18, финансиран от Фонд 
„Научни изследвания“.



2 2022 39

intelligent systems | интелигентни системи

Литература
1. Arsénio, A., H. Serra, R. Francisco, F. Nabais, J. Andrade, E. Serrano. 
Internet of Intelligent Things: Bringing Artificial Intelligence into Things and 
Communication Networks. Eds: F. Xhafa, N. Bessis. Inter-cooperative 
Collective Intelligence: Techniques and Applications. Studies in Computational 
Intelligence, 495, Springer, Berlin, Heidelberg, 2014.
2. Farias da Costa, V. C., L. Oliveira, J. de Souza. Internet of Everything (IoE) 
Taxonomies: A Survey and a Novel Knowledge-Based Taxonomy. – Sensors, 
21, 2021, 568.
3. Miraz, M. H., Ali Maaruf, S. Peter. Excell, Rich Picking. A Review on Internet 
of Things (IoT), Internet of Everything (IoE) and Internet of Nano Things 
(IoNT). IEEE Internet Technologies and Applications (ITA), 20158, 11.09.2015, 
Wrexham, UK, 2015.
4. Stolojescu-Crisan, C., C. Crisan, B.-P. Butunoi. An IoT-Based Smart Home 
Automation System. – Sensors, 21, 2021, 3784.
5. Marhoon, H. M., M. I. Mahdi, E. Dh. Hussein, A. R. Ibrahim. Designing and 
Implementing Applications of Smart Home Appliances. – Modern Appl. Sci., 
12, 2018, 12, 8-17.
6. Sethi, P., S. R. Sarangi. Hind. Internet of Things: Architectures, Protocols, 
and Applications. – J. of Electr. and Comp. Eng., 2017, 9324035, 2017.
7. Gunawan, T. S., I. R. H. Yaldi, M. Kartiwi, N. Ismail, N. F. Za'bah, H. Mansor, 
and A. N. Nordin. Prototype Design of Smart Home System Using Internet of 
Things. – Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 
(IJEECS), 7, 2017, 1, 107-115.
8. Li, L., X. Mu, S. Li and H. Peng. A Review of Face Recognition Technology. 
– IEEE Access, 8, 2020, 139110-139120.

9. Obaid, T., H. Rashed, A. Abu El Nour, M. Rehan, M. Muhammad Saleh, 
M. Tarique. ZIGBEE Based Voice Controlled Wireless Smart Home System. – 
International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN), 6, 2014, No. 
1, 47-59.
10. Manoj Kumar, M. Andriod Based Wireless Gesture Controller. – International 
Journal of All Research Writings (IJARW), 1, 2020, 10, 43-46.
11. Lasquety-Reyes, J. June 2021. 
https://www.statista.com/forecasts/887611/number-of-smart-homes-in-the-
smart-home-market-in-the-united-states.
12. Kolev, G, E. Koleva, L. Koleva. Development of Remote-control Smart 
Home System. – Science. Business. Society, 5, 2020, issue 3, 112-115.

За контакти:
Инж. Георги Колев, кандидат-докторант

Химикотехнологичен и металургичен 
университет

e-mail: georgi.i.kolev@abv.bg 
Проф. д-р инж. Елена Колева 

Химикотехнологичен и металургичен 
университет

Институт по електроника – БАН 
e-mail: eligeorg@uctm.edu



2 202240

news, information, society | новости, информация, общество

Общо събрание на Съюза по автоматика 
и информатика „Джон Атанасов“

На 31 май 2022 г. Съюзът по автоматика и инфор-
матика „Джон Атанасов“ (САИ) проведе Общо събрание, 
на което Управителният съвет направи отчет за периода 
2017-2021 г., бяха набелязани насоки за следващия отче-
тен период 2022-2025 г. и бяха проведени избори за нови 
ръководни органи на САИ. 

В отчетния доклад беше акцентирано върху голе-
мия брой проведени престижни международни конфе-
ренции и симпозиуми като: Advances in Neural Networks 
and Applications (ANNA), 15-17 септември 2018 г., Варна; 
19-а IFAC конференция „Technology, Culture and International 
Stability” (TECIS’19), 26-28 септември 2019 г., Созопол; Де-
сета IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’20, 
26-28 август 2020 г., Варна; IEEE International Conference 
Automatics and Informatics (ICAI) 2020 и 2021 г.; Computer 
Systems and Technologies „CompSysTech” 2017, 2018, 2019, 
2020 и 2021 г.; IEEE конференции „Big Data, Knowledge and 
Control Systems Engineering – BdKCSE“ 2018, 2019 и 2021 г.;  
Международната конференция „Автоматика и информатика” 
2017, 2018 и 2019 г. и традиционния международен сим-
позиум „Управление на енергийни, екологични и индустри-
ални системи“ (УТЕОС) 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 г., 
който през 2022 г. ще бъде проведен за 30-и път.

Ежегодно САИ отбелязва тържествено Дните на Джон 
Атанасов, а също така членове на ръководството участват 
в организирани от президентството събития по случай 4 
октомври.

През отчетния период САИ е провел общо 40 сбирки 
на традиционния Клуб САИ. През 2020 и 2021 г. поради 
извънредната епидемична обстановка голяма част от сбир-
ките на клуба са проведени във виртуална среда. Оказа се, 
че тази форма на провеждане е от полза за колеги, живе-
ещи в чужбина, които се включиха в сбирките на клуба. 

За периода 2017-2021 г. от списание „Автомати-
ка и информатика“ са издадени 20 броя, а от списание 
„Information Technologies and Control” – 16 броя. 

Главният извод, който беше направен в отчетния до-
клад, е, че САИ „Джон Атанасов” продължава да се развива 
по възходяща линия като единствена най-авторитетна твор-
ческо-професионална организация на българските специа-
листи по компютърна техника, информационни технологии 
и автоматика и има всички основания да се очаква, че 
това възходящо развитие ще продължи и през следващия 
отчетен период.

По-важните от приетите насоки за периода 2022-
2025 г. са: увеличаване на членския състав (физически 
и юридически лица) и преди всичко привличане на млади 
специалисти, на колеги от бизнеса и на работещи в чужби-
на; организиране и развитие на нови дейности с актуална 
значимост, в т.ч. възстановяване на постоянно действащ 

семинар по теоретични и приложни аспекти на автомати-
ката и информатиката; активизиране на дейността за ин-
дексиране на списанията; насочване на дейността на Клуб 
САИ към направления, представляващи взаимен интерес за 
бизнеса, изследванията и образованието и други.

В своят доклад Съюзният контролен съвет направи 
извода, че Управителният съвет на САИ провежда успешна 
финансова политика, одобри като цяло работата, извър-
шена от Управителния съвет и Изпълнителното бюро на 
САИ и предлаганите подходи и насоки за дейностите през 
следващия отчетен период.

В процедурата за избор на ръководни органи на САИ 
бяха предложени и избрани нови членове. За Управител-
ния съвет това са колегите доц. Ваня Стойкова, декан на 
факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, към Тракийския 
университет, доц. Драгомир Добруджалиев, Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, доц. Камен Перев от 
Техническия университет – София, инж. Никола Петков, 
мениджър продажби в направление Дигитални индустрии 
– Сименс България, доц. Христо Вълчанов, ръководител на 
катедра „Компютърни системи и технологии“ в Техническия 
университет във Варна и доц. Ясен Горбунов, преподавател 
в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Нов 
български университет.

За нов член на Съюзния контролен съвет е избрана 
доц. Таня Титова-Костуркова, декан на Техническия факул-
тет в Университета по хранителни технологии в Пловдив.

За председател на САИ „Джон Атанасов“ е преизбран 
проф. Коста Бошнаков. За зам.-председатели са избрани: 
акад. Васил Сгурев, доц. Веселин Акиванов, доц. Камен 
Спасов, чл.-кор. Любка Дуковска и доц. Никола Николов. 
За председател на Контролния съвет е преизбран доц. Ди-
митър Цанев

Общото събрание взе решение акад. Васил Сгурев и 
акад. Кирил Боянов да бъдат наградени със званието „По-
четен член на САИ“.
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Ново ръководство на САИ „Джон 
Атанасов“, избрано на Общото събрание 
на 31 май 2022 г.
Управителен съвет 

1. Ангел Смрикаров
2. Валери Андреев
3. Ваня Стойкова   
4. Валери Младенов   
5. Васил Сгурев 
6. Веселин Акиванов   
7. Владимир Йоцов
8. Драгомир Добруджалиев  
9. Емил Николов 
10. Иван Куртев 
11. Камен Спасов
12. Камен Перев    
13. Кирил Алексиев 
14. Кирил Боянов 
15. Коста Бошнаков 
16. Красимира Стоилова  
17. Любка Дуковска 

18. Минчо Хаджийски 
19. Михаил Петров  
20. Никола Николов
21. Никола Петков    
22. Петко Русков 
23. Пламен Ангелов   
24. Румен Трифонов 
25. Станимир Йорданов 
26. Таня Пенчева  
27. Христо Вълчанов    
28. Цветелина Георгиева 
29. Чавдар Дамянов
30. Ясен Горбунов    

Съюзен контролен съвет

1. Димитър Цанев 
2. Идилия Бачкова
3. Таня Титова  

Насоки за дейността на САИ за периода 
2022-2025 г.
1. Увеличаване на членския състав (физически и юридиче-

ски лица) и преди всичко привличане на млади специа-
листи, на колеги от бизнеса и на работещи в чужбина. 
Укрепване и разширяване на организационните струк-
тури и развитие на дейността им.

2. Продължаване на усвояването и широко прилагане на 
информационните технологии в съюзния живот в по-
сока на обобщение на най-актуалните научно-техниче-
ски предизвикателства в областта на дигитализацията и 
иновациите в духа на Индустрия 4.0.

3. Продължаване и усъвършенстване на качеството и по-
пуляризиране на утвърдилите се в САИ традиционни на-
учно-технически мероприятия и съюзни  издания. Да се 
активизира дейността за индексиране на списанията.

4. Организиране и развитие на нови дейности с актуална 
значимост, в т.ч. възстановяване на постоянно дейст-

ващ семинар по теоретични и приложни аспекти на 
автоматиката и информатиката.

5. Укрепване и задълбочаване на контактите с  междуна-
родните организации IFAC, IEEE и CEPIS.

6. Разгръщане и реализиране на взаимно полезни ини-
циативи и съвместни мероприятия с ФНТС, ННТС и ТО 
на НТС, както и със сродни институции и сдружения, 
браншови и бизнес организации.

7. Продължаване на традицията за утвърждаване на 4 
октомври – професионалния празник на българските 
специалисти по компютърна техника, информационни 
технологии и автоматика и на Дните на Джон Атанасов.

8. Насочване на дейността на Клуб САИ към направления, 
представляващи взаимен интерес за бизнеса, изследва-
нията и образованието.

9. Систематично събиране на материали за историята 
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и постиженията на САИ, автоматиката и информати-
ката.

10. Организиране на конкурс с награди за най-добра пуб-
ликация и приложни разработки в областта на автома-
тиката и информатиката.

11. Засилване на сътрудничеството с бизнеса по актуални 
за страната научни, научно-технически и образователни 
проблеми.

12. Привличане на членовете на САИ в издателската дей-
ност на Съюза.

Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров
(1934-2022)

Покрусени съобщаваме, 
че на 6 юни 2022 г. ни напусна 
уважаваният и обичан от ня-
колко поколения негови колеги 
преподаватели, от многоброй-
ните негови студенти и докто-
ранти и от цялата гилдия на 
специалистите по автоматика и 

информатика проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров.
Проф. Никола Маджаров беше талантлив учен със 

сериозен авторитет в научната общност по автоматика в 
България с дългогодишна преподавателска, научноизследо-
вателска и организационно-административна дейност. Той 
беше научен ръководител на много преподаватели и док-
торанти в областта на автоматиката. Написаните от проф. 
Никола Маджаров книги и научни статии са цитирани над 
450 пъти в български и световни издания. Проф. Маджаров 
е написал самостоятелно и в съавторство с български и 
чуждестранни учени основополагащи учебници, учебни по-
собия и книги в областта на автоматиката и автоматичното 
управление.

Проф. Никола Маджаров имаше разностранни инте-
реси. Освен в областта на автоматиката проф. Никола Ма-

джаров е признат авторитет и в средите на филателистите 
в България. И в тази област Никола Маджаров беше на 
световно ниво.

Проф. Маджаров е почетен член на САИ и носител на 
множество награди и отличия. Награден е с орден „Св. св. 
Кирил и Методий“. 

Беше член на редколегиите на сп. „Автоматика и ин-
форматика“ и „Information Technologies and Control“.

И не на последно място проф. Маджаров беше наш 
чудесен приятел, добър и грижовен човек с голямо чувство 
за хумор, който ще ни липсва много. Завинаги ще остане 
светъл спомен за него – учен с оригинален и бърз ум, тих 
и задълбочен, новатор, готов да помогне винаги с нови 
идеи и решения. 

Неговата кончина е загуба за цялата ни общност на 
специалисти по автоматика и информатика.

Дълбок поклон пред талантливия учен и добрия човек 
проф. д.т.н. Никола Маджаров! Светлата му памет!

Ръководство и членове на САИ „Джон Атанасов“
Редколегия и редакция на сп. „Автоматика и 

информатика“

in memoriam

Отляво надясно: Хинко Хинов, Диньо Минчев и Никола Маджаров 
Катедра „Промишлена автоматика“, ВМЕИ – София 
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Проф. д.т.н. инж. Никола Енчев Маджаров 
(Биографична справка) 

Никола Маджаров е роден на 5 септември 1934 г. в 
Сопот.

Завършил е висшето си образование през 1958 г. 
в Машинно-електротехническия институт (МЕИ) – София, 
като електроинженер със специалност електрообзавеждане 
на промишлени предприятия.

Започнал е своята трудова дейност през 1958 г. като 
началник на електролаборатория в Държавния металурги-
чен завод в Перник, където работи до 1960 г. През 1960-
1961 г. е редовен асистент в МЕИ – София, по „Електрооб-
завеждане и автоматизация на промишлеността”.

От 1960 до 1964 г. е редовен аспирант в Московския 
енергетичен институт. След защитата на кандидатската си 
дисертация постъпва на редовна преподавателска работа в 
МЕИ – София, последователно като старши преподавател 
(1964-1967 г.), доцент (1967-1979 г.), професор (от 1979 
г.) в МЕИ – София, ВМЕИ – София, ТУ – София.

В периода 2001-2004 г. е бил гост-професор в ТУ – 
Габрово, катедра АИУТ и в ИПФ – Сливен в катедра ЕЕА.

В периода 1970-1976 г. е бил съветник в Министер-
ския съвет в отдел „Наука и образование”.

Научна дейност  
на проф. Никола Маджаров

• Защитена дисертация на тема „Некоторые вопро-
сы статистической динамики дискретных систем 
автоматической оптимизации” през 1964 г. в Мос-
ковския енергетичен институт за получаване на 
научната степен к.т.н. (доктор).

• Защитена дисертация на тема „Инженерни задачи 
в линейната идентификация за целите на упра-
влението” през 1978 г. във ВМЕИ –  София, за 
получаване на научната степен „Доктор на техни-
ческите науки”.

• Публикувани статии в специализирани издания – 
85.

• Публикувани доклади от научни форуми – 46.

• Публикувани обзорни статии – 8. 

• Написани учебници и учебни пособия – 14.

• Написани и издадени книги и монографии – 6.

• Получени авторски свидетелства – 4, като две от 
тях са за разработки, които са внедрени и са на-
градени със златен медал на Пловдивския панаир 
през 1968 и 1970 г.

• Рецензент в процедури за получаване на научни 
степени, научни звания и академични степени и 
академични длъжности – 82.

• Изготвени становища в процедури за получаване 
на научни степени, научни звания и академични 
длъжности – 17.

Написаните от проф. Никола Маджаров книги и науч-
ни статии са цитирани над 450 пъти в български и световни 
издания. 

Участие в научни  
и административни органи

• Заместник-декан на Електротехническия факултет 
в МЕИ – София (1968-1970 г.).

• Заместник-ректор на Техническия университет – 
София (1987-1990 г.). 

• Член на Президиума на Висшата акредитационна 
комисия (ВАК) (1987-1992 г.).

• Председател на научна комисия на ВАК (1987-
1990 г.). 

• Член на научна комисия на ВАК (1995-1997 и 
2007-2009 г.).

• Председател и член на СНС „Автоматика и систе-
ми за управление” към ВАК (2001-2007 г.).

• Председател на Научно-консултативния съвет по 
автоматизация към Съвета за висше образование 
при МНП (1981 г.).

• Член на редакционните колегии на сп. „Автомати-
ка и изчислителна техника” (1981-1984 г.), „Авто-
матика, изчислителна техника и автоматизирани 
системи” (1986-1992 г.), „Автоматика и информа-
тика” (1993-2002 г.), „Information Technologies and 
Control” (2002-2022 г.).

• Член на Академични и Факултетни съвети в ТУ – 
София, научни, научно-методични и експертни 
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съвети, организационни и програмни комитети в 
научни мероприятия и други.

Проф. Никола Маджаров е бил рецензент в 11 про-
цедури за академици и член-кореспонденти на БАН и една 
процедура за избор на старши научен сътрудник І ст. Бил 
е рецензент при 14 процедури за избор на професори във 
ВУЗ, 15 процедури за избор на доценти и 4 процедури за 
избор на ст.н.с. II ст. Бил е рецензент в 14 процедури за 
избор на доцент и ст.н.с. – II ст., 10 процедури за избор на 
доктор на науките и 30 процедури за доктор (к.т.н.).

Изготвил е 17 становища за получаване на научни 
степени и научни длъжности. 

Проф. Никола Маджаров е бил ръководител на 14 
докторанти, които са защитили своите дисертации. 

Проф. Никола Маджаров има 4 авторски свидетел-
ства, като две от тях са получили златни медали на Пло-
вдивския панаир, съответно през 1968 г. и 1970 г.

Награди и отличия
За дългогодишна преподавателска, научноизследова-

телска и организационно-административна дейност проф. 
Никола Маджаров е награден с орден „Св. св. Кирил и 
Методий” ІІ ст., двукратно е награден със златен медал на 
ТУ – София. Получил е златна значка от ДКНТП за при-
нос в техническия прогрес, награда „Принос в техническия 
прогрес” от министъра на МНП и златна значка „Проф. 
Асен Златаров” на ФНТС. Той е почетен член на Съюза по 
автоматика и информатика „Джон Атанасов”. Проф. Никола 
Маджаров е бил ръководител на два национални научни 
изследователски проекта, наградени със златни медали на 
Международния панаир в Пловдив през 1968 и 1970 г. и 
други.

Научни области на написаните  
от проф. Никола Маджаров учебници  
и учебни пособия

Основните научни области на проф. Никола Маджа-
ров са:

• Теория на автоматичното регулиране. 

• Основи на автоматизацията. 

• Теория на автоматичното регулиране (импулсни 
системи). 

• Теория на автоматичното регулиране (статистиче-
ски методи).

• Теория на техническата кибернетика. 

• Методи за синтез на системи за автоматично 
управление. 

• Сборник алгоритми и програми за проектиране на 
системи за автоматично управление. 

• Теория на автоматичното управление (част 1).

• Въведение в теорията на управлението. 

• Основи на теорията на автоматичното регулиране. 

• Стохастични процеси в системите за управление. 

• Линейни системи за управление. 

• Инженерни методи за изследване на линейни сис-
теми за управление. 

Написани и издадени книги
Проф. Маджаров е написал в съавторство с българ-

ски и чуждестранни учени основополагащи книги за новите 
направления в развитието на автоматичното управление:

• Принципи на приспособяване в системите за ав-
томатичното управление, 1969 г. съвместно с И. 
Томов. 

• Специални регулатори, 1971 г. съвместно с И. Томов.

• Введение в идентификацию объектов управления, 
1977 г. съвместно с Л. А. Растригин.

• Оценяване на параметри и състояния на динамич-
ни обекти, 1978 г. съвместно с Л. А. Растригин и 
С. Марков.

• Инженерни методи за проектиране на системи за 
автоматично управление, 1979 г. съвместно с И. 
Томов.

• Въведение в съвременната теория на автоматич-
ното управление (част 1 – анализ), 1982.

Проф. Никола Маджаров имаше разностранни инте-
реси в много области извън специализираните области на 
неговата преподавателска и научна дейност. Една от тези 
области беше филателната област. В тази област Н. Ма-
джаров беше на световно ниво.

Написани и отпечатани книги  
и справочници от проф. Никола 
Маджаров в областта на филателията

Проф. Н. Маджаров е бил международен комисар и 
арбитър при оценка на много филателни колекции и фила-
телни материали. Във филателната област той има много и 
високо оценени публикации. 

Заедно с трима международни съавтори има пуб-
ликувана книга на английски език на тема „Stamps and 
Postcards of Eastern Rumelia and South Bulgaria 1878-
1885”. 
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Други филателни публикации
• Каталог-справочник на пощенските марки и карти 

на Източна Румелия и Южна България, 2001 г.

• Специализиран каталог-справочник на български-
те пощенски марки 1879-1944, 1985 г. 

• Благотворителни пощенски марки за „Фонд сана-
ториум”, 2018 г.

• Пощенските записи в България, 2018 г.

• Енциклопедичен справочник по филателия, 1989 г.

• Каталог-справочник на българските пощенски 
марки 1879-1944 г. Раздел „Пощенски марки със 
специално предназначение”, 2009 г.

• Криминални филателни истории, 1999 г.

• Препоръчани писма по трамвая, 1999 г.

• Старите пощенски карти, 2000 г.

• Датно клеймо за изплащане, 2000 г.

• Ценник на разновидностите и грешките в българ-
ските пощенски марки, 2005 г.

• Колетна поща в България, 2012 г.

• Каталожно помагало ФЕПА, Сравнителна таблица 
на българските пощенски марки със специално 
предназначение, 1996 г.

Биографичната справка е подготвена от проф. д.т.н. инж. Стоян Стоянов

Катедра „Автоматика и телемеханика“, 
ВМЕИ – София 

Отляво надясно: Минчо Хаджийски, Филип Филипов, 
Красимира Филипова, Никола Маджаров

Катедра „Системи и управление“, 
Технически университет – София 

2007 г.



ШИННИ СИСТЕМИ ОТ RITTAL

Шинните системи на RITTAL са
електроразпределителни решения както за лидерите в
производство на електроапаратура, така и за не
толкова известни производители. Клиентите изискват
гъвкавост при променящи се оперативни и пазарни
нужди. RITTAL е известен по целия свят с високото си
качество, модулни вариации, спестяване на
пространство, бързo адаптиращи се
електроразпределителни продукти и системи. Опитният
персонал на Ритал ЕООД може да създава
потребителски решения за разпределение на
електроенергия, съобразени с индивидуалните
изисквания на клиентите. Одобрението на компоненти
за разпределение на енергия придобива още по-голямо
значение за международни контролни органи и
производителите на разпределителни уреди.
Опростено планиране на проекти с помощта на
безплатни софтуерни конфигуратори, бърз монтаж и
оптимална защита срещу допир са част от
изискванията на всички шинни системи. За тази цел
RITTAL предлага голямо разнообразие от монтажни
елементи, с помощта на които бързо и лесно да
монтирате и захраните апаратурата директно върху
шините. Решения, които отговарят на вашите
изисквания за съвършенство.

Mini-PLS busbar system

Шинната система Mini-PLS от RITTAL e с 40 мм център разстояние. Тя се използва във
всички ситуации, когато е необходимо спестяване на място чрез шинни системи с
номинални стойности до 250A, които са запълнени с оборудване.

• Компактен дизайн, благодарение на неограничен монтаж отгоре на опорите на шината
и съединителите на шината.
• Висока статична и термична товароносимост, благодарение на Т-образен профил.
• Просто, бързо сглобяване на системни компоненти като адаптер за шинна връзка и
монтирани на шината основи на предпазители чрез щепселна връзка отпред.
• Свързване на множество шинни системи, разположени една над друга чрез
интегралната функция за подаване на адаптер за връзка. Капакът на корпуса на
шината - адаптер за връзка (250A) също позволява директното закрепване на
прекъсвачи и NH разединители с размер 000.
• Надеждна защита от опасност от напрежение, благодарение на всеобхватното
капсулиране на шинната система (основна тава, капак разделител и краен капак).
• Лесно и спестяващо време рязане на защитния капак

RiLine 60 busbar systems

Шинната система RiLine 60 от RITTAL e с 60 мм център разстояние. Тя се използва във
всички ситуации, когато е необходимо спестяване на място чрез шинни системи с
номинални стойности до 1600A, които са запълнени с оборудване.
• Система с плоско сечение шини е до 800А.
• PLS шинна система е 800A / 1600A.
• 3- и 4-полюсна.
• Системна технология, тествана по IEC 61 439-1 и UL 508 и одобрена.
• Високи стандарти за безопасност за глобална употреба.
• За разлика от шинните секции с правоъгълно напречно сечение, PLS супортите
остават отдолу под шините и така монтажа на апаратурата не е ограничен от
разстоянието между шинодържателите и се използва 100% от медните шини за
монтаж.
• Надеждна защита от случаен допир, благодарение на всеобхватното капсулиране на
шинната система (основна тава, капак разделител и краен капак).
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