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CHARACTERIZATION OF MULTILAYER FILMS BASED ON RECYCLED 

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) USING METHODS OF IR-

SPECTROSCOPY 

 
Krasimira Georgieva, Yordan Denev, Nikola Todorov 

Prof. Assen Zlatarov University – Burgas, BULGARIA 
1, Prof. Yakimov St., 8010 Burgas, BULGARIA, e-mail: krasiianeva@yahoo.com 

 

 

Abstract: The spectra in middle IR-region of common polymers obtain different characteristic bands 
which can be analyzed for proper characterization and identification of single polymers in polymer 
mixture. In the present work the results of multilayer polymer films based on recycled high density 
polyethylene (HDPE) characterization are presented. The main technological problem in the secondary 
processing of HDPE is determination of the polymer degradation degree. The most suitable region in the 
IR-region is between 1850 – 1630 cm-1, where the carbonyl group displays bands related to the oxidation 
processes of polyolefins. All IR-spectra have weak absorption in this region which proves the oxidation 
processes in macromolecular chains. The carbonyl index of the studied films is calculated too. It is proved 
that the recycling process of HDPE is insignificantly related to its stability, macromolecular characteristics 
and possibility for secondary processing. The results of present study show a perspective possibility for 
utilization of huge amounts of waste HDPE as main component in multilayer films with good 
characteristics, suitable for packaging purposes of foods. 
Keywords: high density polyethylene, multilayer film, Fourier transform infrared spectroscopy, carbonyl 
index.  

 
1. INTRODUCTION 
 
High density polyethylene (HDPE) is widely used due to its low price, good processing, high 
impact strength, excellent chemical resistance and good electrical insulating properties [1]. The 
main usage of HDPE is as packing films, mainly for food products [2, 3]. The scientific and 
application progress in the field of polymer blends in the past two decades is a huge and mixing 
is applied more widely, and it is economically more perspective than developing new polymers. 
Polyolefins are modified by the introduction of elastomers, in order to improve their properties at 
low temperatures and their relative deformation [4-6]. 
The huge production of HDPE, which accounts for 17.9% of world production of polymers, lead 
to the dropping of the colossal amounts of these materials as waste. At present in the world 
about 26 million tons of wastes HDPE are generated, but only 8 million tons are subject to 
recycling and secondary processing [7-9]. 
The aim of present work is study and research of the possibility for utilization of HDPE wastes 
as main component in polymer mixtures processed as multilayer packaging films for food 
industry. This direction of HDPE recycling can be proved by using of IR-spectroscopy methods 
and determination of oxidation and structural changes of recycled polymer material. 
 
2. EXPERIMENTAL AND METHODS 
 
The main materials used for the production of multilayer films, which are the subject of research 
is high density polyethylene, linear low density polyethylene, polyamide, ethylene-propylene 
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copolymer, adhesive, mineral filler and masterbatch. The characteristics of these components 
mixed in different ratios in the developed formulations are presented below. 
 
1.High Density Polyethylene (HDPE) Mark „HIPLEX“ TR 130, produced by „PetroHemija“ 
2.Polyamide Mark Ultramid C40 LN 01, produced by BASF. 
3.Ethylene-Propylene Copolymer Mark Vistamaxx 6102FL, produced by ExxonMobil 
4.Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) Mark Aramco LLDPE F2111BS, produced by 
Aramco Trading 
5.Adhesive – Ethylene-Acrylic Acid, Mark Primacor 1321, produced by Dow Chemical Company 
6.Mineral Filler - CaCO3 Mark Schulcarb 380AR, produced by A. Schulman 
7.Masterbatch PE Blue B1337 
 
Table 1. Formulations of multilayer films obtained by formulation with optimal properties 
 

Core Layer 

Component Sample 1 Sample 2 Sample 3 

HDPE, % 70 - - 

R-HDPE, % - 70 70 

Vistamaxx, % - 7.5 5 

Filler, % 10 7.5 10 

LLDPE, % 20 - - 

R-PAPE, % - 12 12 

Адхезив, % - 3 3 

Skin Layer 

Component Sample 1 Sample 2 Sample 3 

MDPE 82 82 82 

LLDPE 15 15 15 

Blue 3 3 3 

 
The structure of multilayer film in terms of location and the thickness of individual layers are as 
follows: 1/3/1, and the average thickness of the resulting three-layer film is 24 µm. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
The spectrum of each polymer has a variety of characteristic bands that can be analyzed for 
correct identification of polymers or polymer blends [10, 11]. In polyethylene absorption most 
strong peak are observed in 2927, 2852, 1475, 1463, 720 and 730 cm -1. Weaker bands, in the 
fingerprint region, are observed in 1370, 1353, 1303-1 cm. Low density polyethylene, linear low 
density polyethylene and high density polyethylene can be further identified in the IR-spectrum 
due to small differences in their bands. Linear polyethylene shows two peaks in 890 and 910 
cm-1, which are weak and nearly equal in intensity, while in LDPE has only one peak at 890 cm -

1. Linear low density polyethylene can be obtained when using polymerization of different 
comonomers, as the most commonly used is the 1-butene. This type of linear polyethylene has 
strong peak at 775 cm-1. Ethylene-propylene copolymers have characteristic bands at 1150.7 
and 936.7 cm-1 due to vibration of the methyl groups. Polyamide has absorption bands, 
associated with amino groups at 3300, 3050, 1630 and 1550 cm -1. Each type of polyamide also 
shows characteristic bands in the fingerprint region. 
The infrared spectra of the three studied films are registered in the middle infrared region. Their 
combined form is presented in Figure 1 and obtained characteristic bands are described in 
Table 2. 
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Figure 1. IR-spectra of the multilayer films in the range 4000-400 cm-1 
 

Table 2. Characteristic bands observed in the studied samples 
 

Band, cm-1 Description 

1641 R-CH2=CH2 υ(C=C) 

1378 R-CH3 δs(CH3) 

29229 δa(CH2) 

2856 δs(CH2) 

730 
720 

γr(CH2) 

1464 δ(CH2) 

3605 υa(2883)+γr(720)=3603 

 
To determine the extent of the degradation of samples the region 1850 – 1630 cm-1 was 
studied, where the carbonyl group shows absorption bands, in this case the oxidation of 
polyolefins. All IR-spectra show weak band of absorption in the studied region, which proves the 
progress of oxidation processes in the macromolecular chains. Polyolefins and mixtures of them 
are known that they degrade following mechanism of Norrish (type I and II), leading to the 
cleavage of macromolecules and crosslinking [12, 13]. 
During the aging of polyolefins hydroxyl group (-OH at 3650-3200 cm-1 – wide absorption band), 
the carbonyl group (C=O at 1850-1630 cm-1), methylene group (-C=C at 1680-1620 cm-1 – 
weak absorption band) and vinyl group (-СН=СН2 in 908 cm-1) are the main degradation 
products that are formed [14]. More detailed focus on the carbonyl index of IR-spectra allows 
better visualization of changes occurring in the absorption bands of secondary polyolefins. On 
the figure 2 are shown three spectra (in carbonyl region), each of them represents the spectrum 
of film obtained from polymer mixture on one of the three optimal formulations. 
The differences between the spectra, mainly in the carbonyl region are referred to various 
products of oxidation, which could be formed, due to the various stages of degradation of 
samples containing recycled material. Differences in degradation, which are observed even at 
the same polymer, can be associated with the presence of various additives in polymer matrix, 
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storage conditions during the "life cycle" of the material, as well as the influence of 
environmental factors environment [14]. 
 

 

a) 

 

b) 

 

c) 
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Figure 2. IR-spectra of the three studied films in carbonyl region 

 

For the spectrum, containing the propylene units are observed some differences: the spectrum 
shows distinct absorption, positioned in 1650 cm-1 with small shoulders, while in the spectrum of 
pure HDPE wide band is obtained in 1680-1550 cm-1, where are observed a few overlaped 
absorption bands. More intensive absorption band, associated with the presence of double 
bonds, compared to the intensity of the bands associated with the carbonyl group, recommends 
adoption of the Norrish type I mechanism of degradation (Fig. 2. a-c) 
In Figure 2 reveals that the model is in an advanced stage of degradation, due to the higher 
content of C=C bonds. The spectrum of HDPE shows also some differences: evidence for the 
presence of a double bond in the main absorption band that shows small shoulders, 
corresponding with various carbonyl compounds.  Due to the fact that there is an absorption of 
various carbonyl compounds that are not completely separated, the total area of the absorption 
band of carbonyl groups is located between 1630 and 1850 cm-1. 
The carbonyl index is calculated as the ratio between the absorption area of C=O groups and 
this specific band for polyolefins (used as an internal standard) and located at 1380 cm-1. 

1380

16501850

A

A
CI 

    (1) 

The results of the calculation of the carbonyl index are presented in Table 3.   
 
Table 3. The calculated values of carbonyl index (CI) for the three studied films 
 

Film CI 

Sample 1 0.9 

Sample 2 0.8 

Sample 3 0.75 

 
Relatively low values of the carbonyl are calculated. The film contains only recycled HDPE, 
shows carbonyl index value about 1 in comparison with those films, containing a higher 
percentage ethylene-propylene copolymer, carbonyl index values where there is higher than 
0.7. Normally this means that polyethylene contains fractions, which are less degraded than 
those found in mixture with ethylene-propylene rubber copolymer. 
If the degradation of the polypropylene structural units leads to the cahain destruction, cross-
linking or even separation of CO, it compounds containing carbonyl group will be "eaten" 
lowering the calculated carbonyl index, as in this case, the results can lead to erroneous 
conclusions. 
 
4. CONCLUSIONS 
 
It is proved that the recycling process of HDPE is insignificant related to its stability, 
macromolecular characteristics and possibility for secondary processing. The results of present 
study show a perspective possibility for utilization of huge amounts of waste HDPE as main 
component in multilayer films with good characteristics, suitable for packaging purposes of 
foods. 
In this sense, the most accurate conclusions can be made, if it is assumed that the IR-analysis 
by itself is not enough for description of the stages of degradation, due to the complexity of the 
mechanism of degradation of polyolefins. However, the conclusions in this study can be a good 
basis for further validation of the hypotheses, in combination with other structural methods such 
as x-ray diffraction, chromatography, etc. 
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Abstract: The structure, trends and perspectives in development of hot methods as such used for 
reconditioning of worn details during the new Millennium are presented in the article as well as trends in 
production of consumables in industrially developing countries. The structure of welding methods is also 
shown giving priority to its development until 2020. 
Keywords: Welding, Hot plastic deformation, Metallization. 

 

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ГОРЕЩИТЕ МЕТОДИ ЗА 
ВЪЗСТАНOВЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ 

 

Илия Тодоров1, Митко Стоянов2, Митко Николов1, Владислав Иванов1 
1 Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. Ул. Студентска 8, 7017 Русе, България,  

e-mail: itodorov@uni-ruse.bg 
2Тракия Университет - Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 38, 8602 Ямбол, България,  

e-mail: mitko_1166@mail.bg 
 

1. INTRODUCTION 
 

Съвременните наука и практика за възстановяване на износени детайли разполагат с 
широка номенклатура от методи и технологии: различни видове наваряване и 
заваряване, газотермични, електрохимични, електрофизични и пластмасови покрития, 
използване на ремонтни размери и допълнителни детайли, преразпределение на 
материала от възстановяваните детайли чрез пластично деформиране или термично 
обработване и други. Тези методи и технологии имат различно приложение при 
възстановяване на детайлите в различните страни [1-13]. 
От тях най-голямо приложение са намерили горещите методи за възстановяането: 
наваряване и заваряване, газотермично напластяване, термично обработване, горещо 
пластично деформиране и други.  
Целта на настоящата работа е установяване на тенденциите в развитието на 
възстановяването на детайли с горещи методи. 
 
2. METHODS  
 
Според [8] технологиите за възстановяване на детайли с наваряване и  заваряване 
достигат от общия обем възстановени детайли 66-70%, от които 22% наваряване и 
заваряване във въглероден двуокис, 12% вибродъгово наваряване, 12% подфлюсово 
наваряване, 10% електроконтактно наваряване, 10% плазмено и газопламъчно 
наваряване и 10-16% други методи за наваряване (лазерно, с шихтови електроди, 
електрошлаково и др.) (фиг. 1 ). 

mailto:mitko_1166@mail.bg
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фиг.1. Разпределение на методите при 
възстановяване на детайли: 

1 - наваряване и заваряване; 2 - ремонтни 

размери; 3 - електрохимически покрития; 4 

- полимерни материали; 5 - допълнителни 

детайли; 6 - пластическо деформиране; 7 - 

газотермично метализиране. 

Структурата на възстановителните технологии в основния ремонт е приблизително 
същата: около 55% от детайлите на тракторите и селскостопанските машини се 
възстановяват с наваряване и заваряване, 25-30% с ремонтни размери и допълнителни 
детайли, 14% с полимерни материали и 3% с галванични методи [1]. 

На границата на 20 и 21 век заваряването 
и наваряването остават водещи 
технологически процеси в световната 
икономика. Те се използват в много 
отрасли енергетика, машиностроене, 
корабостроене, мостостроене, 
автомобилна индустрия, транспорт, 
селско стопанство, нефтения отрасъл и 
даже в космоса. Заваряването е метод за 
свързване практически на всякакви 
материали като метали, неметални 
съединения, съставни и неорганически 
материали. За това от качеството и 
конкурентноспособността на заваръчното 
производство зависи ефективността на 
икономиката на всяка страна. 

В началото на третото 
хилядолетие заваряването и 
наваряването са едни от основните 
технологически процеси за създаването 
на материалната основа на 
съвременната цивилизация. 
Перспективите за тяхното развитие са 
пряко свързани с производството на 
конструкционни и заваръчни материали. 

Независимо от непрекъснатото увеличаване на използването в заварените конструкции 
на леките сплави, полимерните и композиционни материали, основен конструкционен 
материал в световен мащаб си остава стоманата (фиг.2) [10]. Големите производители на 
стомана в началото на 21 век са Китай, Япония, САЩ, Германия и Русия. През 2004 г. 
световното производство на стомана надхвърля 1 милиард т., като се предвижда то да 
достигне 1,8 милиарда т. през 
следващите години, 31 % от това 
производство се пада на Китай. 
Световните прогнози са за 
стабилен ръст в потреблението на 
стомана от 40 мил. т. годишно, 
което съставлява 4-6 % от общото 
производство. Известно е, че до 
70% от световното производство на 
стомана се използва за 
изработването на заварени 
изделия, конструкции и 
съоръжения. В много случай 
заваряването е единствено 
възможния или най-ефективен 
начин за създаване на неразглобяеми съединения и ресурсо запазващи конструкции 
доближаващи се до оптималната форма. В бъдеще използването на високо яките 
стомани в заварените конструкции все повече ще нараства. Ще се увеличава 
използването на алуминиевите сплави, високо легираните стомани, а също сплавите 

Стомана

53%

Алуминиеви 

сплави

22%

Полимери

12%

Композиционни 

материали

7%

Други

6%

  

Фиг. 2 Материали използвани за заварени 

конструкции 
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съдържащи ефективни модификатори (скандий и цирконий) подобряващи заваряемостта 
и механическите свойства на заваръчните съединения. Разработват се титанови сплави с 
добра заваряемост, висока якост и корозионна устойчивост.  
В началото на 21 век световното производство на заваръчно оборудване и материали 
възлиза на 40 милиарда долара, като 70 % от приходите са от заваръчни материали, а 30 
% от оборудване [1]. Според специалистите от Германската асоциация по заваряване 
DVS, производството на електродни материали и оборудване през 2004 г. в Германия е 
възлизало на 3,6 милиарда евра. Това представлява една трета от производството в ЕС, 
което е в обем от 11 милиарда евра. Световното производство в това време е било 3 
пъти по голямо в обем около 33 милиарда евра [2]. 
Съществува устойчива връзка между обема на производство (потребление) на стомана и 
използването на заваръчните материали, използвани за електродъгово заваряване. При 
това на всеки тон стоманен прокат се използват около 4...6 kg заваръчни материали. По 
данни на фирма ESAB [10] в 2000 навареният метал в страните от западна Европа е бил 
422 хил. т., в САЩ 344 хил. т., в Япония 236 хил. т., Китай 180 хил. т. [1] и Индия 152 хил. 
т. [3]. Електродъговото заваряване продължава да е един от най-разпространените 
технологически варианти заемащ дял до 50 %, като практически целия обем от 
произведените заваръчни материали са предназначени за заваряването с топим 
електрод [10]. В промишлено развитите страни за последните 30 години, навареният 
ръчно електродъгово метал е намалял три пъти и съставлява 20-30 % от общото 
количество наварен метал [4].  
За съвременното заваряване и наваряване са характерни висока степен на механизация, 

автоматизация и роботизация с 
използването на информационни 
технологии и компютърно управление, 
диагностика и контрол. Тези тенденции 
доведоха в последните 25...30 години до 
промяна в структурата на използваните 
заваръчни материали в икономически 
развитите държави от ЕС, САЩ и Япония 
(фиг.3) за електродъгово заваряване и 
наваряване.  
В периода 1986 - 2005 г. обема на 
произведените заваръчни материали се 
е движил в диапазона 320...370 мил. т. 
През 1991 г. е достигнал рекордно ниво 
от 422 мил. т., след това в 1994 г. 
производството рязко намалява, като 
към 2000 година достига 303 мил. т. 
Структурата на световния пазар за 
заваръчни материали за електродъгово 
заваряване за последните пет години 

изглежда така: електроди за ръчно електродъгово заваряване 20 %; плътен електроден 
тел 63 %; тръбен електроден тел 9 %; материали за заваряване под слой от флюс 8% [5].  
Най- голям е ръстът на производството на електродна тел в Япония, като за периода 
1990 - 2008 год. то се е увеличил 3,5 пъти (от 45 на 160 мил. т.). За същия период 
производството на електроди за речно електродъгово заваряване намалява 8 пъти, от 
400 на 48 мил. тона. В производството на заваръчни материали в Япония се наблюдава 
устойчива тенденция за намаляване на производството на електроди за ръчно 
електродъгово заваряване и повишаване производството на заваръчни телове с малки 
диаметри. В последните години се забелязва повишаване на вноса в Япония на евтини 
заваръчни телове от Корея, Тайван, Тайланд и др. [2, 9, 10, 11, 13]. 
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В Германия, като водеща икономика в ЕС, производството на електродна тел нараства 
приблизително 2,5 пъти, от 30 мил.тона през 1978 год. до 76 мил.тона през 2010 год., 
докато производството на електроди за речно електродъгово заваряване намалява над 5 
пъти ( от 88 на 15 мил.т ). Трябва да се отбележи резкия скок от 41,7 % в производството 
на електродни материали през 1998 спрямо 1997 г. Структурата на произвежданите 
заваръчни материали в Германия съответства на тези произведени в Европейския съюз, 
за които е характерно намаляването на обема на електродите и увеличаване на 
електродната тел. За разглеждания период се забелязва ежегодно увеличаване с 2-3 % 
на производството на тръбна електродна тел спрямо плътната [2, 9, 10, 11, 12]. 
Аналогично е състоянието с производството на електродна тел в САЩ. За периода 1980 - 
2010 год. то се увеличава 3 пъти (от 35 на 105 мил. т.), а производството на електроди за 
речно електродъгово заваряване намалява с 2,5 пъти (от 33 на 13 мил. т.). В САЩ се 
наблюдава тенденция за непрекъснато увеличаване на производството на електродна 
тел, като до 1988 г. това нарастване е съпроводено с известни спадове [2, 9, 10, 13]. 
Заваряването и наваряването под слой от флюс за периода от 1970 г. до 2010 г. и за 
трите развити държави запазва почти постоянни стойности, като за Япония е около 28 
хил. тона, за Германия около 10 хил. тона и за САЩ около 40 хил. тона. 
Въз основа на посочените данни се предполага, че към 2020 г. дяла на ръчното 
електродъгово заваряване ще се стабилизира на ниво 10-15%, а дяла на заваряването в 
защитна газова среда на ниво 45-55 % от общия дял на методите за наваряване на 
износени детайли. В промишлено развитите държави за газова защита широко се 
използват газови смеси на аргонова основа с 8-25 % СО2. По-малко се използват 
тройните смеси от аргон, въглероден диоксид и кислород.  
Независимо от постигнатите до сега резултати в световен мащаб се провеждат 
изследвания за разработване и прилагане на нови методи за заваряване и наваряване. 
Структурата на методите за заваряване които ще се развиват приоритетно в периода 
2010-2020 г. са показани на фиг.4 [10].  
За периода до 2020 г. електродъговото заваряване в защитни газове (MIG/MAG, TIG) и 
контактно заваряване (чрез триене, дифузионно) си остават доминиращи методи. Расте 
дела на механизираното и автоматизирано заваряване в газова защита. Развитието на 
контактното заваряване за периода е свързано с усъвършенстване на системите за 
автоматично управление и 
създаване на мощни източници. 
Това ще позволи да се решат 
много от технологическите 
проблеми при заваряването на 
детайли с голяма дебелина от 
различни материали. В същото 
време 2-3 пъти се намалява 
времето за заваряване, 
намаляват се загубите на 
материал и разхода на енергия. 
Отчитайки световните 
тенденции ще се разширява 
областта на приложение на 
прогресивните 
ресурсозапазващи технологии. Може да се предположи, че лазерните технологии за 
заваряване в предстоящото десетилетие ще се увеличат значително като ще достигнат 6-
8 % от общите заваръчни работи. Развитието на този метод е свързано с използването 
на прецизни подаващи устройства за добавъчния материал. Това ще позволи управление 
на металургическите процеси в заваръчната вана, като ще направи лазерите по-пригодни 
за заваряване на материали склонни да образуват пукнатини и заваряване на детайли с 

Заваряване в 

газова защита

40%

Контактно 

заваряване

12%

Лазерно 

заваряване

19%

Заваряване във 

вакуум 

5%

Хибридно 

заваряване

13%

Други методи

11%

  

Фиг. 4 Структура на методите за заваряване с 

приоритет в развитието си за периода 2010...2020 г. 
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междина между тях. Стойността на произведените лазери за заваряване в ЕС през 2006 
г. е бил 3 милиарда евра, а през 2010 г. 5 милиарда евра. 
В последните години се създадоха нови методи за заваряване, наречени хибридни (MAG 
+ лазер). Тези методи са комбинация между лазерен лъч и плазмено или електродъгово 
заваряване обединени в обща зона на заваряване. Съвместното въздействие върху 
метала на двата топлинни източника, позволява съществено увеличаване на 
ефективността на всеки от тях. При което се увеличава провара и подобрява качеството 
на формиране на заваръчния шев. В последните 2-3 г. хибридните методи намират 
ефективно и разширяващо се приложение в в автомобилостроенето, корабостроенето, 
машиностроенето и транспорта. Такива методи за заваряване, като електронно-лъчевото, 
дифузионното и високочестотното, заемат важно място и ще се развиват в зависимост от 
нуждите на промишлеността. 
Съществено повишаване износоустойчивостта на възстановените детайли се постига 
посредством армиране на работните повърхности с твърди сплави. Армирането се 
извършва, като към износените повърхности на детайлите се приварява стоманена лента 
и зърнист материал от твърди сплави. Твърдосплавният материал със зърна и размери 
0,2-0,6 mm предварително се нанася на стoманена лента или върху повърхността на 
детайла. След приваряването, армираните повърхности имат значително по-голяма 
износоустойчивост отколкото закалените повърхности на новите детайли [6, 8].  
Значително разпространение в развитите страни за възстановяване на детайли с малки 
размери и износване получава газопламъчното метализиране и наваряване. Разработени 
са различни технологически процеси като "Еуталой", "Рототек" и др., които позволяват да 
се възстановяват различни работни повърхности. Възможността за получаване на 
многослойни композиционни покрития прави тези технологии пригодни за възстановяване 
на детайли, работещи в различни температурно-динамически условия. Приложението им 
обаче се ограничава от голямата дефицитност на съставните елементи на използваните 
прахообразни материали и тяхната висока стойност.  
Електродъговото метализиране не е загубило своето значение, независимо от 
разработването и внедряването на много нови технологии за възстановяване на детайли. 
Високата производителност на процеса, големият диапазон в дебелината на покритията 
(0,1-6 mm), високата износоустойчивост, ниска стойност и възможността да се нанасят 
покрития върху различни материали и други предимства го правят конкурентно способен 
на много нови технологии. С електродьгово метализиране могат да cе възстановяват 
износени повърхности на детайлите, изработени не само от въглеродна и легирана 
стомана, но също така от чугун, алуминий и други материали. Високо ефективно е 
електродъговото метализиране с алуминий и цинк за антикорозионна защита на 
повърхностите на тръби, цистерни, металоконструкции, химическо оборудване и др.  
С ускорени темпове се развиват и внедряват в производството технологиите за 
възстановяване на детайли, основани на горещото пластично деформиране на металите. 
Прилагането на тези технологии води до значително повишаване производителността на 
труда, трайността на възстановените детайли и икономията на метал. Компенсация на 
износения метал при пластично деформиране се осъществява за сметка на изменението 
на един или няколко свободни размери, не влияещи върху експлоатационните свойства 
на детайлите. По този начин се възстановяват зъбни колела, втулки, кръстачки за 
кардани, бутални болтове, звездочки от верижните предавки, звена от веригите и др. [8, 
10].  
 
3. CONCLUSIONS 
 
За възстановяване на износени детайли е разработена и се използва от развитите страни 
широка номенклатура от съвременни технологии, от които най-голямо приложение 
намират различните видове наваряване на работните повърхности на детайлите.  
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В промишлено развитите държави към 2020 г. дела на ръчното електродъгово 
заваряване ще се стабилизира на ниво 10-15%, за заваряването в защитна газова среда 
на ниво 45-55 %, а дела на заваряването под слой от флюс на ниво 7-9%, от общия дял 
на методите за наваряване на износени детайли. 
Методите за заваряване развивани с приоритет до 2020 г ще са в газова защита, 
контактно, лазерно и хибридно 
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Summary: Over the decades, more attention has been paid to emissions from the means of transport 
and the use of different fuels and combustion fuels for the operation of internal combustion engines than 
on fuel consumption. This, in turn, enables research into products that are said to reduce fuel 
consumption. The report summarizes four studies of fuel-related innovation products. The studies 
covered by this report are conducted with diesel fuel and usually contain diesel fuel and three additives 
for it. Manufacturers of additives are based on already existing studies showing a 10-30% reduction in 
fuel consumption. Comparative experimental studies related to the use of commercially available diesel 
fuel with and without the use of additives have been performed in laboratory conditions. The studies were 
carried out on a stationary diesel engine СМД-17КН equipped with brake КИ1368В. Repeated results 
were recorded, but they did not confirm the significant positive effect of additives on specific fuel 
consumption. In some cases, the factors affecting errors in this type of research on the effectiveness of 
fuel additives for commercial purposes are considered. The reasons for the positive effects of such use of 
additives in certain engine operating modes are also clarified. 
Key words: diesel fuel, diesel fuel additives, engine efficiency 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Горивната ефективност на двигателя е била винаги важен фактор за автомобилите, 

независимо от това, че с нарастващото общо замърсяване на околната среда, емисиите 

от отработилите газове стават все по-важни за жителите на градовете, конструкторите на 

двигатели и изследователите. Така в продължение на десетилетия, както в 
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законодателството, така и в научноизследователската дейност, много повече внимание 

се отделя на емисиите от транспортните средства и на използването на различни горива 

и смеси от горива за работа на двигателите на автомобили. От друга страна това дава 

възможност на производителите на добавки да предлагат на пазара недостатъчно 

проучени продукти, за които се твърди, че намаляват разхода на гориво. В докладът  са 

представени четири изследвания на добавки за горива. Продуктите предлагани от 

производителите, съдържат три добавки за дизелово гориво и обикновено дизелово 

гориво, в което няма сложена добавка. За целите на този доклад четирите отделни 

изследвания на дизеловото гориво с и без добавка ще означим с  Тест  1, Тест  2, Тест  3, 

Тест   4.  

Както сериозни изследвания [2,3,5,7,] така и отделни проучвания [5,6] признават 

потенциала за горивни добавки, но не се прави оценка от  печалбата на икономисаното 

гориво, сравнима с тази на четирите производителя на добавки. Поради тази причина не 

се очакваха резултати, подобни на тези, посочени от производителите. Целта на всяко 

отделно изследване на добавката беше да се провери предположението, че съответният 

продукт дава икономия на гориво за изследвания двигател. В този доклад  се обобщават 

резултатите от четири отделни теста, които не могат да се публикуват, като официална 

информация, за да се създадат условия за дискусии с потенциални потребители на 

добавки за икономия на гориво. 

 
 
МЕТОДИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ 

Всички тестове са извършени на стационарен четирицилиндров, четиритактов дизелов 

двигател СМД 17КН,  с мощност 74 kW, ходов обем от 6,3 l, течностно охлаждане и 

директно впръскване на гориво, механична помпа за впръскване на гориво и трифазна 

електрическа спирачка 380 V. Изразходеното количество гориво се измерва по масовия 

метод от 50 ml за тестове 1, 2, 3 и 4, а  времето се измерва ръчно с помощта на 

хронометър. Честотата на въртене се контролира от механичен оборотомер на 

електрическата спирачка. Отработилите газове на двигателя  се измерват с димомер                

Д-400, като налягането на атмосферния въздух, температурата и влажността му  също се 

записваха. 

Тъй като и четирите теста са извършени без договори с конкретен доставчик на добавки, 

методите за измерване леко варираха между тестовете. Времето за загряване на 

двигателя започва с всяко отделно гориво от 0,5 до 1 час, като се достига и стабилизира 

температурата на охладителната течност в двигателя между 80 и 85 ºC. За всички 

тестове първите измервания се извършват с обикновено дизелово гориво. При всяко 

натоварване и честота на въртене на двигателя са направени три последователни 

измервания. Отклоненията на резултатите са в границите на 1%.  За всички тестове 

първите измервания се извършват с обикновено  дизелово гориво без добавки. Средният 

разход на гориво от трите измервания е използван при по-нататъшните изчисления. 

Двигателят работи при всяко зададено натоварване и честота на въртене най-малко 10 

минути преди да започне измерването на разхода на гориво. Процедурите за 

преминаване от обикновеното дизелово гориво А към гориво с добавка  В 

(модифицирано) се различават. Тест 1 и тест 3 изискват период на работа от 2 до 4 часа 

за двигателя с модифицирано гориво B. Двигателят, работещ с гориво B, в продължение 
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на един час се използва за тестове 2 и 4 преди началото на измерванията. За тестове 1 и 

2 гориво В (гориво А с добавка) е изготвено от изпълнителите. За тест 4 смесването на 

гориво А с добавка се извършва съгласно инструкциите на производителя. Гориво B при 

тест 3 е същото гориво А, обработено на място от устройството, интегрирано в горивната 

система. Стойностите на нагряване на горивото не са измерени, но според ниската  

стойност на масата на добавките не се очакват значителни разлики в стойностите на 

нагряване между горива А и В. На всяко гориво се измерва само плътността и 

кинематичният вискозитет. Характеристиките на горивото при еднаква температура са 

показани на фигура 1.  

 

 

Фиг. 1. Характеристики на горивото с и без добавка към него при еднаква температура 

Резултатите от изследването са изчислени с MS Excel. Долната калоричност на горивото, 

която не е известна  (поради при наличие на добавка), въздействието на прилаганите 

мерки върху работата на двигателя ще бъде оценено чрез ефективния специфичен 

разход на гориво (g). g се използва, за да даде обща  характеристика за целия 

изпитателен комплекс – дизелов двигател и спирачка, тъй като измерената мощност не 

включва загубите на мощност в спирачката. Изчисленията за всяко изпитване се 

извършват след завършването им. За целите на този експеримент  всички резултати от 

тестовете от 1 до 4 и за всеки резултат от изпитването на обикновено гориво А и 

подобрено гориво В са показани заедно, групирани съгласно различната честота на 

въртене на двигателя - 1200, 1300 и 1500 min-1. За всеки един честотен диапазон  на 

двигателя се изчислява  всеки резултат от разхода на  гориво по съответната стойност, 

при зададено натоварване на двигателя и честота на въртене, изразена в проценти. 

Специфичният разход на гориво за четирите теста за обикновено дизелово гориво А и за 

гориво с добавки B при 1500 min-1са показани на фигура 2. При провеждане на 

експеримента  с тест 4 се получи пълно съвпадение,  като резултати с тест 3.  
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Фиг. 2.Промяна на  специфичния разход на гориво при три теста                                                       

с и без добавка към горивото при 1500 min-1 

 Промяната на мощността отделяна от спирачният комплекс не може да бъде 

определена, което означава, че разходът на гориво на двигателя при различни честоти на 

въртене и различна мощност не може да бъде директно сравнен. Изводите от 

използването  на горивата с добавки  могат да бъдат направени чрез сравняване на 

разхода на гориво за горива А и B при всяка честота на въртене на двигателя. Разликите 

в натоварването на двигателя могат да се регистрират чрез характеристиката на 

спирачката. Очакваната промяна се изразява много добре чрез функцията на 

отношението g/Nе, тъй като при спирачна мощност и постоянна честота на въртене, тя 

има линейна зависимост от Ne. 

Въпреки, че в графиките има промяна на g и Ne те са по-често срещани и лесно 

анализирани, то разликата между различните експерименти за отделните горива не може 

да бъде задоволителна (фиг. 2), поради което са пропуснати характеристиките при 1100   

min-1 и 1300 min-1. 

За по-добра идентификация на резултатите от изпитванията, характеристиките показват 

отношението на всяко измерване на разхода на гориво до стойност, изразена като 

процент за трите честоти на въртене на двигателя. Изменението на  g при 1500 min-1 е 

показано на фигура 3. Тест 1 и тест 2 съответстват на разхода при използване на 

обикновено дизелово гориво А,  а тест 3 и тест 4 съответстват на гориво, в което има 

добавени подобрители  (гориво В).  

При режим на двигателя от 1500 min-1 се наблюдава тенденция за по-нисък разход на 

гориво с използването на гориво В. За измервания при 1500 min-1 средния разход на 

гориво B е с 1,2 – 1,5% под разхода при използване на горивото А (тест 1 и тест 2). 

Същото се отнася и за резултатите получени при 1300 min-1, показани на фигура 4, 

където стойностите за гориво B (тест 3 и тест 4) са средно с 1,5 - 2% под резултатите на 

гориво А. 
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Фиг.3. Часов разход на гориво при 1500 min-1 

 

Фиг.4. Часов разход на гориво при 1300 min-1 

Сравняването на всички измервания, направени с обикновено дизелово гориво А при 

всички честоти на въртене на коляновия вал на двигателя, представени на 

характеристиките, позволява да се направи оценка, както на получените резултати от 

разхода на обикновеното дизелово гориво, така и на точността на изследванията с 2%. 

Прецизността на измерванията е извършена с достатъчна точност, а четирите опита 
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елиминират предположението, че горивата с добавки биха довели до съществени 

намаления в разхода на гориво. Независимо  от тези експерименти резултатите не 

потвърдиха и нямаха за цел да потвърдят, че предложените горива с добавки нямат 

никакво положително въздействие при даден режим на работа.  Някои добавки за горива 

имат почистващ ефект и могат да бъдат използвани за изчистване на горивната камера, 

горивната система и могат да окажат положителен ефект върху двигателите, при които 

има замърсени горивни системи и неизгорели продукти от горенето натрупани в 

горивните камери.  

Добавките за гориво могат да променят процеса на горене, да подобрят изгарянето и в 

комбинация с настройките на системите за управление на двигателя,  могат да имат 

известна ефективност в сравнение с техническото състояние на двигателя преди 

използването на добавките. Но основната цел от използването на добавките към 

дизеловите горива е намаляване на замърсяването [6], а не икономията на гориво. 

Изследванията не дават отговор  защо заявените и очаквани от експериментите 

резултати по отношение на икономия на  гориво са толкова високи и как са извършени 

предишните изследвания.  Резултатите изключват маркетингова измама при започване и 

провеждане на експеримента.  По-вероятно е изследванията свързани с търговската 

реклама  да са организирани и изпълнени некачествено,  без да е обърнато достатъчно 

внимание за  подготовката  на експеримента (достигането на нормална работна 

температура на  двигателя, като се вземе предвид времето, трафика, обучението на 

водачите и други съществени условия за измерване на разхода на гориво). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резултатите от изследванията не потвърдиха значителен ефект на тестваните добавки в 

дизеловите горива, които да влияят  върху подобряването на мощността  на двигателя. 

Постигнати са постоянни резултати, които отхвърлят високите  очаквания от 

изследавните добавки в дизеловото гориво. Тестовете не потвърждават, че 

предложените добавки нямат положителен ефект при конкретни режими на работа на 

двигателя. Поради ограниченото място в този доклад обобщението на резултатите от 

четирите различни експеримента ще бъде използвано за бъдещи опити с други 

подобрители на горивата. 
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OPPORTUNITIES FOR RESTORATION OF SOIL FERTILITY THROUGH 

METHODS OF ORGANIC AGRICULTURE IN THE YAMBOL 

AGROREGION 

Violeta Vateva 

Thracian University, faculty of Technics and technologies, 38 Graf Ignatiev str., 8602, Yambol, 

Bulgaria, e-mail: vili13@gmail.com  

Abstract: The quality and quantity of agricultural production depend on the fertility of the soil type on 

which it is grown. Soil fertility is the result of the interaction of multiple mutually merged factors. Loss of 

soil fertility leads to soil degradation. Subsequently, it gradually becomes unfit for farming activity. 

Controlling the maintenance and enhancement of soil fertility is the guarantor of sustainable yields and 

population satisfaction with food resources, protecting land from degradation, and preserving biodiversity 

of ecosystems. 

The report examines the opportunities for restoration of the soil fertility of the agricultural lands of the 

Yambol Agro region. The aim is to analyze and propose for practice the most suitable methods of organic 

farming, with the application of which to preserve and improve the fertility of soils from the agricultural 

fund of the region. The proposed options are in line with the requirements of the European Union and the 

elements of the Common Agricultural Policy for Conservation of Soil Fertility. As a result of analysis and 

studies found that the preservation and maintenance of soil fertility in agricultural land in Yambol 

agroregion is recognized and priority policy of the departments of Agriculture and farmers. From soil 

fertility conservation methods, organic farmers in Yambol Agro region apply a comprehensive approach, 

focusing primarily on bio-fertilization, crop rotation and sequential soil treatment systems. 

Key words: soil fertility, soil degradation, soil restoration, organic agriculture, Yambol Agro region 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВЕНОТО 

ПЛОДОРОДИЕ ЧРЕЗ МЕТОДИ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В 

ЯМБОЛСКИ АГРОРЕГИОН 

Виолета Вътева 

Тракийски университет, факултет Техника и технологии, 8602, ул. Граф Игнатиев 38, 

Ямбол, България, e-mail: vili13@gmail.com  

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

От комерсиализация на селското стопанство, и все по-голямата химизация при 

отглеждане земеделските култури, почвата е най-потърпевша. След продължително и 

безконтролно ползване на земеделските земи, повърхностенния почвeн слой деградира и 

тя губи своето най-ценно качество – плодородие. Почвите с ниско плодородие често са 

изоставяни. За да се възвърне плодородието им, е нужно да се прилагат мерки за 

неговото възстановяване.  

mailto:vili13@gmail.com
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Плодородието на почвата е способността й да снабдява растенията през целият 
вегетационен период с достатъчни количества усвояеми хранителни вещества и вода и 
така да определя количеството и качеството на получаваната земеделска продукция [7], 
[17]. В доклада на Европейската комисия за периода 2005-2015 г. е направено 
заключение, че е необходимо да се осигури устойчиво използване на почвите. За тази 
цел трябва да се предотврати по-нататъшната деградация на почвите, да се запазят 
техните функции и да се възстановят деградиралите почви [8]. Тази констатация в 
голямата си част е валидна за необработваеми площи. При земеделски площи, особено 
тези ползвани в конвенционалното земеделие почвеното плодородието е застрашено, а в 
голямата си част почвите са с деградирал повърхностен обработваем слой [3], [2], [5]. 
Множество комплексно съчетани елементи определят плодородието на почвата като: 
мощност на хумусен хоризонт, количество и състав на хумуса, механичен и 
минералогичен състав, поглъщателна способност и състав на обменните бази, реакция 
на почвения разтвор, структурно състояние, активност на почвените микроорганизми и 
др. 
Мерките от страна на Европейският съюз в насока опазване на околната среда [13] и 
стратегията за устойчиво развитие на земеделието в България през периода 2014-2020 г. 
[1], показват една далновидност за опазване на почвеното плодородие.  
Земеделското производство в Ямболският агрорегион играе съществена роля в 
икономиката на областта. Отрасълът е важен източник на доходи на голяма част от 
населението. От получената земеделска продукция се поддържа и част от хранително-
вкусовата промишленост в областта, в това число и консерванта промишленост и се 
осигурява храна за селскостопанските животни. 
Целта на настоящата статия е да отрази методите за възстановяване на почвеното 
плодородие в Биоземеделието, и да даде конкретни насоки на биопроизводителите в 
Ямболски регион за прилагане на тези мерки. В статията са приложени резултати от 
направена анкета със земеделски биопроизводители в Ямболски агрорегион.  
 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
Биологичното земеделие в своята същност е антипод на конвенционалното земеделие и 
реална практика за запазване и съхраняване на почвеното плодородие [4], [6], [16]. 
Зависимостта между качеството и количеството на земеделската продукция и 
Билогичното земеделие са предопределени от наличното потенциално плодородие на 
всеки почвен тип [11], [12], [14]. Регистрираните земеделски биопроиводители подлежат 
на санкции, ако не поддържат заявените площи в добро земеделско и екологично 
състояние. В тази насока те се задължават да опазват почвата от ерозия, да запазват 
добрата й структура и органичните вещества в нея. 
В райони, какъвто е Ямболският земеделски район, конвенционалното земеделие 
приоритетно е заело голяма част от земеделските площи. През последните години се 
наблюдава благоприятна тенденция в насока увеличаване броят за земеделските 
биопроизводители. Общо регистрираните биопроизводители от 2010 до началото на 2016 
година са 135 [15]. Според националната статистика, биопроизводителите в Ямболски 
регион са едва 2,8 % от общо регистрираните в България.  
Биологичното земеделие разполага с различни методи за възстановяване и поддържане 
на почвеното плодородие (табл. 1). Прилагани комбинативно те реално са гарант за 
добро състояние на почвените ресурси. 
Анализът на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT-анализ), 
представят характерните фактори на въздействие върху почвеното плодородие в 
Биологичното земеделие (табл.2). 
Направената чрез SWOT-анализ по-подробна и задълбочена визия на състоянието на 
почвеното плодородие в Биологичното земеделие допълва знанията на 
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биопроизводителите за адекватни действия и противодействия за запазване на 
почвеното плодородие. 

 
Таблица 1. Методи за възстановяване и поддържане на почвеното плодородие при 
Биологично земеделие 

Вид мероприятие Обосновка на мероприятието 
Запазва почвеното плодородие 

чрез: 

1.Агроклиматично 
райониране 
1.1. Макрорайониране 
1.2. Микрорайониране 

Правилно разпределение на видове 
и сортове земеделски култури, в 
зависимост от съчетанието на 
почвено-климатичните условия 
обусловено от географското 
нахождение. 

Осигуряване диапазона от външни 
условия, които са необходими за 
развитие на земеделските култури 
и за формиране на нормален 
добив. 

2. Системи за 
обработка на почвата 

Правилна и последователна 
поредица от обработки на почвата в 
съответствие с конкретните 
почвено-климатични условия и в 
рамките на дадено 
сеитбообръщение. 

Поддържане на коренообитаемия 
почвен слой в добро структурно 
състояние; подобряване на 
физичните и физико-механични 
свойства на почвата; включване 
на органичното вещество в 
биогенния кръговрат на 
веществата. 

3. Сеитбооборот 

Последователно ежегодно редуване 
на културите на основата на техните 
биологични и екологични 
особености. 

Натрупване на органично 
вещество; запазване на почвената 
структура; подобряване баланса 
на хранителните вещества и 
особено на азота чрез включване 
на бобови култури; предпазване 
на почвата от ерозионни процеси; 
осигуряване на контрол върху 
плевелите, болестите и 
неприятелите. 

4. Органично торене 
4.1. Течен и твърд 
оборски тор 
4.2. Зелено торене 
4.3. Компостиране с 
органични отпадъци 
4.4. Биологични 
торове 

Внасяне на хранителни елементи в 
почвата, които имат органичен 
произход. 

Увеличаване на органичното 
вещество и хранители елементи;  
подобряване на физичните 
свойства на почвата, и почвената 
структура. 

 
От представения SWOT-анализ е видно, че широкият спектър от възможности за 
запазване и поддържане на почвеното плодородие и в Ямболският регион има добри 
възможности за неговото съхранение. 

 
Таблица 2. SWOT анализ: „Почвено плодородие в Биологичното земеделие ” 

Силни страни Слаби страни 

> Нараства броя на сертифицираните 
биологични производители. 
> В България се произвеждат биологични 
продукти, които се търсят за експорт. 
> Осигурява хранителни елементи и всички 
други необходими условия за растежа, 
развитието и продуктивността на 
растенията. 
> Ефективността на  Биологичното 

> Неосъзнаване на същността на 
биологичното земеделие при земеделски 
производители. 
>Незаинтересованост на земеделските 
производители за прилагане на 
научните достижения в сферата на 
биологичното земеделие. 
> Бърза загуба на почвено плодородие 
вследствие на неразумно ползване на 
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земеделие зависи изначално  от почвеното 
плодородие, което е в основата на 
получаване на реални добиви от 
земеделските култури. 
> Ползва методите на Биологичното 
земеделие, които са с екологична 
насоченост и запазват и съхраняват 
почвата и околната среда. 
 > Приложените методи спомагат за 
получаване на екологично чиста 
земеделска продукция. 

земеделски земи. 
> Бърза загуба на плодородие на почвите в 
следствие на ерозия и други деградационни 
процеси. 
> Бавно, продължително и трудоемко 
възстановяване на потенциалното и 
ефективното почвено плодородие. 
> Неконтролирано и нерационално 

ползване на почвените ресурси от 
земеделските производители. 
> Не прилагане на мерки за опазване и 
възстановяване на почвеното плодородие.  

Възможности Заплахи 

> Наличие на природни дадености за 
развитие на биологичното земеделие в 
България и в Ямболски регион.  
> Нарастващо търсене на биологични 
български продукти на външния пазар. 
> Повишаване ефективността от 
биоземеделието може да се постигне  
чрез възстановяване и поддържане на 
почвеното плодородие. 
> Утвърждаване на подходящи мерки за 
възстановяване и поддържане на 
почвеното плодородие. 
> Въвеждане на практически мерки за 
възстановяване и поддържане на 
почвеното плодородие 

> Повишена конкуренция от продуктите от 
конвенционалното земеделие. 
>  Понижено търсене на биопродукти 
поради по-високата им пазарна цена. 
> Неразумното ползване на земеделските 
земи може да доведе: 
- до трайна загуба на почвено плодородие; 
- влошаване на структурата на почвата; 
- влошаване на физичните  и физико-
механични свойства на почвата; 
- ерозия, деградация и опустиняване на 
голяма част от земеделските земи; 
- локална загуба на биоразнообразие; 
- екологична криза в по-малка или по-
голяма част от различни географски 
региони. 

 

През последните години земеделието в област Ямбол в това число и Биоземеделието е 
изправено пред предизвикателства и заплахи от национален и регионален мащаб – 
демографски срив, глобална конкуренция от внос на земеделски продукти, негативни 
последици от климатичните промени, несигурност в реализацията на произведената 
продукция, риск от значителни отрицателни въздействия върху околната среда.  
Ямболският агрорегион разполага с обща обработваема земя от 241 931 hа. Релефът на 
голяма част от обработваемите земи е равнинен, а на отделни места на общините 
Елхово и Болярово терена е полупланински. В равнинната част почвеното присъствие е 
доста разнообразно, като преобладава почвен тип излужена смолница. В 
полупланинските райони почвите са предимно представени от излужени канелени горски. 
Почвеното плодородие до голяма степен се определя от органичното вещество хумус, 
наличните в него хранителни макро и микроелементи и реакцията на почвата. В таблица 
3, са отразени съдържанието на хумус, макроелементи и реакция на двата основни 
преобладаващи почвени типа - излужена смолница и излужена канелена горска почва.  
Земята, която 52 % от биопроизводителите в Ямболски агрорегион ползват е собствена. 
31 % от ползваната земя е собствена и наета под аренда земеделска земя. Най-малък е 
делът на земеделските биопроизодители, които ползват наета под аренда земя - 17 % 
(фиг.1). [9]; [10]. Благоприятното от тези данни е, че половината от ползвана земя е 
собствена. Това до голяма степен е основание земеделските производители съвестно и 
отговорно да се грижат за поддържане на почвеното плодородие.  
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Таблица 3. Съдържание на хумус, макроелементи азот, фосфор и калий и реакция на 
почвата (рН) 

Съдържание на: Излужена смолница1 

 (Eutric vertisol) 
Излужена канеленa горскa2 

(Chromic cambisol) 

Хумус, % 3,2  2,2 

Мощност на хумусния 
хоризонт, cm  

50 – 80  25 - 35  

Азот- нитратен (N), mg/kg 13,33 0,09 

Фосфор (P2О5), mg/kg 2,3 1,8 

Калий (K2О), mg/kg 49,80 41 

Реакция на почвата (в KCl) 5,7 4,5 
1 По данни от лабораторен анализ по проект 2ФТТ14  
2 По данни от лабораторен анализ по Агроекологичен проект “Развитие на Селскостопански 
дейности, целящи опазването на околната среда” Договор № 2006 – 070 – POG между UNDP и 
ИП”Н.Пушкаров” 

 
 

 
Фигура 1. Процентно разпределение на ползваната земеделска земя от 

биопроизводители в Ямболски агрорегион 
  

Предвид почвено-климатичните дадености на Ямболски агорегион, биопоризводителите в 
зависимост от културите, които отглеждат се насочват към най-удачните мероприятията 
за съхраняване на почвеното плодородие според възможности им за приложение. 
Видимо от фигура 2 е, че от прилаганите методи (посочени в таблица 1) най-ползван е 
методът торене с биологични торове. Широко приложение има правилно прилагане на 
сеитбообръщения и спазване последователна поредица от обработки на почвата. Голяма 
част от биоземелските производители комбинирано прилагат тези методи, като спазват 
последователност при обработката на почвата, правилно съставени и съобразени с 
условията на агрорегиона сеитбообръщения и торене с биоторове. Торенето с твърд 
оборски тор, който в миналото масово се е ползвал, в днешно време отстъпва по 
използваемост на биоторовете. Разбираемо биопоризводителите предпочитат тази 
форма на торене от една страна поради лесната употреба и голямото разнообразие 
биоторове на пазара, а от друга страна поради трудната доставка на екологично чист 
оборски тор.  
Все по-предпочитан метод от биопроизводителите в Ямболски агрорегион за повишаване 
на почвеното плодородие е зеленото торене (сидереция). Част от тях обаче са с 
предубеждения и неуверени в качествата на този метод. Тези, които на практика го 
прилагат, включват културите за зелено торене в сеитбооборотните полета. 
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За разлика от другите Европейски страни ползването на компост и течен оборски тор се 
прилагат най-малко. Причина е фактът, че от тях няма достатъчно предлагани количества 
в Ямболска област и търсенето и доставката им затруднява земеделските 
биопроизводители. 

 

 
Фигура 2. Процентно разпределение на прилаганите методи за запазване и 

възстановяване на почвеното плодородие от биопроизводителите в Ямболски агрорегион 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В резултат на направените наблюдения и анализ на дейностите на земеделските 
биопоризводители по поддържане и възстановяване на почвеното плодородие в 
Ямболският регион могат да се направят следните по-важни заключения: 

1. Преобладаващият тип почви в Ямболският агрорегион излужена смолница и 
излужени канелени горски почви са със сравнително добро налично потенциално почвено 
плодородие. За неговото запазване и съхраняван е нужно да се вземат мерки.  

2. Запазването и поддържането на почвеното плодородие в земеделските земи на 
Ямболски агрорегион е осъзната и приоритетна политика от страна на службите по 
земеделие и земеделските производители. Макар, че липсват системи за наблюдения на 
състоянието на почвеното плодородие в обработваемите земи, чрез различни мерки 
земеделските биопроизводители полагат усилия за неговото запазване и съхраняване. 

3. Половината от биопроизводителите от Ямболският агрорегион са собственици 
на ползваната земеделска земя. Това до голяма степен определя загрижеността и 
прилагане на мерки за запазване на почвено плодородие. 

4. От методите за запазване и съхраняване на почвеното плодородие 
биопроизводителите в Ямболският агрорегион прилагат комплексни мерки, като основно 
се насочват към торене с биоторове, правилен сеитбооборот и последователни системи 
на обработка на почвата. 
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Abstract: The area of the vine leaves is an important indicator for determining the quantity of leaf mass, 
making connections with the influence of the environment, improving the methods of growing the 
vineyards. Satellite and aviation measurements for now have the drawback that the images obtained are 
of low resolution and do not allow the measurement of the area of individual leaf. A solution to this 
problem is the use of unmanned aerial vehicles, which provide digital images of a small height (1-3m) and 
autonomous robots to navigate in the vineyards. These systems use video cameras operating in the 
visible, near infrared range and thermo cameras. The measurement of individual leaves and the search 
for links to the foliage and plant indicators is due to the fact that in order to do this when crawling the 
array, it is necessary to use low energy consumption devices. These devices also have poor computing 
resources. In this report a comparative analysis of 16 models describing the relationship between the 
area and the main dimensions of the leaf - long and short axis is made. Three of these models have been 
selected to describe this relationship with sufficient precision. They are compared with the 4 algorithm for 
measuring the area of the vine leaves. The results obtained show that the measurement error, the data 
processing time between the algorithms used and the models are comparable. The analyzes made 
suggest that the choice of a method for measuring the area of vine leaves depends on the desired 
accuracy, the time of receipt, the processing and the analysis of the results of what equipment the user 
has access to. 
Keywords: Agricultural modeling, Area measurement, Vine leaves, Algorithm and models  

 
 

1.INTRODUCTION 
 
Measurement of the area of vine leaves is a critical point in research aimed at managing 
irrigation, determining the impact of climate and slope environment, management systems in 
livestock breeding, looking for links between growing methods and plant development and their 
effectiveness. In the classical methods for determining the area of the vine leaves, a correlation 
between the weight of fresh or dry leaves with their area is used. This method is destructive 
because the measured leaves have to be cut off. This method is applicable after harvest. 
Measurement of the area of individual leaves is an indicator used to determine the leaf index. 
Determining the area of individual vine leaves with remote measurement methods is a topical 
issue that has partial solutions. 
Methods such as LIDAR, satellite and aviation measurements have the disadvantage that the 
resulting images are of low resolution and are applicable to determining the parameters of the 
entire area planted with vines. 
Methods for measuring area of vine leaves include mechanical measuring instruments - caliper, 
planner, coordinate networks, weighting method, regression models, image processing [2,4,8]. 
Appropriate available tools are video cameras that can be equipment for autonomous robots 
crawling around the vineyard, as well as unmanned aerial vehicles capturing images from a 
small height (1-3m). The software of such systems requires the use of algorithms to measure 
the area of the leaves [6]. 
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The use of these robotic technical devices to measure individual leaves and the demand for leaf 
linkages and agro-technical performance of plants on a real-time scale requires the use of low 
energy computing devices. These devices also have poor computing resources. 
For this reason, it is necessary to use models and computational algorithms that can determine 
parameters of the vine array during robotic systems shooting [7,11]. 
The aim of the report is to make a comparative analysis of models and algorithms by which the 
area of individual vine leaves can be determined. 
 
2.EXPOSURE 
 
Measuring area of leaves by classical methods involves several ways. For the weighing method: 
weigh the leaves; the contour of the leaf is cut out on paper and this contour is cut out and 
weighed. Mathematical dependence determines the area of the leaf. Measurement can also be 
carried out by drawing the leaves, then by means of a special pricker, leaf discs are obtained 
and the area is calculated by the formula. Another known method calculates the relationship 
between the long and short axis of the leaf and calculates its area. 
Another method used in this study is that of a planimeter. The length of the leaf L is obtained 
from the top of the leaf until the beginning of its handle. Since the contour of the leaf, in many 
cases is irregular in shape, the width W is determined: for the leaf in a more regular shape, the 
width W is taken to be equal to the length of the segment in the most protruding part of the leaf 
perpendicular to the major axis; for leaves with a very irregular shape, the width of the sheet W 
is assumed to be equal to the average width defined at several (three or four) consecutive 
points between the most convex and recessed portions in the middle of the leaf. In this case, 
the accuracy is increased compared to just one measurement of the small axis. 
Figure 1 shows the main dimensions of a vine leaf - length and width. 
 

 

Figure 1. Main dimensions of vine leaves 

 
In classical measurements, a link is sought between the length, width and area of the leaf in the 
form of a linear model of the type [9]: 
 

 
 
where y is the area of the leaf and the independent variable x is replaced by one of the length L 
and the W leaf widths: 
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Determination of area A of vine leaves 

L L2 L2W2 LW W W2 1/L 1/L2 1/(LW) 1/W 1/W2 

 
In some cases, between the length and the width of the leaf with its area, a non-linear 
dependence is obtained, which is a prerequisite for searching for non-linear models that can 
accurately describe this dependence. 
The well-known classic methods for determining the area of a leaf have the disadvantage that 
they are labor-intensive and require the meter's experience of realizing them. 
Measurement methods using information about the long and short axis of the leaf can be 
realized by a computer program for measurement using color digital images. At today's level of 
development of science and technology, classical measurements are replaced by specialized 
tools and sophisticated methodologies of work. The main contribution to this is due to the 
development of digital image processing. Captured images serve as documentation, as well as 
for further processing and analysis. There are a number of reports that deal with the necessary 
equipment and techniques for quality capture. 
In addition to the technical equipment in the literature, a number of image processing methods 
including white balance correlation and color rendering, correction of effects such as glare and 
noise [1,3]. 
 
3.MATERIAL AND METHODS 
 
The area of the vine leaves is determined by a planimeter. The applied measurement procedure 
is as follows: the contour of the leaf is copied to a pause; the planer is fixed to the working 
surface; the appliance is reset; the contour is traversed by the holder and the value on the scale 
is read; three consecutive measurements were made and their mean value was taken. The 
colorful digital images of the vine leaves are made with The Imaging Source DFK41AU02 (The 
imaging source Inc.) industrial video camera. 
A Mitutoyo flat-parallel reference measure was used. After capture, the resulting images are 
processed with specially designed software. The RegionProps function is applied to black and 

white images, one of the results that returns the long and short axis of the object. 
GNU Octave is used for algorithms realization and data analysis. 
Assessment of the applicability of vineyard area modeling models. In addition to the 
coefficients of regression and errors, sensitivity assessment is also used to demonstrate the 
applicability of the model, and validation of this model is required. The sensitivity analysis is 
designed to determine how far the output dimensions of the model are influenced by moderate 
changes to the input dimensions of the model. Sensitivity testing can provide a general 
assessment of the accuracy of the model when used to evaluate alternative models as well as 
detailed information to overcome errors at different parameter values. 
There are many linear and non-linear software (optimization) sensitivity analysis packages. 
They identify changes in target function values and unknown solutions to a given change in 
model input [10].  
In order to assess the extent to which the model obtained describes the relationship between 
the main dimensions and the area of the leaves, the results of the studies and the model 
parameters obtained are used. Calculate the Student criterion, which at the available data has 
degrees of freedom k=n-1, where n is the number of experimental data. Compare the calculated 
and critical values determined tabularly to the Student criterion and assess whether the resulting 
model is adequate and can be applied to determine the area of the leaves. The results are 
confirmed by parameter deviations of ±10% and the minimum and maximum error module 
values. This error is determined by the dependency: 
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where e is the error; Am - area of the leaf determined according to the model; AL - actual area of 
the sheet determined by the reference method. 
 
Algorithms for determining area of vine leaves. Image processing algorithms are selected 

that are easily accessible on the Internet and use basic recognition functions. Algorithms are 
used in their original form without modification. 
Algorithm 1, the contour of the vine leaves is differentiated first from the other objects in the 
image - background, noises. The center of mass of this contour (C) is then detected. Since the 
contour of the leaf is a figure with an irregular oval shape, the radii of this oval have different 
lengths. Determine the first radius of the contour, which is the distance (x1 to xc). Then, at a 
certain angle (θi), all other radii - distances (yi to yc) are determined. The average radius of the 
contour is determined by the formula: 
 

 
 
The area of the leaf AL is defined as the sum of all the radii of the contour (Ri) measured at a 
certain angle (θi) by the formula: 
 

 
 
Algorithm 2, the contour of the vine leaves is differentiated first from the other objects in the 
image - background, noises. This algorithm works whether the contour coordinates are either 
clockwise or counter-clockwise. The area is determined by the formula: 
 

 
 
where AL is the area of the leaf; xi, yi - coordinates of the points of the contour i=1...n, with n 
being dependent on the number of points in the loop that are bounded by the BwBoundaries 
function. 
Algorithm 3, the contour of the vine leaves is differentiated first from the other objects in the 

image - background, noises. This algorithm works whether the contour coordinates are either 
clockwise or counter-clockwise. xi, yi are the coordinates of the outline points that are bounded 
by the BwBoundaries function. dn are the distances between two opposite points of the contour. 
The area of the leaf AL is determined by the following dependencies: 
 

 
 

 
 
Algorithm 4, the contour of the vine leaves is differentiated first from the other objects in the 
image - background, noises. The black and white image. All black pixels are counted using two 
nested cycles to determine the number of black and white pixels. 
Figure 2 presents the preparatory steps and visualization of the results of the research 
algorithms for determining the area of vine leaves. The original image is converted to black and 
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white, then filtered and all areas and noises removed. The results of the RegionProps function 

are presented. The results of the four algorithms are also visualized, in which case this 
presentation has only a visualization character because the algorithms are evaluated on a 
numerical basis. 

    

a) original image 
b) conversion to black 

and white 

c) filtering and filling 

holes 
d) data obtaining 

    

e) algorithm 1 f) algorithm 2 g) algorithm 3 h) algorithm 4 

Figure 2. Preparatory operations and algorithms for the determination of area of vine leaves 

 
4.RESULTS AND DISCUSSION 
 
4.1.Analysis of models for determining the area of the vine leaves 
 
The correlation between the parameters of the vine leaves and their area values has been 
investigated. When using only the length L and the width W of the leaf, a correlation coefficient 
R=0.93 is obtained. Lower values are obtained using the reciprocal value of these parameters 
and the relationships between them R=0.85-0.89. 
Table 1 summarizes the correlation coefficients of some of the main parameters of the leaves, 
their dependence on their area. 
 
Table 1. Correlation between the main dimensions and the area of the vine leaves 
Dimension  L L2 L2W2 LW W W2 1/L 1/L2 1/(LW) 1/W 1/W2 

Correlation 

with area  
0,931 0,922 0,927 0,946 0,925 0,929 -0,923 -0,900 -0,890 -0,890 -0,853 

 
A study was conducted on the relationship between the main parameters, their ratios and the 
area of the leaves. 
Figure 3 shows examples of the line between the main dimensions of a large axis (L), a short 
axis (W) and the area of the leaf (A). 
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Figure 3. Relationship between area and main leaf sizes 

 
Linear dependencies have been employed as the literature references [5,9] indicate that it is 
convenient for practical purposes to use the most simplified models, such as the linear ones. 
Table 2 presents the linear models describing the relationship between the main leaf 
dimensions and those of its area. The test was performed with a confidence interval of 95% and 
a maximum permissible error ε=0.05. As with the correlation coefficients, low regression 
coefficients R2=0.65-0.86 are obtained here using the reciprocal values of the main dimensions 
and their relations. For practical purposes, it is recommended to use patterns in which only the 
length of the leaf is involved, since it is much easier to define than the width. The length L is the 
distance from the top of the leaf to its handle. For completeness here are presented 
dependencies mediated the other parameters of the leaf, their proportions in relation to its area. 
The coefficient of regression when used in linear models of only length L is R2=0.81-0.87, 
indicating that it is applicable for practical purposes. Other authors [5,7,9] also have high error 
rates in determining such patterns for determining the area of leaves of different types of plants 
- aubergine, roses, sugar cane, Indian pepper. The model's quality is assessed by the 
calculated values of the statistical variables. A model is better if the following conditions are met: 
The first condition is a high value of the regression coefficient R2, a second condition for model 
quality is a low SSE and RMSE value (sum of squares of errors and root of the error rate ). 
 
Table 2. Evaluation of Linear Models 

Dimension  Model y=ax+b; Area A=y R2 SSE RMSE 

x=L y=119x-15380 0,867 1,31E8 2089 

x=L2 y=0,181x+3830 0,849 1,484E8 2224 

x=1/L y=-1E7x+5942 0,851 4,771E9 1,261E4 

x=1/L2 y=-1,69E9x+4,011E4 0,815 9,843E8 5728 

x=W y=129,6x-1,552E4 0,856 1,418E8 2174 

x=W2 y=0,226x+2699 0,862 1,026E8 2214 

x=1/W y =-9E6x+55245 0,789 1,839E6 0,0002476 

x=1/W2 y=-1,185E9*x+3,706E4 0,728 1,387E-10 2,15E-6 

x=L+W y=57,13x-1,24E4 0,885 1,13E8 1941 

x=L2+W2 y=0,105x+2465 0,894 1,041E8 1862 

x=1/(L2 +W2) y=-0,2968E9x+3.92E4 0,800 1,968E8 2561 

x=LW y=0,212x+2375 0,896 1,026E8 1850 

x=L2W2 y=1,048E-06x+1,239E4   0,860 1,378E8 2143 

x=1/(L+W) y=129,6x-1.552E4 0,856 1,418E8 2174 

x=1/(LW) y = -1E9x+39043 0,796 0,07558 0,05019 

x=1/(L2W2) y=-4,666E13x+2,89E4 0,646 3,481E8 3407 
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In some data, there is a non-linear relationship between the base size and the area and the 
question is, in which case it is necessary to compare at least four non-linear models to specify 
which one describes the data sufficiently. 
Figure 4 shows an example of using a non-linear model when describing the relationship 
between the square of the leaf width W2 and its area A. The Curve Fitting Tool is used, which is 

available in most versions of Matlab. 
 

 

Figure 4. Example of a non-linear relationship between the width W2 and the area of the leaf A 

 
Using a model of type  y=a.exp(b.x), the value of R2=0.834 decreases compared to the linear 
model (R2=0.862), error values are also increased SSE=1.636E8, RMSE=2335. 
The use of a more sophisticated exponential model with four coefficients of y=a.exp 
(b.x)+c.exp(d.x) also does not describe with higher accuracy than linear data. The value of the 
regression coefficient has a minimum increase R2=0.864. Errors also reduce with minimum 
SSE=1.342E8 and RMSE=2189. 
Sensitivity assessment of models. Figure 5 presents graphically the results of the adequacy 
assessment of the models using as a background the measurements of the leaf length L. As 
can be seen from the chart with the greatest sensitivity to change of parameters, the model 
uses the reciprocal value of leaf length 1/L as an independent variable. 
The results are also confirmed by the parameter deviation data presented in Table 3 by ±10% 
and the minimum and maximum error module values. Low values of this error are obtained 
using the large axis of the leaf as an independent variable in the model. 
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Figure 5. The error module curves e,% with a deviation from the experimental curve ±10% 

 
 
Table 3. Sensitivity analysis of models with deviations from the experimental curve ±10% 

Dimension  x=L x=L2 x=1/L x=1/L2 

Model  y=119x-15380 y=0,181x+3830 y=-1E7x+5942 y=-1,69E9x+4,011E4 

amin 111 0,163 -9,00E+06 -1,86E+09 

amax 127 0,199 -1,10E+07 -1,52E+09 

bmin 13842 3447 5348 3,61E+04 

bmax 16918 4213 6536 4,41E+04 

emin, % 2% 0% 1% 0% 

emax, % 22% 29% 91% 46% 

 
The smallest sensitivity to changing the model parameters relative to the other models studied 
is that using the length L without other transformations. The maximum error is e=22%. The next 
most important model with a low sensitivity e=29% is the one using the square of the long axis 
of the leaf. 
Assessing the adequacy of the models. The evaluation of the adequacy of the models was 
done with samples of vine leaves that did not participate in the initial receipt of the models. 
Table 4 presents the results of the verification. Linear models of the type Am=a.x+b were used, 
where the independent variable x was replaced with any of the lengthwise transformations of 
the vine leaf L; the coefficients a and b are from the model shown above in the material. With 
Areal the area of the leaves is measured by the reference method. 
 
Table 4. Results of model adequacy test 

t-Test: Paired Two Sample for Means x=L x=L2 x=1/L x=1/L2 A real 

Mean 22293,64 22094,59 26010,72 22631,65 27612,12 
Variance 8386496,49 7812695,30 8648702,48 8845857,03 62541142,94 

Observations 25 25 25 25 25 
Pearson Correlation 0,89 0,89 -0,81 0,89 - 
Hypothesized Mean Difference 0 0 0 0 - 

df 24 24 24 24 - 
t Stat -4,85 -4,96 -0,77 -4,59 - 
P(T<=t) one-tail 0,00 0,00 0,23 0,00 - 

t Critical one-tail 1,71 1,71 1,71 1,71 - 
P(T<=t) two-tail 0,00 0,00 0,45 0,00 - 

t Critical two-tail 2,06 2,06 2,06 2,06 - 

 
As with the studied linear models using data on leaf length and width, the algorithms can also 
be compared to the areas they calculated and those obtained by the standard method. Figure 6 
shows examples of comparison of areas defined by algorithms 1 and 4 and those determined by 
the reference method. Algorithm 4 shows a higher regression coefficient R2 relative to algorithm 
1. 
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Figure 6. Comparison of areas defined by algorithms 1 and 4 

 
Figure 7 shows a runtime diagram of the algorithms. The processing time is when using color 
digital images at a resolution of 320x240 pixels. The longest processing time is algorithm 4. The 
reason for its slower operation is the use of nested cycles to determine the number of black 
pixels in the image. When defining algorithms, these visualizations have been removed from 
programs that only evaluate processing time, but not visualization, as it is not of interest in this 
study. 
 

 

Figure 7. Time to process data from algorithms 

 
4.2.A comparative analysis of algorithms and models for determining area of vine leaves 
 
The comparative analysis between the algorithms and models used is based on the criteria: 
regression coefficient R2 describing the relationship between the areas measured by the 
algorithm or model and the area measured by the reference method; the processing time, image 
analysis, and results are determined; the results are compared by level of significance p-value 
determined by the ttest function in MS Excel. For convenience, a nomenclature of the 
algorithms and models studied is presented in Table 5. 
Table 6 presents the results of comparative analysis of models and algorithms by regression 
coefficient and processing time. It can be seen that when using the models the processing time 
is significantly less - within 0.6s compared to the algorithms. Also, when using models, higher 
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regression coefficients R2=0.82-0.87 are obtained, whereas for algorithms this coefficient is 
R2=0.75-0.82. 
 
Table 5. Introduced nomenclature 

Parameter  Name   

А1 Algorithm  1 

А2 Algorithm  2 

А3 Algorithm  3 

А4 Algorithm  4 

М1 x=L; y=119x-15380 

М2 x=L2;  y=0,181x+3830 

М3 x=1/L2; y=-1,69E9x+4,011E4 

AL Area of vine leaves, measured by reference method 

 
 
Table 6. A comparative Analysis of Algorithms and Models 

 А1 А2 А3 А4 М1 М2 М3 

R2 с АL 0,748 0,804 0,789 0,815 0,867 0,849 0,815 

tобр, s 3,681 4,592 3,610 3,463 0,612 0,601 0,607 

SSE 2,14E08 1,17E08 1,79E08 1,57E08 1,31E08 1,48E08 9,84E08 

RMSE 2668 2353 2240 2284 2089 2224 5728 

 
The regression coefficient and the processing time are not a sufficient criterion for assessing the 
methods used to obtain the area of vine leaves. Processing time up to 5 seconds makes these 
algorithms and models fast enough to get the necessary information. 
The next comparison that is made is the p-value significance level, the results of this analysis 
are presented in Table 7. 
 
Table 7. A comparative analysis between algorithms and models by level of significance 

 
А1 А2 А3 А4 М1 М2 М3 AL 

А1 x 0,0000 0,0000 0,0001 0,0079 0,0078 0,0107 0,0000 

А2 0,0000 x 0,0006 0,0000 0,2313 0,2414 0,2301 0,0407 

А3 0,0000 0,0006 x 0,0419 0,0449 0,0450 0,0533 0,0002 

А4 0,0001 0,0000 0,0419 x 0,1189 0,1230 0,1263 0,0030 

М1 0,0079 0,2313 0,0449 0,1189 x 0,4759 0,5992 0,6219 

М2 0,0078 0,2414 0,0450 0,1230 0,4759 x 0,5514 0,6551 

М3 0,0107 0,2301 0,0533 0,1263 0,5992 0,5514 x 0,5595 

AL 0,0000 0,0407 0,0002 0,0030 0,6219 0,6551 0,5595 x 

 
The analysis by level of significance shows that the closest measurement with the area data of 
the vine leaves by the reference method are those determined by the four algorithms. The use 
of models shows a significant statistical difference p=0.56-0.62. The results obtained show that 
using computer measurement methods, it is appropriate to use algorithms instead of 
approximating patterns. Patterns have multiple benefits - less processing time and fewer 
computational resources to obtain results because they use a simplified mathematical 
apparatus. The high degree of approximation, since only one major leaf size is used - its long 
axis is one of the reasons for not high measurement accuracy. These models are more suitable 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

42 
 

for classical measurements of the area of the leaves using millimeter paper or other measuring 
tools, which greatly reduces the workload and time for determining the area of the leaves. 
 
5.CONCLUSION 
 
The report provides a comparative analysis of models and algorithms for measuring the area of 
vine leaves. 
The advantage of the models is that they use a large and small axis of the sheet and the 
algorithms do not require a large computational resource and have sufficient performance to 
use during the digital image of the vine leaves through the mobile robot computing resources or 
unmanned aerial vehicle. 
From the analysis of 16 models describing the relationship between the large, small axis and 
the area of the vine leaves, 3 have been selected, showing a high coefficient of regression (over 
0.75), small errors and slight sensitivity in changing the model parameters. 
The coefficient of regression R2 obtained in the algorithms is 0.78-0.80 and when using models 
it is 0.82-0.87. The low error rates for both methods reach 2-9%. These results show that 
algorithms and models are comparable to results. 
The choice of a method for measuring the area of vine leaves depends on the desired accuracy, 
the time of receipt, processing and analysis of the results of what equipment the user has 
access to. 
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Abstract: To ensure safety during vehicle movement, it is necessary to take into account the magnitude 

of the impact of a number of factors. One of the important elements to be taken into consideration is the 
stability of the vehicles while driving. The factor is particularly important when driving cars on a curved 
path, whereby the forces acting on motor vehicles are reallocated and influence their stability. 
In the report, a theoretical study was made on the factors and the power balance in different states of 
movement of the means of transport. 
Keywords: car safety, stability, sliding, curved path 

  
 

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 
СТАБИЛНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ 

ДВИЖЕНИЕ ПО КРИВОЛИНЕЙНА ТРАЕКТОРИЯ 
 

Георги Георгиев  
Тракийски университет – Стара Загора, факултет „Техника и технологии“ – Ямбол 

ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8602, Ямбол, България, 
e-mail: georgi.georgiev@trakia-uni.bg 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Съгласно записаните изисквания в [1], водачът на моторното превозно средство трябва 
да "…съобразява скоростта си с релефа на местността, състоянието на пътя, 
състоянието и товара на превозното средство, което управлява, метеорологичните 
условия, интензивността на движението, собствените си възможности и всички други 
обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението". 
Статистиката показва, че най-голям е делът на произшествията поради несъобразяване 
на скоростта с пътните условия. Законът за движението по пътищата [1] задължава 
водачите на превозните средства да се движат с такава скорост, която им позволява да 
ги владеят непрекъснато. Пак в закона са определени максимално допустимите 
стойности на скоростта, според категорията на превозните средства и мястото, където се 
извършва движението: във или извън населено място или по автомагистрала. Въведено 
е и понятието съобразена скорост. Това е скоростта, която осигурява безопасност според 
конкретните условия на движението. За да бъде дадена скорост съобразена, тя трябва да 
позволява спиране на безопасно разстояние пред всяка възникнала пътна опасност. Така 
че спирането е най-важното условие при избора на скоростта. Но не е единствено. За да 
бъде скоростта безопасна тя трябва да осигурява и устойчивост на превозното средство 
при различните пътни условия. Това означава, то да не се преобърне или занесе при 
завой и да се движи точно по избраната траектория. Изборът на скоростта се съобразява 
с множество фактори, като един от основните е релефа на пътя. Релефът на пътя се 
характеризира с хоризонталните и вертикалните криви. В научната литература има 
налични редица изследвания на различни фактори, както и големината на тяхното 
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влияние върху стабилността и сигурността при движение на транспортните средства [3, 4, 
5, 6, 7]. 
Цел на настоящия анализ е да се определи влиянието на силите и скоростите при 
движение на моторните превозни средства (МПС) върху тяхната стабилност при 
движение по криволинейна траектория. 
 
2. АНАЛИЗ НА СИЛОВИТЕ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА НА МПС 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ В КРИВОЛИНЕЙНИ УЧАСТЪЦИ 

При движение по път с хоризонтални криви (завои), върху автомобила действат 
инерционни и центробежни сили Fц (фиг.1). Първите действат при влизане и излизане от 
завоя, а вторите при движението в завоя. При висок център на тежестта Цт (товарен 
автомобил) центробежната сила може да обърне автомобила, а при нисък център (лек 
автомобил) да го изхвърли от пътя. 

 

Fц
Цт

FЦт = m.g 
 

 
Фиг.1. Схема на разположение на центъра на тежестта Цт и направление на 

центробежната сила Fц при движение на МПС в криволинеен участък  
 
Използвайки математическия апарат на техническата механика, всяко превозно средство 
може да бъде представено като материална точка, при което да бъдат определени 
неговите скорости и ускорения, както и закона му за движение. Ако точката се движи 
равномерно по права линия (и е с постоянна скорост), то нейното количество на енергия 
се стреми да запази праволинейното й движение. За да се промени траекторията на 
движение в криволинейно, трябва да се приложи допълнителна сила, която е насочена 
към центъра на кривата, която е известна като центростремителна [2]. 
Центробежната сила, действаща върху материалната точка има големина: 
 

                               (1) 

където: m - масата на материалната точка; 
               ϑ - скоростта на материалната точка;  
                r - радиуса на кривата, по която се движи материалната точка. 

От приведената формула може да се направят изводите, че с нарастване на радиуса на 
кривината на траекторията на движение на материалната точка r, центробежната сила 
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намалява по линеен закон, а така също, че скоростта на материалната точка ϑ влияе 
съществено върху центробежната сила. 
За определяне големината на това влияние ще бъде проведено изследване на 
факторите, които оказват влияние. 
 
2.1. Анализ на фактора „приплъзване“ на МПС при движение по крива (в завой) 
МПС не могат да се контролират при движение по крива с неограничено висока скорост 
без странично приплъзване. За всяка една крива ще съществува една критична скорост, 
при която превозните средства ще започнат да се плъзгат странично под въздействие на 
действащата върху тях центробежна сила. На пътно покритие с голям коефициент на 
сцепление  остават видими следи от страничното приплъзване на гумите. 
Направлението на действащите сили е представено на фиг.2, където: 

  – центробежна сила действаща на материалната точка; 

  – сила на сцепление на гумата с пътното покритие. 
 
Следователно, за да няма странично приплъзване при критична скорост ϑкр., 

центробежната сила  която е успоредна на пътното покритие, е необходимо да е равна 

на силата на сцепление на гумата с пътното покритие: 
 
 

j.m.g

Цт
m.v2/r

 
Фиг. 2. Сили, действащи при движение по крива (при хоризонтална настилка) 

 
 

                                                                                          

(2) 

От уравнението може да се намери критичната скорост при движението без наличие на 

странично приплъзване: 

       (3) 

 При нарастване над тази стойност се появява странично приплъзване на МПС, което е 

предпоставка за загуба на контрол над превозното средство. 

На фиг.3 е представена зависимостта на критичната скорост от радиусите на кривината 

на траекторията на движение и големината на коефициента на сцепление с пътната 

настилка . Изследването е направено за следните стойности на коефициента на 

сцепление:  
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Фиг. 3. Зависимост на критичната скорост от радиусите на кривината на траекторията на 
движение и големината на коефициента на сцепление с пътната настилка 

 

От получените зависимости на фиг.3 може да се дефинира извода, че при движение на 

транспортното средство със скорости до големината на критичната масата на 

материалната точка  не оказва влияние върху критичната скорост. С нарастване на 

радиуса на кривата , по която се движи материалната точка центробежната сила 

намаля, а критичната скорост за преодоляване се увеличава. Скоростта на материалната 

точка се увеличава с увеличаване на сцеплението на гумата с пътното покритие. 

2.2. Анализ на движението на транспортно средство по крива с напречен 
наклон (вираж) 

Пренебрегвайки линейните размери на превозното средство и използвайки механизмите 

на теоретичната механика, съгласно които можем да разглеждаме всеки физически обект 

като материална точка, на фиг. 4 е направен анализ силите, който действат на 

материалната точка при движението й по крива с напречен наклон (вираж), където: 

 – съставляваща на силата на теглото на материалната точка, действаща 

перпендикулярно на повърхността на пътя, а  е ъгълът на напречният наклон (вираж) 

който може да бъде както положителен така и отрицателен; 
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Цт

α 

α 

α Fц 

m.g

 

Фиг. 4. Сили, действащи при движение  на транспортно средство по крива с напречен 
наклон (вираж) 

 

 -  – съставляваща на силата на теглото на материалната точка, стремяща се 

да я изтласка надолу по наклона (виража); 

 – центробежната сила действаща на материалната точка; 

 – съставляващата на центробежната сила, действаща на материалната точка, 

перпендикулярно на повърхността на пътя й;  

 – съставляващата на центробежната сила действаща на материалната точка 

успоредно на повърхността на пътя. 

При положителна стойност на наклона, от силовия анализ на фиг. 4 може да се запише 

следното условие за равновесие: 

    (2) 

 

След извършване на преобразувания се получава: 

         (3) 

 

От уравнението можем да се намери пределната скорост при движението без странично 

приплъзване: 
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         (4) 

 

За критичната скорост при различни радиуси на кривата се получава: 

                                (5) 

 

 

Фиг. 5. Сили, действащи при движение  на транспортно средство по крива с напречен 
наклон (вираж) 

 

На фигурата е показана критичната скорост при различни радиуси на кривата и различни 

ъгли на напречният наклон (вираж който може да бъде както положителен така и 

отрицателен в случая е разгледан - положителен вираж със стойности от 1 до 5 градуса). 

От представената информация на фиг.5 може да се формулират следните заключения: 

 с нарастване на радиуса на кривата , по която се движи материалната точка, 

центробежната сила намалява, а критичната скорост за преодоляване се увеличава; 
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 скоростта на материалната точка се увеличава с увеличаване на ъгъла на 

напречният наклон (вираж), който може да бъде както положителен, така и 

отрицателен (в случая – положителен). 

2.3. Анализ на факторите, които ще доведат до преобръщане при движение в 
завой, на път без напречен наклон 
 

Когато превозното средство се движи по крива, натоварването се преразпределя от 

вътрешните на външните колела и в момента когато цялото натоварване е 

съсредоточено върху вътрешните колела, ще настъпи предпоставка за преобръщане. 

Преобръщане ще се осъществи когато силата от  – съставляваща от теглото на 

материалната точка, действаща перпендикулярно на повърхността на пътя се измести 

извън средната точка на протектора на колелото. 

Fц = m.v
2
/rЦт

m.g
m.g/2m.g/2

h

B

 

Фиг.6. Схема на силите действащи когато превозното средство ще започне да се хлъзга 

странично 

При равенство на моментите на силите относно външните колела започва 

преобръщането на превозното средство или: 

                                         (6) 

 

където: В – ширина на междуколеята, [m]; 

              h – височина на центъра на тежестта, [m]. 

Предполага се, че масовият център на превозното средство се намира по средата 

(симетрично) на напречната равнина (натоварването е равномерно). Решава се 

уравнение (6) спрямо скоростта и след преобразувания: 
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(7) 

В резултат на проведените математични извеждания (3) и (7), при   превозното 

средство ще започне да се хлъзга странично и са налице предпоставки за загуба на 

контрол над превозното средство и преобръщането му. 

 

3. ИЗВОДИ: 

На база на настоящия анализ да се определи влиянието на силите и скоростите при 

движение на моторните превозни средства (МПС) върху тяхната стабилност при 

движение по криволинейна траектория може да се направят следните изводи: 

 масата на материалната точка  не оказва влияние върху критичната скорост; 

 с нарастване на радиуса  на кривата, по която се движи материалната точка 

центробежната сила намаля, а критичната скорост при преодоляване и се 

увеличава; 

 скоростта на материалната точка се увеличава с увеличаване на сцеплението на 

гумата с пътното покритие; 

 с нарастване на  радиуса на кривата  по която се движи материалната точка, 

центробежната сила намаля, а критичната скорост за преодоляване се увеличава; 

 скоростта на материалната точка се увеличава с увеличаване на ъгъла на 

напречният наклон (вираж), който може да бъде както положителен така и 

отрицателен; 

 при   транспортното средство ще започне да се хлъзга странично, при което 

са налице предпоставки за загуба на контрол над превозното средство и 

преобръщането му. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE KINEMATIC PARAMETERS 

OF MOVEMENT OF CARS FORCED IDLE MOTION 

Ivelin Kostov 

Technical University of Sofia, Faculty of Engineering and Pedagogy in Sliven, 59 Bourgasko 

Shose, Sliven 8800, Bulgaria 

email: gali94@abv.bg 

Abstract: In the work brought some experimental data of kinematic parameters of movement of cars 

forced idle, as the software product was used to diagnose 900 ATS, which recorded kinematic 

parameters of vehicle. On the basis of the conducted experimental research results are shown tabulated 

and analysed. 

Keywords: kinematic parameters, cars, idle engine move 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕМАТИЧНИТЕ 

ПАРАМЕТРИ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ В ПРИНУДИТЕЛЕН 

ПРАЗЕН ХОД 

Ивелин Костов 

Технически Университет София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен, бул. 

Бургаско шосе 59, Сливен, 8800, България 

email: gali94@abv.bg 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

Непрекъснато се увеличават изискванията към автомобилното производство и 
постигнатия напредък, както и техническия прогрес в усъвършенстването на моторните 
превозните средства. Подобряването се съсредоточава в комфортността, активната и 
пасивна безопасност, спирачните качества, горивната икономичност, управляемостта, 
устойчивостта, удобството на управление, в намаляване шума и токсичността, 
облекчаване на обслужването и ремонтът [2, 5]. Провежданата огромна научно-
изследователска и конструкторска работа показва [6], че възможностите за подобряване 
на качествата на съвременните автомобили далеч не са изчерпани.  
Движението на автомобилите в големите градове и тяхното многократно спиране и 
тръгване на регулирани кръстовища, пешеходни пътеки и др., основно е в режим на 
празен ход и частични натоварвания, като това се явява около 80-90% от 
експлоатационното време.  Известно е, че интелигентните технологии са застъпили всяка 
сфера на ежедневието. Високотехнологичната техника, като съвременния автомобил 
изисква да се познава спецификата му, възможностите за употреба, начините на 
поддръжка, като всичко това е съчетано с уменията на човека, който го управлява. Не на 

mailto:gali94@abv.bg
mailto:gali94@abv.bg
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последно място това обществено благо трябва да е безопасно за всеки участник в 
движението по пътищата.  Производителите на автомобили са създали съвременни 
електронни системи, познаването и използването, на които води до подобряване 
безопасността на пътуващите [6]. Тези системи предлагат възможности за изследване на 
параметрите при всекидневна употреба в градски условия, след което с подходящ 
програмен продукт измерените данни се обработват лесно и удобно за целите на 
изследването. От резултатите на такива изследвания може да се дадат някои мерки за 
подобряване ефективността на управлението на автомобила [3].  
От разгледаните литературни източници [2, 4, 6, 7] се вижда, че не може да се приложи 
точен метод за измерване, като самите автори посочват, че това се извършва от 
специалисти на фирмени сервизи. 
Целта на настоящата работа е да се направят експериментални изследвания на 
автомобили при движението им в принудителен празен ход  в реални градски условия, 
като се използва софтуерния продукт  за диагностика ATS 900 и сравняването на 
получените резултати с  Sensor Kinetics Pro приложение за Андроид. 

 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

За експерименталните изследвания са използвани автомобилите Citroen Evasion и Fiat 
Doblo, с помощта на софтуерния продукт за диагностика ATS 900. Използван е компютър 
върху екрана, на който се изобразяват програмни съобщения за режимите, вида на 
проверките и информация за резултатите. Въвеждат се данните за марката и модела на 
автомобила, номер и вид на двигателя и година на производство. Избират се системата и 
режима на работа. Проследяват се кинематичните параметрите – път, скорост и време, и 
се записват. 

 
3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Използваните материали и методи включват описаните програмни и апаратни средства 

по горе, мястото и условията на измерване, етапите за планиране и реализация на 

експеримента, както и задачи на екипа. 

3.1. Програмни и апаратни средства, използвани в изследването: 

 Диагностичен прибор ATS 900;  

 Преносим компютър  НР,  ProBook 636k; 

 Лек автомобил Citroen Evasion, 7 местен, 2,0 HDI,  80 kw; 

 Лек автомобил Fiat Doblo, 5 местен, 1,2 бензинов двигател, 48 kw; 

 Софтуер на  ATS [1]; 

 Sensor Kinetics Pro. 

 

3.2. Място, условия и технически средства. 

Изследванията са извършени на полигон, предварително разчертан. Използвани са два 

леки автомобила, единият, от които е с бензинов двигател, а другият с дизелов. 

Техническото им състояние е проверено на стендове в сервиз и е много добро. 

Направени са изследвания при начална скорост на масовия център на автомобила                        

V1 = 40 [km/h] = 11,11 [m/s] . 

3.3. Планиране на експеримента. 
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Планираните експерименти бяха множество, от които доста неуспешни, поради някои 
грешки на екипа, но достатъчно на брой, в които се наблюдаваха реални стойности.  За 
експеримента са използвани два екипа от по 2 човека в кола и 2 човека за посочването на 
тръгването. Измерването на движение от V1=40км//h, до определена скорост, например 
V2= 20km/h, като едновременно с това се измерва времето с хронометър до достигане на 
тази скорост, а също и изминатият път за насрещна проверка на резултата. 
Експерименталните резултати са нанесени в таблица, а резултатите от прибора  в 
графики, които бяха импортирани в MS Excel. 

 
3.4. Реализация на експеримента. 

Направиха се множество измервания и записи.  Изискванията се изпълниха след като 

измервателния уред се включи с по-голям диапазон за време и се посочиха точни 

параметри за отчитане. Записите ни показаха, че сме на верен път. 

На полигон със суха хоризонтална асфалтова настилка автомобила се движи с      V1=40  

m/h. В експеримента участват две лица, те са в лекия автомобил с включен апарат и 

преносим компютър. 

3.5. Задачи. 

3.5.1. На водача. 
Водачът и другия член от екипа са в колата. При достигане на маркера се  стартира  
измерването. Измерването включва следните елементи:  

 Управление на МПС с начало от 40  km/h; 

 Измерване на ускорението чрез отпускане на педала на газта и включена предавка 

/2,3,4,5/  в автомобила. 

 

3.5.2. На втория член на екипа в автомобила: 

 Да стартира измерване на ускоренията на прибора при подаване на сигнал за 

старт; при изравняване с маркера; 

 Да спре измерването на компютъра при подаден сигнал за край на експеримента; 

 Да отчете изминатото разстояние, да запише данните и да запомни графиките в 

компютъра; 

 Да се увери, че опитът е отчетен  вярно. 

 

 

3.6. Ред за изпълнение на измерванията. 

Автомобилът се движи до достигане на определената скорост в този момент се казва 

„СТАРТ“. След получаване на сигнал от шофьора, измерващият с компютъра дава старт 

на програмата. Автомобилът се движи равнозакъснително до края на експеримента, като 

забавя скоростта. При установяване на равномерна скорост водача дава сигнал за край 

на експеримента. В този момент се случват следните действия: 

 Автомобила се спира на място; 

 Изключва се предавката; 

 Двигателя продължава да работи; 

 Проверява се записа на компютъра и параметрите; 

 Стартира се програмата за графиките; 
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 Резултатите се записват в таблица - изминатия път, времето и скоростта. 

По обратния път на същия участък експеримента се повтаря и получените данни се 

сравняват. След измерване на всички предавки автомобила се прибира, за да може да се 

принтират графичните резултати. 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

Първоначално бяха направени по 12 измервания при различни предавки със скорости от  

40  km/h, на всяка, за по-голяма достоверност са осреднени. Резултатите от 

експеримента са представени в таблица 1 и 2. 

Таблица 1. Резултати при Citroen Evasion 

 
  Предавка 

Начална 
Скорост, 
m/s 

Крайна 
Скорост, 
 m/s 

Време,  
s 

Разстояние, 
m 

Средно 
ускорение от 
експеримента, 
m/s2 

2 11.11 4.959   18.17 146 -0.339 

3 11.11 5.653       18.85 158 -0.290 

4 11.11 6.246    20.51 178 -0.337 

5 11.11 6.491    20.68 182 -0.223 

 
На фигура 1и 2 са показани  изменението на ускорението в зависимост от времето за 
двата автомобила.  

-0,35

-0,3

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

2 3 4 5

а   m/s2

 

   предавки  

Фигура 1 Резултати при Citroen Evasion 

 
Първо преобразуваме скоростта от km/h в m/s  по формулата 1km/h=1000m/3600s като  за 

20 km/h съответно 5,55m/s, а за 15 km/h; 4,16 m/s.  След това са изчислени частното от 

скоростта и времето за всеки опит и е получено средното ускорение за всеки опит. На 

всеки натурален опит съответства измерване с диагностичния прибор, което е 

обработено с функция за осредняване в MS Excel. 

След анализ на цялостното извършване на експеримента, стигнахме до извода, че 

положението на компютъра трябва да се прецизира. Осите  трябва  да съвпадат с осите 

на гравитацията и посоката на движение на автомобила. Положението на лаптопа бе 

фиксирано така, че при нулево ускорение двете графики по X и Y да са на абцисната ос 

т.е. да отчитат 0, а по Z  да отчита точно 9,8 m/s2. Водачът също следи визуално за 
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изминатото разстояние и при колебание между него и лицето работещо с лаптопа се 

сравняваше посочения  резултат. 

 
Таблица 2. Резултати при Fiat Doblo 

 
  Предавка 

Начална 
Скорост, 
m/s 

Крайна 
Скорост, 
 m/s 

Време, 
  s 

Разстояние, m 

Средно 
ускорение от 
експеримента, 
m/s2 

2 11.11 4.781 25.17 200 -0.251 

3 11.11 5.529 25 208 -0.223 

4 11.11 7.046  29.85 271 -0.136 

5 11.11 8.743   24.68 245 -0.096 

 

-0,3
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-0,15
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-0,05

0

2 3 4 5

a   m/s2

предавки  
 

Фигура. 2 Резултати при Fiat Doblo 

                                                                                                                       
 
Резултатите от измерванията с втория автомобил ни дават основания да се твърди, че 

получените резултати са достоверни. Движението и на двата автомобила е с равномерно 

намаляване на скоростта до определена стойност. 

 

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат от направените експериментални измервания се установи, че използването на 

диагностични устройства в научни изследвания касаещи измерване на проследените 

кинематичните параметрите – път, скорост и време, ускорение е  възможно и оправдано. 

Масово използвания диагностичен прибор ATS 900 е приложим за целите на тези 

измервания. При практическото използване на компютъра да се позиционира правилно, 

поне в първоначалната позиция при започване на измерванията, за да бъде достоверно.  

Преди да се използва за такива цели персонален компютър, трябва да се съобрази със 

следните препоръчителни характеристики: 

- 2,5 GHz -тактова честота на процесора; 
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- 4 ГB - оперативна памет; 

- 200 MB свободно място на твърдия диск;  

- видео карта с 4 MB  и поддръжка на Open GL; 

- разделителна способност на екрана – минимално 1024х600.  

Софтуерни изисквания: 

Операционна система Windows 2000 с Update Rollup 1 for Windows 2000 SP4, Windows 7 

32/64 bit. 

 

6.ИЗВОДИ 

Независимо от марката и модела на автомобила, могат да се направят такива 

измервания и сравнения. Резултатите показват достоверността и надежността  на  

софтуера на  ATS 900. Сравнени с показанията на Sensor Kinetics Pro с точност от 0.001 

m/s2, разликата е от 4.8% е много малка. Това показва, че метода е напълно подходящ за 

анализиране на някой от кинематичните параметри на движение на автомобила. 
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СЕКЦИЯ 2. МОДЕН И ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

SECTION 2. FASHION AND TEXTILE DESIGN AND TECHNOLOGY 
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Abstract: The purpose of this report is to study the possibilities of making   pocket of an 
automaton. 
In order to achieve this goal, the possibilities of several types of machines for manufacturing of 
cut-out pockets of the company DURКOPP  and the technological sequence for making cut 
pocket  of automatic machine were examined and analyzed. 
Keywords: garment, technology, making, pocket, automats 

 

 

МОДЕЛНИ ВАРИАНТИ НА ПРОРЯЗАН ДЖОБ ЗА ДАМСКО САКО 

ИЗРАБОТЕНИ НА ШЕВЕН АВТОМАТ ДЮРКОП745-35B 
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1 ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Голямото разнообразие от модели, цветове и десени в модата на дамското сако, 

обуславя голямото разнообразие от джобове в моделите. За тази година са актуални 

големите външни джобове, но наред с тях във всички колекции на дизайнерите са 

застъпени и различни видове прорязани джобове. Саката изработени с прорязани 

джобове излъчват стил и елегантност. Джобовете придават завършен вид на дрехата. 

Развитието на автоматизацията на шевното производство, в частност на шевните 
автомати за  изработване на прорязани джобове, дава възможност за бърза и лесна 
промяна на моделните варианти. Увеличавава се обема на произведената продукция, 
намаляват се разходите за производство и се подобрява естетическия вид на готовото 
изделие. Познаването на различните възможности на шевните автомати определя 
правилния им избор и приложението им в производствения процес. 
Целта на настоящия доклад е изследване на възможностите за изработване на 
прорязаните джобове на дамско сако на шевен автомат. За постигане на целта са 

mailto:petruna1971@abv.bg
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разгледани и анализирани моделни варианти на прорязани джобове на дамско сако 
изработени на шевен автомат Дюркоп745-35B. 

 
 2. МЕТОДИ  

Прорязаните джобове намират приложение в почти всички видове облекла. Могат да 

бъдат с или без капак, с хоризонтален, вертикален или наклонен отвор, с една или две 

филетки, с цип. Изборът на определен технологичен вариант за подготовка на детайлите 

води след себе си изпълнението на точно определен технологичен вариант за 

изработване на другия детаил от облеклото. Връзката между детайлите през отделните 

етапи на изработване са разнообразни. Те зависят от модела и от избрания технологичен 

вариант за изработване. Изследването на връзките между обработването на отделните 

детайли, може да се улесни посредством графично представяне на  технологичната 

последователност за изработване на отделните детайли  от облеклото [3]. 

Изработването на прорязани джобове с помощта на шевен автомат изисква:  

1. Поставяне на центрове на основния детайл в работната зона;  

2. Поставяне на детайлите - филетка, торба на джоб или насрещна мостра, капак; 

3. Избор на програма определяща дължината на отвора; 

4. Избор на начина на прорязване на джоба. 

След изработването на джоба на шевния автомат, той се довършва на шевна машина за 

двуконечен  затворен бодов ред.    

 

 3. МОДЕЛНИ ВАРИАНТИ НА ПРОРЯЗАН ДЖОБ ЗА ДАМСКО САКО 

ИЗРАБОТЕНИ НА ШЕВЕН АВТОМАТ ДЮРКОП745-35B 

3.1. Джоб с една филетка и капак със закопчаване с илик и копче 

                                  
Фигура 1. Джоб с една филетка и капак със закопчаване с илик и копче 

 

С помощта на шаблон от двете страни на основния детайл се маркира мястото на джоба. 

От опаковата страна на основния детайл по линия на отвора се подлепва с укрепваща 

лента от подлепващо. Тази лента е 2-3мм по-широка от отвора на джоба и 2см по-дълга. 

Това се прави с цел укрепване на шева и срязванията на джоба. Със същата укрепваща 

лента от подлепващо се подлепва филетката от опаковата страна, като тук укрепващата 

лента е с 2-3мм по-тясна и с 2-3мм по-къса от филетка.Подлепва се капака, като в 

зависимост от модела се подлепват едната или двете страни на капака. Подлепващото е 

с размери 2-3мм по-тясно от детайла. Двете страни на капака се съединяват на машина 

за прав двуконечен затворен бодов ред по шаблон, след което се изрязват резервите и се 

обръща капака на лице.Следва операцията изтглаждане на детайла.  Бележи се мястото 
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на илика и се изплита илик. Единият край на насрещната мостра се обшива с оверлог. На 

необшития край в центъра се пришива капака. Насрещната мостра с капака се поставя 

върху едната джобна торба (мястото трябва да е маркирано с центрове) и се пришива с 

прав двуконечен затворен бодов ред. На шевния автомат Дюркоп745-35b [6], [7] са 

зададени параметрите на джоба-дължина и ширина на отвора, начин на прорязване и 

вида на филетката. Възможни варианти за изработването на джоба са:  

1. На работния плот на машината се поставя основния  детайл, като се  внимава 

маркираното място на джоба да съвпада с центровете на машината и филетката. 

Машината се стартира. Отвора се прорязва. Торбите се прикачват на машина за 

двуконечен затворен бод. 

 2. Филетката, двете торби на джоба, капака и насрещната мостра са пришиват към 

основният детайл на шевния автомат. Прорязва се отвора на джоба. 

 Следва затягане на ъгълчетата на джоба на машина за прав двуконечен затворен бодов 

ред, и в зависимост от модела на джобните торби може да се налага укрепване на 

насрещната мостра към джобната торба. Следва затваряне на джобните торби. В 

зависимост от модела, тази операция може да се изпълни на машина за прав двуконечен 

затворен бодов ред или на оверлог. На готовият джоб се бележи мястото на копчето и се 

зашива.  

В таблица 1.  е показана технологична последователност за изработване на прорязан  

джоб с една филетка и капак със закопчаване с илик и копче. 

 

            Таблица 1. 

№ Наименование на 

операциите 

Символ 

шев 

Тип  

бод 

Вид 

работа 

Забележка 

1. Бележи място джоб   Р шаблон 

2. Подлепва място джоб 
 

 Ю ютия 

3. Подлепва филетка 
 

 Ю преса 

4. Подлепва капак 
 

 Ю преса 

5. Ушива капак по шаблон 
 

301 УМ  

6. Реже резерва и обръща   Р ръчно 

7. Глади капак с шаблон   Ю ютия 

8. Бележи място на илик   Р  

9. Изплита илик   СМ  

10. Зачиства насрещна мостра 
 

501 СМ  

11. Пришива насрещна мостра 

към джобна торба 
 

301 УМ  

12. Изработване на прорязан 

джоб с филетка  и капак 

   

 

301 СМ Дюркоп745-

35B 

13 Пришиване на горната торба 

към филетката и основния 

детайл 

 
301 УМ  
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14. Пришиване на долната към 

капака и основния детайл  

301 УМ  

15. Зачиства торбите на 

джобовете 

 

 

501 СМ  

16. Бележи място на копче   Р  

17 Зашива копче   СМ  

 

 

Фигура 2.Напречен разрез на прорязан  джоб с една филетка и капак със закопчаване с 

илик и копче 

 

Фигура 3. Аксонометрия на напречен разрез на прорязан  джоб с една филетка и капак 

със закопчаване с илик и копче 

3.2. Прорязан джоб с две филетки с цип изработен на шевен автомат за прорязани 

джобове Дюркоп  

На фигура 5 и фигура 6  графично са представени напречни разрези на прорязан джоб с 

две филетки и цип [2], [4]. На фигурите са отбелязани детайлите и шевовете с номера 

съответстващи на технологичната последователност за изработване на прорязан джоб от 

таблица  2 . 
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Фигура 4. Джоб с две филетки и цип 

Таблица 2. 

№ Наименование на операциите Символ 

шев 

Тип  

бод 

Вид 

работа 

Забележка 

1. Бележи място джоб   Р шаблон 

2. Подлепва място джоб 
 

 Ю ютия 

3. Подлепва филетка 
 

 Ю ютия 

4. Оверлог насрещна мостра 

 

501 СМ  

5. Пришива насрещна мостра към 

джобна торба  

301 УМ  

6. Изработва прорязан джоб с филетка  301 СМ Дюркоп745-

35B 

7. Изработва джоб с филетка с цип  301 УМ  

8. Прикачва горна торба 
 

301 УМ  

9. Прикачва долна торба  301 УМ  

10. Зачиства  торбите на джоба  501 СМ  

 

 

 
Фигура 5. Напречен разрез на прорязан  джоб с две филетки и цип 
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Фигура 6. Аксонометрия на  напречен разрез на прорязан  джоб с две филетки и цип 

3.3. Изработване на моделен вариант на прорязан джоб с една филетка с нервюри 

на автомат за прорязани джобове Дюркоп 745  

Технологичното изработване на моделен вариант на прорязан джоб с една филетка с 

нервюри на щевен автомат Дюркоп 745 е представено в таблица 3 [5]. На фугура 8 и 

фигура 9 графично са представени напречни разрези на прорязан джоб с една филетки и 

нервюри  [3],  [4].  

 
Фигура 7. Джоб с една филетка с нервюри 

 Таблица 3. 

№ Наименование на операциите Символ 

шев 

Тип  

бод 

Вид 

работа 

Забележка 

1. Бележи място джоб   Р шаблон 

2. Подлепва място джоб 
 

 Ю ютия 

3. Подлепва филетка 
 

 Ю Ютия, 

преса 

4. Изработва нервюри на филетка 
 

301 УМ  

5. Зачиства насрещна мостра 

 

501 СМ  

6. Пришива насрещна мостра към 

торбата на джоба 
 

301 УМ  

7. Изработва прорязан джоб с филетка и 

нервюри 
 301 СМ Дюркоп745-

35B 

8. Зашива ъгълчетата на джоба  301 УМ  
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9. Оверлог джобни торби 
 

501 СМ  

10. Затваря вход на джоб  301 УМ  

 

 

 
        

Фигура 8. Напречен разрез на прорязан  джоб с една филетка с нервюри 

 
Фигура 9. Аксонометрия на напречен разрез на прорязан  джоб с една филетка с нервюри 

 

4. ИЗВОДИ 

 Въпреки широкото си приложение в облеклото, прорязаният джоб е един от 
трудоемките детайли и изиска добра квалификация за да бъде изработен.  

 Използването на шевните автомати значително подобрява качеството на изделията и 
се увеличава се производителността на труда. 

 Познаването на различните възможности на шевните автомати определя правилния 
им избор и приложението им в производствения процес. 

 Подобрява се качеството на продукцията, съкращава се времето за работа, това 
позволява шевните предприятия да отговарят на изискванията на пазара 

 Всички тези предимства на автоматите налагат тяхното масово навлизане в 
конфекционното производство. 
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Abstract: Subject of this study is the influence specific property of knitted fabrics on the design 
processes of upper ladies' garment. A comparative analysis of the methodology for pattern making the 
ladies dress from knitted fabric was made. The purpose of the analysis is to serve for improvement 
design processes of clothing from knitwear. 
Keywords: knitwear, pattern–making for upper knit garment, comparative analysis, knit dresses. 

 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИКИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА 

ДАМСКИ РОКЛИ ОТ ТРИКОТАЖ 
 

Таня Пенева1, Диана Балабанова2 

 
1Тракийски университет –Стара Загора,Факултет „Техника и технологии” –Ямбол 
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Ямбол, ул. Гр. Игнатиев” № 38,тел.088 242 5913; e-mail: dir_balabanova@abv.bg  

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Основна цел на шевната индустрия е производството на висококачествени облекла в 
голям асортимент. Развитието на техниката и технологиите дава възможност да се 
произвеждат най-разнообразни по структура и състав платове. Благодарение на своите 
добри потребителски свойства и висока ефективност на процеса на изработване, 
трикотажът е един от най-популярните материали за производство на облекло. При 
сравняване на трикотажни и тъкани платове, изработени от един и същ по състав и 
линейна плътност влакнест материал, се наблюдават значителни разлики в техните 
структури и свойства. Това налага необходимостта от различен подход при 
проектирането и изработването на изделията. 
Предмет на настоящата статия е изследване свойствата на трикотажните платове и 
влиянието им върху процесите на конструиране на горно облекло. За целта е направен 
сравнителен анализ на методики за конструиране на горно дамско облекло. 
 
 
2. ИЗЛОЖЕНИЕ  

Благодарение на бримковия си строеж, плетените платове се характеризират с редица 
свойства, които ги отличават от класическите тъкани. От една страна това ги прави 
предпочитани за производство на облекло, но също така тези свойства са предпоставка 
за различни технологични проблеми. Доброто им познаване е основа за произвеждане на 
качествени изделия и създаване на ефективен производствен процес. Най-ценните 
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свойства на трикотажните платове са: разтегливост и еластичност, мекота, устойчивост 
на износване, слаба мачкаемост, добра драпируемост, високи хигиенни свойства 
(например въздухопропускливостта им е 8-9 пъти по-голяма от тази на тъканите), 
хигроскопичност, добри защитни свойства и др. Едновременно с това трикотажните 
платове притежават и редица отрицателни свойства, които усложняват конструирането и 
изработването на изделия от тях. Установява се, че голяма част от свойствата на 
трикотажният плат, като разтегливост, еластичност, засукваемост, свиваемост оказват 
влияние върху дизайна и конструкцията на облеклото. Влиянието на тези свойства на 
плетените платове върху различни процеси от изработване на облекло, и възможни 
решения на възникнали проблемите са представени в таблица 1. 
 
3. МЕТОДИКИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ДАМСКО ГОРНО ОБЛЕКЛО ОТ ТРИКОТАЖ 
 
В основата на всяко качествено облекло е неговата конструкция. Основна задача на 
конструкцията е да осигури съответствие между телесните измерения, в тяхната 
динамика и статика и размерите на облеклото, като създаде необходимият комфорт при 
експлоатацията му. Важен фактор за качеството на конструкцията е вида, структурата и 
свойствата на площния текстилен материал, от който е изработено изделието.  Голямото 
структурно разнообразие на плетените платове и свързаната с това различна степен на 
деформиране, отличава конструирането на облекла от трикотажни платове от тези от 
тъкани. Някои автори [2,3,4,5] използват условно-остатъчната деформация на избрания 
плетен плат в процеса на конструиране на детайлите на облеклото за определяне на 
коригиращи коефициенти. Условно остатъчната деформация на платовете се определя 
като опитни образци с определени размери, подготвени като безконечна лента, съгласно 
методика на БДС [1], се подлагат на петкратно циклично разтягане с междинен отдих от 1 
min и окончателен отдих след последния цикъл 60 min, след което се измерва дължината 
на деформирания образец.  
Условно остатъчната-деформация се определя по формулата: 
 

                                                          (1)                                  

 
където: Lн е първоначалната дължина на образеца, а Lк– крайната дължина на образеца  
Условно-остатъчната деформация се използва в процеса на конструиране на детайлите 
на облеклото при определяне на коригиращи коефициенти по бримков ред и стълб, с 
помощта на котито е възможно относително преобразуване на основната конструкция на 
облекло от тъкан, за да се приложи и за облекло от трикотажен плат. Коригиращите 
коефициенти се изчисляват по формулата: 
 

                                                                            (2) 

 
За преобразуване на детайлите с отчитане на деформацията на плата се използва 
формулата:  

                                                                  (3) 

 
където:   e координатата на  –та точка от контура на детайла без отчитане 
деформациите на плата. [1] 
Други автори твърдят, че свойствата на трикотажните платове, които имат най – голямо 
значение при конструирането са разтегливостта и еластичността.[6,7,10,11] 
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Таблица 1. Свойства на плетените платове 

Свойство 
 

Влияние върху процесите на 
проектиране на облеклото 

Препоръки за преодоляване на 
проблемите 

Засукваемост  
 

-комплектуването на 
детайлите; 
- засукване на резервите 

- конструиране на модели с 
възможно най-малко конструктивни 
срязвания 
- изплитане на допълнителни 
редове от формоустойчиви 
структури в краищата на 
детайлите; 

Разплитаемост 
 

- кроенето на детайлите 
 -съединяването на детайлите  

-конструиране на модели с 
възможно най-малко конструктивни 
срязвания 
-преди кроене по краищата на 
детайлите се изминават верижни 
бодови редове 
-за съединяване на детайлите – 
верижни, покривни и обшиващи 
бодови редове 
-шевни игли с заоблен връх 

Дебелина - височината на настилите; 
-драперуемостта на детайлте  

-проектиране на модели, съобра-
зени с драперуемостта на плата 
-настили с малък брой детайли 

Свиваемост 
 

-коректността на размерите на 
произведеното изделие 

-релаксиране на трикотажните 
платове за определен техно-
логичен период от време 
- апретурни обработки 

Разтегливост  
 

- точността на размерите 
-големината на прибавките за 
свобода 
-затруднява определянето на 
точният разход на плат при 
кроенето 

-конструкции с отчитане 
разтегливостта на плата. 

Еластичност -проблеми аналогични с тези, 
дължащи се на разтегливостта 

-конструкции с отчитане 
еластичността на плата 
-класификация на платовете 
според тяхната еластичност 

Ширина - Различни ширини на плата по 
дължината му 
- Конструктивни изменения на 
детайлите 

-За едно и също изделие се налага 
да се изработват различни 
разположения на детайлите за 
разкрояване 

 

Разработена е класификация на плетивата в зависимост от тяхната разтегливост по 
ширина при едно и също динамично натоварване със сила F= 600g, която е представена 
в таблица 2, според която плетивата са разделени в три основни групи  и за всяка група 
са определени прибавките за свобода на изделията. Трябва да се отбележи, че когато 
едно текстилно площно изделие се разтяга по ширина, неизменно променя размера си по 
дължина. Това води до необходимостта от коригиране на дължината на детайлите при 
конструирането, за да се осигури коректност на размера на изделието. В зависимост от 
групата разтегливост при конструирането детайлите се увеличават със следните 
стойности: I- ва група с 1%, II-ра група – 2-2,5% и III – та група с 3-5%.[3] 
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Таблица 2. Степен на разтегливост на плетивата 

Степен на 

разтегливост 

Разтегливост 

на плетиво  

по ширина, % 

Вид на плетивото Прибавки за 

свобода 

I-ва група От  0-до 40% Плетива от естествени влакнести 

материали, изработени с - двустранна 

пресова-четворна плетка, интерлокова, 

ластични и надлъжни плетки. 

+2 …+5 до 7 

II- ра  група От 40 – до 

100% 

Плетива от естествени влакнести 

материали, изработени с – гладка 

еднолицева, едностранна пресова, 

ребрени ластични плетки и др. 

0…...+3 до 5 

III-та  група Над 100%  Плетива от изкуствени и синтетични 

влакна с еластомерни нишки в 

различни плетки  

- 2…..+1 до 

2 

 

 
Фиг. 1. Основна конструкция на дамска рокля в полувтален силует, построена по 

методиката на Мюлер и син 
 

Съществуват различни методики за конструиране на облекло, всяка от които по различен 
начин изразява връзката между размерите на тялото, вида и свойствата на материала и 
конструираното изделие. При методиката на Андермар в разчетните формули на 
класическите основни конструкции за облекла се използват процентни корекции. 
Методиката на Коблякова предлага намаляване на напречните размери на облеклото в 
зависимост от състава на преждите в рамките на 5% до 30% или преизчисляване на 
координатите на точки от контура на детайла на база условно-остатъчната деформация 
на плетивата, а Славов и Гиндев въвеждат отрицателни прибавки на обиколните размери 
и съответно увеличаване на дължинните измерения, в зависимост от деформационните 
показатели на плата. Различните методики имат своите предимства и недостатъци, 
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поради което доброто им познаване позволява да се избере най-удачната за 
конструирането на даденото изделие. 

 
4. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИКИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ДАМСКА РОКЛЯ 

В ПОЛУВТАЛЕН СИЛУЕТ 

Направен е теоретичен сравнителен анализ на три методики за конструиране на дамска 
рокля в полувтален силует. Целта на изследването е да се анализират предимствата и 
недостатъците на разглежданите методики, да се проследят закономерностите при 
формообразуването и геометричното разгъване на детайлите.[8.9] За анализ са избрани 
три методики, представящи три различни схващания за конструирането на горно облекло 
от трикотажен плат.  
Построените конструкции са за един и същ стандартен типоразмер, съгласно БДС 8371-
89 168/88/96, по които ще  се изработват изделия от еднакъв трикотажен плат, с еднакви 
деформационни свойства. На фиг. 1 е представена основна конструкция по немска 
методика на M. Müller& Sohn (Мюлер и син), фиг. 2 – основната конструкция по българска 
методика на проф.Гиндев [2] и на фиг. 3 – основната конструкция по руска методиката на 
ЦНИИШП (Централен научно- изследователски институт по шевна промишленост - 
РСФСР) [11]. 

 

 
Фиг.2. Основна конструкция на дамска рокля в полувтален силует, построена по 

методиката на проф. Г. Гиндев 
 
Анализът се формира на базата на отчитане деформационните свойства на трикотажният 
плат, оразмеряването, геометричното разгъване и последователността на построяване 
на конструкцията. За коректно осъществяване на анализа чертежите са наложени един 
върху друг, като съвпадането е в точката, съответстваща на 7 -ми шиен прешлен и 
базовата вертикала, съответстваща на средна линия на гърба. 
 
4.1. Отчитане деформационните свойства на материала: 
В методиката на M. Müller& Sohn се използват постоянни процентни корекции по бримков 
ред и бримков стълб за всички участъци от конструкцията  в зависимост от 
разтегливостта на използвания плат, в случая – 8% по бримков ред и 3% по бримков 
стълб. Гиндев използва в своята методика коригиращи коефициенти по х и у, изчислени 
чрез относителната, остатъчна деформация на материала – формула 1, съответно Кх = 
0,92 и КУ = 1.02. В методиката на ЦНИИШП видът на материала се характеризира с 
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определени прибавки за свобода в зависимост от степента на разтегливост, според 
разработена класификация представена в – табл.2. Избран е трикотажен плат, който 
според своята разтегливост попада в I-ва група. 
 

 
Фиг.3. Основна конструкция на дамска рокля в полувтален силует, построена по 

метоидката на ЦНИИШП 
 

 
4.2. По отношение оразмеряването на конструкцията: 

За оразмеряване на конструкцията Мюлер използва 5 измерения и 10 формули, Гиндев – 
използва 14 измерения и 11 формули, ЦНИИШП – 16 измерения и 6 формули. 
 Задна дължина до гръдна линия: Мюлер използва линейна връзка с обиколката на 
гърдите, Гиндев – линейна връзка между ръста и трета гръдна обиколка, ЦНИИШП – 
линейна зависимост между дълбочината на ръкавната извивка и обиколката на 
мишницата. 
 Задна дължина до линия на талията: При методиката на Мюлер се използва 
линейна връзка с ръста,  при Гиндев  - изходно измерение – задна дължина от 7-ми шиен 
прешлен до талията (Длтз), при ЦНИИШП – изходно измерение, аналогично на ОК на 
Гиндев 
 Задна дължина до линия на ханша: при методиката на Мюлер се сумират 
стойностите на “Задна дължина до гръдна линия“ и „Задна дължина до линия на талията“. 
При методиката на Гиндев се използва линейна зависимост със задна дължина от 7ми 
шиен прешлен до талията, При методиката на ЦНИИШП – линейна зависимост с 
обиколката на ханша. 
 Дължина на изделието: При конструкциите и по трите методики тази дължина се 

определя, съгласно моделната разработка. 
 Широчина на вратната извивка: Методиките на Мюлер и Гиндев използват еднаква  
зависимост с обиколката на гърдите, но с различна константа, а методиката на ЦНИИШП 
– линейна зависимост с ширината на гърба плюс прибавка за ширина. 
 Предна дължина до линия на талията: При методиката на Мюлер се определя, чрез 
размерен признак - Длтз  като се добавая прибавка за височина, При методиката на 
Гиндев – линейна зависимост между изходни измерения - дължини до линия на талията 
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предна и задна, и балансова височина, при методиката на ЦНИИШП – геометрично 
построение на базата на най – високата точка на ръкъвния овал.  

 
Фиг.4. Чертежи на основни конструкции по трите методики, наложени един върху друг 

 
4.3. По отношение на геометрично построение: 
 Линия на гърдите: Най-високо е разположена линията на гърдите при основната 
конструкция по методиката на Мюлер, най-ниско - при Гиндев. Разликата между тях е 3 
cm. Гръдната линия на основната конструкция, получена по методиката на ЦНИИШП се 
намира на 0,7 cm, над линията на гъридте при методиката на Гиндев. 
 Линия на талията: Най-високо линията на талията е разположена при основната 
конструкция по методиката на Мюлер, а най-ниско  - при методиката на Гиндев. 
Разликата между тях е 2,3 cm. Линията на талията по руската методика е разположена на 
0,7 cm над линията на талията по методиката на Гиндев. 
 Линия на ханша: Най-високо разположена е при основната конструкция по 
методиката на Мюлер, а най-ниско - при Гиндев. Разликата е 4,5 cm. При руската 
методика линията на ханша е 1,3 cm под линията на ханша при основната конструкция по 
методиката на Мюлер. 
 Предна височина до линия на талията: Най-голяма е стойността й при основната 
конструкция по метосиката на Гиндев – 45,7 cm, а най-малка - при Мюлер – 42,6 cm 
 Широчина на гърба: Най-голяма стойност на този участък се отчита при основната 
конструкция по методиката на ЦНИИШП – 24,2 cm, а най-малка – при тази на Мюлер – 
20,8 cm. 
 Широчина на предна част – Най-широка е предната част при основната конструкция 

по руската методика, съответно 25,8 cm, при немската методика тази стойност е 22,3 cm, 
а по българската - 19,5 cm. 
 Широчина на подмишечен участък: Най – голяма стойност се получава при 
основната конструкция по методиката на ЦНИИШП – 12,8 cm, като широчината на този 
участък е разпределена равномерно за предна и задна част. При основната конструкция 
на Гиндев – 10,1 cm,  при Мюлер – 8,7 cm. И двата участъка са разпределени съответно 
66% за задна част и 34% за предна. 
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 Вратна извивка: Най-голяма дълбочина на вратната извивка на предна част се 

наблюдава при основната конструкция по методиката на ЦНИИШП от фиг.3 – 8,9 cm, а 
най-малка - при основната конструкция по методиката на Мюлер и син (фиг.1) – 6,0. 
Най-високо, спрямо линията на талията е разположена вратната извивка при 
основната конструкция по методиката на Гиндев – на 17,5 cm над линията на гърдите. 
Другите две конструкции са разположени на една и съща височина – 15,2 см. 

–  
Фиг.5. Анализ на предни части 

 
 Линия на среден шев на гърба: При основните конструкции на Гиндев и на Мюлер 
средния шев на гърба се построява аналогичино, изработва се под наклон определен 
чрез отстояние на 2 cm по линия на талията. При методиката на ЦНИИШП средния шев 
на гърба е перпендикулярен на линията на талията. 
 Раменни контури и раменни свивки на предна част: Най голям наклон на 
раменния контур се наблюдава в основната конструкция на Мюлер, а най-малък при 
методиката на ЦНИИШП. Раменните свивки са с еднаква дълбочина при Гиндев и 
ЦНИИШП, раменната свивка при основната конструкция на Мюлер е 2,8 cm по-високо. 
Широчината на свивката е съответно при конструкцията по метоидката на Гиндев – 
7,8 cm,  по ЦНИИШП - 6,1 cm и по Мюлер - 5,5 cm.  
 Вталяването: Изработено е аналогично и в трите конструкции – талийни свивки на 
предни и задни части и страничен шев. Единствената разлика е, че липсва вталяване в 
среден шев на гърба в основната конструкция по методиката на ЦНИИШП. 
 
5. ИЗВОДИ 
На базата на направеното изследване могат да бъдат направени следните изводи:Трите 
изследвани методики използват различен брой изходни измерения и формули за 
оразмеряване на конструкциите. За един и същи конструктивни пояси използват 
зависимости с различни изходни измерения. Наличието на голям брой изходни 
измерения не е гаранция за по-голяма точност на конструкцията. При методиките на 
Гиндев и Мюлер се наблюдава по-голямо приближаване на контурите на детайлите. 
Може да се счита, че използването на обща класификация за деформационните свойства 
на трикотажните платове е недостатъчна. Наличието на голям брой контролни точки 
утежнява процеса на конструирането.Благодарение на бримковият си строеж и 
динамичната си структура, трикотажните платове предоставят възможност за 
конструиране с минимален брой контролни точки и изходни измерения. Това дава 
възможност за оптимизиране процесите на конструиране на горно облекло, чрез отчитане 
свойствата на трикотажния плата, олекотяващи конструкцията. 
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DESIGN AND MODELING OF LADIES' CLOTHING WITH A STUDY OF 

THE DECORATIVE FEATURES OF THE BULGARIAN FOLK COSTUME 

FROM THE PIRIN REGION 
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Abstract: For many centuries the Bulgarian costumes have been one of the main objects of Bulgarian 
artistic creativity. High artistic embroidery, types of fabrics, patterns, shapes are a source for revealing the 
ethnic unity and diversity of traditional Bulgarian culture. The great wealth of decorative elements of the 
folk costume in the Pirin region, distinguished by its inimitable variety and color, are the basis for the 
creation of designs and designs for modern ladies' garments. The aim of the present work is to trace and 
explore the historical development of the traditional folk costume in the Pirinan region and to design 
modern women's clothing using the decorative elements of the authentic costumes. 

Keywords: Design, decorative, Bulgarian folk costume 
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НОСИЯ ОТ ПИРИНСКИЯ РЕГИОН 
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Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет 

Ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8600 Ямбол 
 
 
1.ВЪВЕДЕНИЕ  

 
Красивите български носии са израз на неизчерпаемите творчески заложби на 
българския  народ. Териториално разпределени точно обозначени граници няма, но се 
налага географското начало. Многообразието на костюмите се дължи на различни 
фактори: географски, исторически, икономически, обществено-икономически, културни, 
верски, външни въздействия и най-вече личен вкус и умения. Носиите са отразяват 
социалния статус и принадлежност, делят се на определен пол и възраст. Отделни части 
от облеклото, украса и накити изграждат сложна система от знаци, определяща мястото 
на човека в обществото. Много векове българските носии са били един от главните 
обекти на художественото творчество на българите. Народът ни всестранно е развил 
творческите си способности в свободните за творба области - облеклото. Високо 
художествените шевици, видовете тъкани, кройки, форми са източник за разкритие на 
етническото единство и многообразие на традиционната българска култура. Пиринска 
област е една от най-малките етнографско-фолклорни области в България. Тя се 
простира в югозападната част на страната ни и обхваща районите на планините Рила и 
Пирин и долината на река Места. На изток територията й граничи с Родопа планина и 
селищата по поречието на река Места, на запад земите и достигат до границата ни с 
Македония, на север  – до Шопската етнографска област, а на юг до границата ни с 
Гърция. Песните и танците на Пирин могат да се чуят в градовете Сандански, 
Благоевград, Петрич, Гоце Делчев, Разлог, Мелник и др.В основния състав на женската 
носия влизат риза, горна дреха, известна под названието сая, пояс и престилка[1] 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

77 
 

.  
Фиг. 1. Етногравски области в България 

 
Пиринската женска носия се състои от риза (кошуля), сая като горна дреха (клашник; от 
бял памучен плат с къси ръкави), червен или на ивици вълнен пояс, тясна дълга 
престилка (прегач) с втъкани цветни растителни мотиви, накити (ушници - за главата, 
пафти - за кръста, пендари, колани), забрадка, дебели шарени чорапи, цървули [2] 
 
Цветовете на българските шевици 
Най – често срещани са: червеното, бялото, зеленото, жълтото /златното/. Всеки от тях 
има своето значение. Червеният се свързва с кръвта и продължението на живота. 
Зеленият е израз на вечно възраждащия се живот. Белият цвят е символ на чистота и 
младост. Жълтият се свързва със слънцето, даряващо светлина. Престилката е с 
основен червен цвят, характерен за цялата област, но с различни везбени орнаменти - 
геометрични, растителни, маказът, голям маказ, канатица, голямо канатица, велика 
канатица, елбетица, като престилките наподобяват картини. 
- еднопрестилчени - прави и тясни 
- двупрестилчени - по-широкаи и обгръщат тялото [3] 
 
Основната цел на настоящата работа е дизайн и моделиране на дамско облекло с 

изследване на декоративните особености на българската народна носия от Пиринския 
регион.  
       За постигане на целта се решават следните задачи:  

1. Анализ на елементите на българския национален костюм. 
2. Изследване на декоративните особености на българската народна носия  от 

Пиринския регион. 
3. Дизайн и моделиране на дамско облекло с елементи от народната носия от 

Пиринския край. 
 
 
2. ПРОЕКТИРАНЕ  НА МОДНА КОЛЕКЦИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЕКОРАТИВНИ 

ЕЛЕМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА НОСИЯ ОТ ПИРИНСКИЯ РЕГИОН 
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Голямото богатство от декоративни елементи на народната носия в Пирински регион, 

откроявайки се с неподражаемото си разнообразие и колорит са в основата за 

създаването на  проекти и конструкции за съвременни дамски облекла. На база на 

направеното проучване са проектирани пет модела дамски рокли в съвременен стил с  

декоративни елементи характерни за Пиринска област, като някой от тях са конструирани 

и моделирани.[4] 

Модел № 1 представен на Фигура 2. Този проект е модерна представа на 

двупрестилчена народна носия. Цветовата комбинация тук е в синьо и червено. Носията 

е изградена  от къса червена пола, късо бюстие с  ¾ ръкав и ефектна трипластова 

престилка. Полата е по-слабо орнаментирана и изчистена. Късото бюстие е оформено с 

дълбоко деколте, типично за пиринската народна носия, украсено с червен гайтан и 

ефектна дантела по краищата на ръкавите. 

          

Фиг. 2. Костюм от три части вдъхновен от Летен празничен костюм на млада жена от с. 
Баничан, Гоцеделчевско /Края на ХІХ в./ 

Модел № 2 е представен на Фигура 4. Моделът е заимстван от сукманената  женска 

народна носия, типична за Пиринския край. Моделът се състои от рокля с вталено 

бюстие, дълги разкроени ръкави и елек. Роклята е с дължина до под коляното. Цветовата 

комбинация е традиционна за празничните народни носии в този край.       
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Фиг. 3. Конструкция на модел №1 

Роклята е завършена с престилка в червено и бяло - това са основните цветове в 

Пиринската народна носия. Елекът на сукмана е богато украсен с гайтани в краищата. 

Той придава завършен вид на модела, като прикрива дълбокото деколте. Като аксесоар 

към модела са добавени златист колан и колие, които са заимствани от пафтите, които 

украсяват Пиринската народна носия.    

Модел № 3 показан на Фигура 5 се състои от четири основни части – бяла рокля, силно 

прибрана в талията с широк колан, високи до коляното чорапи и малка дамска чанта като 

аксесоар. Цветовата комбинация при този модел е  бяло и червено. Бялата рокля, която е 

заимствана от женската сая, е изпълнена със завършващи червени и жълти шевици, 

както по широкото деколте , така и по разкроените ръкави. Широкият червен колан 

имитира пояс на мъжката народна носия и е допълнен с малка престилка.  

 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

80 
 

           

Фиг. 4. Модел вдъхновен от невестински костюм от с.Мламолово, Станкедимитровско 

            

  Фиг. 5. Модел вдъхновен от празничен костюм на девойка за участие в пролетните 

момински лазарски танци от с. Пирин, Санданско 
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Модел № 4 показан на Фигура 6. Този модел е в две части – дълга пола и  бюстие с гол 

гръб. Основната цветова комбинация е черно и червено. Издълженият силует на частите 

на модела е заимстван от двупрестилчената пиринска народна носия. Бюстието, (в края и 

връзките му), полата, както и чантичката са с еднотипни по цвят и форми орнаменти. 

Моделът е допълнен с типичната пиринска червена забрадка, която е изчистена и 

прибира част от косата. Малката дамска чанта е в цвят червен и е като аксесоар.      

                

Фиг. 6. Модел вдъхновен от празничен двупрестилчен костюм на девойка  

 

Модел № 5 представен на Фигура 7, представя ансамбъл от черна тясна по тялото пола 
като в предната си част е допълнена с имитираща малка престилка. Интересен акцент е 
яката, която прелива в дълбоко деколте чак до колана. Коланът, яката и престилката са в 
еднаква цветова комбинация. 
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Фиг. 7. Модел вдъхновен от  женски летен празничен костюм от с. Церово, 
Благоевградско 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключени може да се обобщи, че всеки модел, представен тук, предизвиква интерес 
със своето цветово решение, както и с приложените  към него орнаменти и аксесоари.  
Съвременното ни дамско облекло би могло да бъде по-привлекателно и предизвикателно 
с най-интересните елементи и цветове, запазили се през многолетната традиция на 
определени райони в страната ни. Чрез използване на декоративните особености на 
Пиринския женски костюм могат да се проектират уникални и оригинални дамски облекла, 
чрез който да се обогати съвременната мода и едновременно с това да се съхранят и 
възродят българските традиции. 
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DESIGN AND MODELING OF LADIES' CLOTHING WITH A STUDY OF 
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Abstract: The study of popular clothing, its classification, characterization and exploration gives us 
valuable information about our ancestors, the traditions, the life and the culture of our ancestors. Part of 
this cultural heritage is the Bulgarian traditional costume. Trained and analyzed, traditional clothing is a 
good basis for transforming ideas into the design of contemporary fashion collections - a practice that is 
enjoyed by all current designers. In this report the characteristic of a Bulgarian traditional costume is 
made. The purpose of the present work is to trace and explore the historical development of the 
traditional folk costume in the Rhodopean region and to design modern women's clothing using the 
decorative elements of the authentic costumes. 

Keywords: Design, decorative, Bulgarian folk costume 
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ДЕКОРАТИВНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА НОСИЯ ОТ 

РОДОПСКИЯ РЕГИОН 
 

Десислава Георгиева  

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет 
Ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8600 Ямбол 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Проучването на народното облекло, неговото класифициране, характеризиране и 
опознаване, ни дава ценна информация за корените, традициите, бита и културата на 
предците ни. Част от това културно наследство е българският традиционен костюм. Той 
ни връща към миналото, зарежда ни с енергия и ни предлага неизчерпаеми възможности 
за творчество.[1] Проучено и анализирано, традиционното облекло е добра основа за 
трансформиране на идеи в проектирането на съвременни модни колекции – практика, 
която се ползва от всички настоящи дизайнери. В настоящия доклад е направена 
характеристиката на български традиционен женски костюм – сукманена, саяна и 
еднопрестилчена носия [9] със специфичните за Родопския край елементи. Изследването 
на кройките, материалите, начина на изработване и механизма за черпене на идеи и 
проектиране на съвременни облекла. Целта на настоящия доклад е да проследи и проучи 
историческото развитие на традиционния народен костюм в Родопската област и чрез 
него да се проектира съвременно дамско облекло с използване на декоративните 
елементи на автентичните носии. 
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2. ПРОЕКТИРАНЕ  НА МОДНА КОЛЕКЦИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЕКОРАТИВНИ 

ЕЛЕМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА НОСИЯ ОТ РОДОПСКИЯ РЕГИОН 

Представената модна колекция от десет модела наречена „Песента на Родопите“ е 
вдъхновена от декоративните особености на родопската женска носия и начина, по който 
те могат да бъда използвани при проектирането на съвременни модни колекции. 

 
Модел № 1 представен на Фигура 1 представлява ансамбъл от горната дреха, дамски 

джемпър в прав силует, наподобява салтамарка. е от червен вълнен плат, с избродирани 

растителни орнаменти в зелено, черно и червено, взаимствани от оригиналния костюм. 

Закопчаването е в горната част с едно копче, предните части са асиметрични, обработени 

с бие от плата и външен декоративен шев. Ръкавите са правоприкачени, с дължина 7/8, 

широки в долната си част и с обърнат широк маншет. В центъра на ръкавите са пришити 

кантове от еко кожа в червено и зелено с кабси в червения кант. Полата е от черен 

вълнен плат от шест части, с дълбоко изрязани джобове, обработени с широко укроено 

парче, висока талия и колан с ширина 10 см. Върху съединителните шевове са изминати 

външни украсителни шевове със същия размер както при джемпъра. По линията на 

талията на полата е вмъкнато правоъгълно парче, драпирано и със свободно падащ край, 

което е директна препратка към цветовете използвани в невестински празничен костюм 

от село Мусево [2]. Аксесоари към тоалета са черни обеци от памучен текстил оформени 

като пискюли и плетена шапка с пискюл, също характерни за облеклото в разглежданото 

село. Ризата е от тънък памучен плат с набор и полуполо яка в областта на деколтето и 

широки ръкави с волани, които се показват под ръкавите на джемпъра и придават 

раздвиженост на силуета. 

           

Фиг. 2. Костюм от три части вдъхновен от носия от село Мусево  
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Фиг. 2.  Конструкция на модел №1 

 

Модел № 2 е представен на Фигура 3. Моделът е дамско бяло, вълнено палто в 

полувтален силует с 7/8 широки ръкави с обърнат маншет и скрито закопчаване 

оформено с канон с ширина 4 см. Джобовете са разположени странично, с една филетка. 

Дължината на палтото е до средата на коляното, деколтето е заоблено, без яка. Палтото 

е обработено с бял хастар от вътрешната страна. На предната част с ширити е 

изработена изключително колоритна и оригинална шевица заимствана от зимен 

празничен костюм на млада жена от с. Дряново, Смолянско, от края на ХIХ век, [6] 

съчетаваща геометрични и растителни орнаменти в червено, оранжево и зелено, 

традиционни за региона цветове. Под палтото е облечена зелена блуза от плетен 

трикотаж. Панталонът е тип цигара, с джобове тип италиански, също в зелен цвят. Към 

модела е изработена зелена чанта от филц със същата шевица като в предната част на 

палтото.  

            
Фиг. 3. Дамско палто с елемени от невестински костюм от село Дряново, Смолянско 
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Модел № 3 показан на Фигура 4. Скицата представя дамска рокля в свободен силует в 

бохо стил. Вмъкнатите клинати парчета са с разширение, така че при ушиване да падат 

на меки дипли в долната част на роклята. Ръкавите са изцяло скроени, като играят 

ролята едновременно и на платка на предна част и гръб. С прикачената към тях долна 

част на роклята образуват правоъгълно деколте, характерно за някои села в Източните 

Родопи. Роклята е декорирана с компютърно проектиран принт, вдъхновен от шевица 

върху нагръдник от село Долно Луково. 

           

Фиг. 4. Дамска рокля с принт вдъхновен от нагръдник от село Долно Луково 

Модел № 4 представен на Фигура 5. представя дамска рокля в полувтален силует, 
изработена от лен в оранжево и оранжево и бяло райе. Роклята е с дълбоко заоблено 
деколте, дължина над коляното и къс ръкав, като е препратка към насосаната риза от 
разглеждания регион, за която са характерни червено-оранжеви райета. На предна и 
задна част са изработени свивки  в областта на талията. Над основната рокля под с лек 
набор в талията и заметнати назад и разтворени поли се облича допълнителна пола. На 
овала на деколтето, на колана на полата и в долната част на ръкавите е изработен 
зигзагообразен и син ширит. Заметнатите назад поли в оранжев цвят също са много 
пецифичен елемент за село Жълтуша. [7]  
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Фиг. 5.  Дамска лятна рокля с елементи на носия от село Жълтуша  

Модел № 5 представен на фигура 6 представя ансамбъл от три части, късо до кръста 
палто, туника и 7/8 свободен кариран панталон. Цялостното излъчване на тоалета е 
директна препратка към типичния и най – разпознаваем родопски костюм от Смолянско, 
Широка Лъка, Гела, Чепеларе. [7] Палтото е от черен плат, със залегнати предници, 
висока яка, закопчана с голямо копче. На раменете има правоъгълни платки от черна 
екокожа и с външни украсителни шевове. В страничните клиновидни парчета има 
джобове с една филетка, от черна екокожа. 

            

Фиг. 6.  Дамски  костюм с елементи на женска сукманена носия от Смолянско  
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Ръкавите са щироки, със специфичната за региона неправилна форма при подгъва – с 

така наречените капаци. В централната им част има орнаменти от ширит повтарящи 

шарката на предната част. Долната част на ръкавите са с ширити в златисти и жълти 

кантове. На предната част с жълт ширит се откроява декоративен орнамент, взаимстван 

от везбена сърмена украса на салтамарките от женската носия от Смолянско. 

Панталонът е кариран със свободни крачоли и обърнат маншет, закопчаването е с отвор 

за закопчаване с цип и колан, джобовете са тип италиански. Предна част на туниката е с 

неправилна форма  и по дълга задна част, ръкавите са свободни с камбановидна форма. 

В долната част на ризата са втъкани жълти ивици. 

 

Фиг. 7. Дамска рокля с елементи от средновековен костюм и геометрия в силует и 
конструкция  

Модел № 6 представен на фигура 7, като конструкция е вдъхновена от ризите срещани в 

Родопската област. Те са  туникообазни, с клиновидни парчета отстрани и свободно 

падащи около тялото. Тоалетът представлява дамска лятна рокля с овално дълбоко 

изрязано деколте, къси ръкави с традиционната за Родопите форма. Роклята е с предна 

част по къса в средната част и постепенно удължаваща се в страничните парчета и лек 

овал при подгъва на гърба. По линията на деколтето е изрисувана зигзагообразна ивица 

в различни цветове, които присъстват в шевицата. Шевицата пресъздава цвете, което е 

взаимствано от бял, ръчно тъкан венчален пешкир, с богата бродерия в червено и жълто 

и ресни, който произхожда от село Райково, Смолянско.[5] 
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Фиг. 8. Дамски костюм от две части с 

елементи от родопска везба 

Фиг. 9. Дамска рокля вдъхновена о женски 

костюм от Златоградско 

Модел №7 от фигура 8 представлява ансамбъл от две части, в червено и бяло – късо, 

тясно бюстие с заметнати предници и ръкави, които наподобяват типичната за 

родопските горни облекла форма, но откриват раменете, панталон в червено и бяло райе 

с широки крачоли. На предниците, долната част на  крачолите, широкият колан с 

триъгълна форма и лентите спускащи се от колана, завършващи с ресни и горната част 

на ръкавите, са избродирани орнаменти, типични за родопската сърмена везба. При тях 

обаче сърмата е заменена от черни памучни конци, с  които е бродерията. Костюмът е с 

младежко, елегантно излъчване. Коланът наподобява родопската зунка, като дължината 

му позволява краищата да падат свободно до коленете.  Райето в червено и бяло 

наподобява шарките на ризите срещащи се в родопската област, с редуващи се червени 

и бели кенари. 

Модел № 8 показана на фигура 9 представя дамска рокля от лен, подходяща за есента. 
Десенът на роклята е комбинация от каре в черно, червено, бяло и сиво райе, като 
комбинацията от каре и райе е директна препратка към носиите в Родопите, особено в 
Златоград. Роклята е с овално дълбоко деколте наподобяващо деколтето при сукманения 
тип носия, което е обточено с черно бие. Ръкавите са правоприкачени, завършват с волан 
в долната част. Роклята е с презраменни шевове, рязана в талията. От кръста надолу на 
предната част са комбинирани каре, което е скроено по основна нишка и веревно райе. 
Задната част на полата на роклята е изцяло веревна. Закопчаването е с метален цип на 
гърба. В талията роклята е с гайки и колан, от двата десена на роклята. 
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Фиг.10.  Дамска рокля с черна шевица от с. Свирачи 

Модел № 9 представен на фигура 10 е подходяща за летния сезон. Деколтето е с форма 
наподобяваща формата на деколтето при сукманената носия, без ръкав и с дължина над 
коляното. В областта на талията роклята е оформена с широк колан с заобляния в 
долната и горната част. Вталяването е постигнато с презраменни шевове. За 
вдъхновение на този модел послужи шевица в черен цвят от с. Свирачи. 
 

 
Фиг. 11. Дамска рокля с интерпретация на орнамент от родопска везба  наречен "Фурка" 

Модел № 10 показан на фиг.11, представя дамска рокля спортно-елегантен стил, в черен 
цвят. Роклята е в плътно прилягащ силует с дължина до коляното. Ръкавите са къси, 
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деколтето е правоъгълно изрязано. Роклята е оформена със свивки в областта на 
талията на предната част и гърба, с срязване в областта на талията.[3,4] В страничните 
шевове и около деколтето са пришити кантове в червено и зелено, едни от най-
използваните цветове в Родопската област. На предната част на роклята и на ръкавите с 
контур за текстил е нарисувана така наречената „фурка“ - декоративна фигура 

използвана при бродирането на салтамарките със сърмена везба.     
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключени може да се обобщи че националната и в частност Родопската народна 
женска носия е подходяща база при създаването на модни колекции, тя присъства в 
аксесоари, облекло, прически. Богатството на родопската носия с нейните багри, шевици 
и тъкани  дава възможност да  се проектира съвременно дамско облекло с използване на 
отделни декоративни елементи в етно стил. Чрез използване декоративните особености 
на Родопския женски костюм в облеклото могат да се постигат нови, оригинални 
дизайнерски решения. Проектирането на съвременно облекло с използване на 
декоративните особености на родопската носия е начин за съхраняване на традициите и 
тяхното развиване и съвременен прочит. Националното облекло с неговите декоративни 
особености играе важна роля при създаване на съвременното облекло.  То е служило за 
вдъхновение, както в минали исторически периоди, служи и днес и е важен инструмент в 
ръцете на големите модни дизайнери. Чрез използването на декоративни орнаменти от 
националния костюм можем да създадем нови уникални дизайнерски облекла, 
съхранявайки и проучвайки традициите в националния костюм да развиваме и 
обогатяваме съвременната мода като използваме отделни елементи и им придаваме 
съвременно звучене [8]. 
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Abstract:  Two rational mathematical models for  synthesis of mechanisms with conjugate disk cams 

translating  with offset  roller follower are derived from the equivalent four-bar linkage theory. They  are 
linear and comparable in their relative simplicity, applicability and principle accuracy. The re-sults 
obtained from one model are verified by another, so any errors are excluded. The conditions for the 
same profile of the double-lobed cam are obtained. The models are demonstrating by means of 
example for the cam profile synthesis. 

 
Keywords: dual disk-cams, synthesis, conditions for the same cam profile 

 
1. Introduction 
 
Rational mathematical models based on equivalent four-bar linkage method [1, 4, 5] for the 

synthesis of double disk-cams with oscillating roller followers (rockers) was developed by the 
authors [7, 9]. The first one is based on elements of kinematic geometry particularly on 
instantaneous center of velocity [1, 3, 4, 12, 13]. In  the other model, vector-matrix equations for 
invariability of distance between two points of a constantly undeformable body [2, 3, 4] were 
used. The indisputable advantages of the equivalent four-bar linkage method and the 
corresponding models are outlined in comparison with the traditional method of the envelopes, 
applied analytically  [8, 10, 11, 12], since there is no need using elements of the differential 
geometry incl. first and second derivatives to determine the evolute of the cam profile and its 
equidistant curves. 

This paper extends the theory for dual-plate cam synthesis in case where the output link is a 
translating doube-roller follower. The goal is development modern, rational mathematical 
synthesis models fully revealìng geometry  of the two conjugate disk cams and to reveal the 
conditions in which the two cam profiles are reduced to one.   

 
2. Common case  for synthesis via instantaneous centers of velocities 

 
Each double-disc cam mechanism with a two-rollers mounted on the same follower /slider/ 

can be provisionally divided into two kinematic equivalent mechanisms I and II formed by 

conjugate cams 1I and 1II and a sider 2 whith two rollers 2I and 2II (Fig. 1). 

The function of the slider displacement  S = S(j) and its input-output transfer functions S 

= S(j), S = S(j), required for the synthesis of the mechanism are assigned or deduse 

under certain conditions. The input parameter j represents the angle of rotation of the 

conjugate cams from the initial position. The distance 0

ІS determines the closest (initial) position 

of the center BI of the roller 2I to the center O of rotation of the cam mechanism I. For 

mechanism  II, the distance 0

ІІS determines the farthest (initial) position of the center BII of the 

roller 2II from the center O of rotation of the cam. The algebraic amount 

0 0

І ІІS S l  determines the constant distance l between centers  BI and BII. 

mailto:roussev_r@abv.bg
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The values of 0

ІS , 0

ІІS  and  respective offsets eI and eII are determined by a value of the 

pressure angle to the slider 3 [6]. 
The mathematical models derived for cam profiling are based on the kinematic equiva-lence 

of the cam mechanisms with four-bar linkages. Double-disk cams with two-rollers follower 
/slider/ for each value of the generalized coordinate j  have a different, kinema-tically 

equivalent provisional crank mechanism (Figure 2). Various cam profiles are obtained, which 
are only identical under certain conditions.  

The synthesis is done in an adequate graphic and analytical form for both the mecha-nisms I 

and II. A rectangular coordinate system starting at 

the reference center O of the cam and an axis x, 

perpendicular to the slider 2 is introduced. The 

abscissa of the relative instan-taneous center P and 

the angle  are defined in the formulas: 
 

Px S                                                     (1)  

/tg S S   .                                                 (2)                           
 

    For the equivalent mechanisms I and II kine-

matic invariants (1) and (2) are common. The 

mathematical model for Mechanism I follows. 

  The coordinates of the center BI of the roller and 

the angular coefficient of the profile's normal  nI  
BIP are determined: 
 

 0; ( )І І

І І

B B
x e y S S j                      (3)              

 

 І І І Pn B B
k y x x                                (4) 

                                                  

The collineation axis qI  PQI, with an 

angle μ with respect to nI, has an angular 

coefficient 
 

    1 .І І Іq n n
k k tg k tg    .                                                                                   (5) 

 

The absolute instantaneous center QI  with coordinates  
 

 /І І ІPQ B q
x x y k  ,      І ІQ B

y y                                                                          (6, 7)                                   

                    

 is the intersection point of the collineation axis  qI and a straight line through BI  perpendicu-larly 

to the slider 3. 

   Point  AI is the center of a provisional joint between the crank and couper link of the 

provisional mechanism and center of the cаm's profil curvature. It is the intersection point of the 

line OQI  with an angle coefficient  
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Fig. 1. Dual-disc cam mechanism with a two-

roller follower 
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  І І Іa Q Q
k y x                                      (8) 

    with the normal nI. Point AI coordinates are: 
 

   .І І І ІPA n n a
x k x k k  ,                 (9)     

  . .І І ІA a A
y k x                                    (10) 

                                              
Thus, the equivalent four-bar mechanism  

OAIBIC is synthesized for a given position on the 

plane of the frame. 

On the normal  nI at a distance equal to the 

radius rI of the roller, point 0

ІB of the cam pro-file 

1I  is set up with coordinates: 
 

0

21І І І І

І

B B n n
x x r signk k   ,           (11)    

                                      

0 0

( )І І І PB n B
y k x x  .                             (12) 

                                       

The radius I of curvature of the cam pro-file I 
is defined as the distance between the points 

0

ІB  and AI : 

 

   
0 0

2 2

І І І І

І

B A B A
x x y y     .                                                                          (13) 

 

The pitch curve, the cam profile and their common evolute are obtained, as for any posi-tion, 

the determined coordinates of point BI, 0

ІB and AI at the plane of the frame are conver-ted to the 

plane of the initial position of the cam by rotating through an angle (-j) in the direction opposite 

to the cam shaft rotation.The inverted position can then be defined as: 
 

 
cos sin ;

sin cos ,

X x y

Y x y

j j

j j

 

  
                                                                                                   (14) 

in which a corresponding lower index 
ІB , 0

ІB , 
ІA  is entered, after the coordinates, X, Y, x and 

y. 

Mechanism II is synthesized with an analogous mathematical model in which equations (1) 

and (2) are retained and in the rest ones the index I is replaced by II. The deduced 

mathematical model for synthesis may create difficulties in situations where  Q and P goes 

into infinity. Therefore, a second mathematical model for synthesis is proposed, where 
possible difficulties are avoided. 
 

 
 
3. Common synthesis case through vector-matrix equations. 
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Fig. 2. Geometric constructions for compiling 

mathematical model for  cams profiling  
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The coordinates of the center  B in the plane of the frame are determined by eq. (3) both for 

mechanism I and mechanism II. Then the mathematical model for the synthesis of the two 

mechanisms is based on the invariability of distance between two points of a constantly 
undeformable body. This invariability is valid for the second derivatives, respectively for the 

radius of curvature  of the cam profile in general case and leads to equations for kinematic 

constraints of the type: 
 

    2
T

a b a b     ,                                                                                                      (15)                                         

    0,
T

a a b                                                                                                           (16)                                               

        0
T T

a a b a a     .                                                                                          (17) 

                           

The vectors b and a  define the current positions of the center B of the roller and the cor-

responding center of curvature of the cam. Equations (16) and (17) are derivatives of (15) with 

respect to j. In these equations are replaced 

 

       0 0, ,r ra U a a U a                                                                                     (18)            

 

where 

 0

rU    =

0 1 0

1 0

0 0 0

S

 
 
 
  

,       0

rU    =

1 0 0

0 1

0 0 0

S

 
  
 
  

,                                          (19, 20)                      

   
are matrices for infinitely relative relational displacement respectively from first and second 
order [4]. After replacing vector-matrix equations are obtained, which are transformed into two 
linear algebraic equations of the type 
 

,A A

A A

a x b y c

d x e y f

 

 
      with coefficients:                                                                                (21) 

                                                

1 1 1 1 1 1

2, , , 2 , ,                 B B B B B Ba y b x S c S y d x S e y S f S y S          (22) 

   

 and result, obtained by Cramer's rule: 

  (23)  ; .A A

ce bf af cd
x y

ae bd ae bd

 
 

 
                            

 

 Equations (14) follow in which a lower index B and A is imported after the coordinates X, Y, 
x and y, in order to obtain the center curves of the cams I and II and their evolute. 

The two mathematical models, compiled according to the equivalent four-bar linkage me-
thod, are linear and comparable in their relative simplicity, applicability and principle accura-cy. 
Implementing each of them allows the geometry of the kinematic diagram of the mecha-nism to 
be revealed completely. The same results by the models ensure that there are no errors of a 
different nature. Verification of the results can also be done by kinematic ana-lysis, which should 
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obtain the assigned transfer functions of the synthesized mechanism if only one of the models is 
used. 

The model for synthesis via instantaneous centers of velocity is entirely consecutive. Each 
step has its geometrical aproach therefore can be expressed in computer graphics for con-trol. 
As a deficiency, we can note the difficulties that can arise if the instantaneous centers of velocity 
in some positions of the mechanisms go into infinity. This disadvantage is removable after 
transforming the mathematical model so as to eliminate the possible indefinite mathe-matical 
forms [5] or using vector-matrix equations model, which does not allow indefinite mathematical 
forms. 

 

4. A particular case the same profile of the two cams 1I and 1II are obtained. 
 

    Conditions for the same profile: 

A. Conditions relating to the basic parameters of the mechanisms I and II: 

- an equal and inverse offsets of the centers BI and BII of both rollers  2I and 2II of the 

follower /slider/ (eII = -eI), in particular eII = eI = 0; 
 

- equal radii rI and rII of the rollers; 

- equal radii 0

ІR and 0

ІІR of the main 

circles of the cams, from where 

0 0( )II ІS S h   , 0

І

S  is a predetermined 

starting position of the center BI from the 

condition of favorably force transfer to the 
slider. 
    B. Conditions relating to phase angles 
and transfer functions: 

- equal phase angles of near and re-mote 
dwell as well as the phase angles of rise 
and return of the follower  (the phase of rise 

for mechanism I coincides with the phase of 

return for mechanism II); 
- the transfer functions in the phases of 

rises and returns for mechanisms I and II to 

be  based on a common law;  
- the second transfer  function to have an axis of symmetry. 
 

Example. Synthesis of the type considered mechanism with a follower travel 20h mm  by a 

given function 
 

0.5 (1 cos )S h j       [0, 2 ]j   

,
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Fig. 3. The transfer functions that they are 
synthesized the mechanisms of Figures 1 and 4 
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with first and second derivatives (first and second transfer functions): 
 

0.5 sinS h j    and 0.5 cosS h j   
   

Functions S, S and S in the interval  j  [0, 

2], shown in Figure 3, satisfy condition 2 for the 

same profile of the two cams 1I and 1II.  To comply 

with condition 1, it is assumed that: 
 

rI = rII = 6 mm, eI = -eII = 10 mm, 

0 15IS mm  

 and 0 0( ) (15 20) 35II ІS S h mm        , 

whereby it is obtained 0 0 50 .І ІІl S S mm    

The conditions for the same profile of the two 
cams are met, therefore the two cams are reduced 
to one, since both mathematical models have the 
same results for the cam profile and its evolute 
(Fig. 4). 

 
5. Conclusion 
 

Two mathematical models are constructed by 
the equivalent four-bar linkage method for the 
synthesis of dual-disc cams with two-roller follo-
wer. The first model is based on instantaneous 

centers of velocity and the other on vector-matrix equations for invariability of distance between 
two points of a constantly undeformable body. The models are linear and com-parable in their 
relative simplicity, applicability and principle accuracy. 

The combined synthesize of the double-cam mechanisms, including the determination of the 
cam profiles and their evoluties without the need for differential geometry elements and the 
envelope method, is an advantage in the design of these mechanisms. 

The conditions for the same profile of the two conjugate disk cams are obtained. 
A suitable example illustrates the application of the models. 
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Abstract: Electromagnetic compatibility in techno-sphere used to be evaluated by the magnitude of 

longitudinal electromotive force induced in secondary circuits (automation, communication, relay 

protection, telemechanics, railway alarm and high-voltage interlock and other ones). Subsequent 

experience has shown insufficiency of such an evaluation because that providing permissible or even 

lesser values of voltages induced in secondary circuit could not always prevent damages of their 

elements. Generally speaking, design of secondary circuits and their elements based on taking into 

consideration just permissible induced voltages cannot provide electromagnetic compatibility especially at 

transitional modes of primary circuits (short circuits, lightning stroke etc). So there have been working 

some new approaches to the problem via taking into consideration dissipation of so called influence 

energy (i.e. additional energy appeared in the secondary circuit due to transition taken place in the 

primary circuit). This paper presents a new method to evaluate dissipation of influence energy in techno-

sphere’s secondary circuits.    The method is based on the integration of complex density of the current 

amplitude. A formula for determination dissipated energy for the case of rectangular pulse got in the 

paper expresses it via current, resistance and pulse’s duration.      

Keywords: techno-sphere, secondary circuits, influence energy, thermal impulse, amplitude density   

 

1. INTRODUCTION 

 

Electromagnetic compatibility in techno-sphere used to be evaluated by the magnitude of 

longitudinal electromotive force induced in secondary circuits (automation, communication, relay 

protection, telemechanics, railway alarm and high-voltage interlock and other ones).  

This is related with the issue that despite previous approaches electromagnetic compatibility is 

evaluated not only by the value of induced longitudinal electromotive force, but also whether the 

reliability of their elements is provided or not [1], [2]. We have submitted methodology for 

determining dissipated energy in secondary circuits of techno-sphere and its distribution 

between their elements. The main regimes which may be happen in primary circuit and may be 

affected to secondary ones were analysed and determined at [3]. This submitted report offers 

new approach for calculation of energy dissipated in the secondary circuits.  

Let us note that the studied effects bear non-circular characteristics [3].  

 

2. BTAINING THE EXPRESSION FOR DISSIPATED ENERGY 

 

There is the following known expression 
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for non-periodical functions [4]. 

Here a( ) and b( ) S( ) are the quantities relating with real and imaginary parts of complex 

amplitude density  and the formulas mentioned below: 
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As K.Simonyi noticed in [4], a( ) and b( ) amplitude densities are known, the determination 

of dissipated heat regarding to  electricity flow  must not create principal difficulty. 

In the minded source, for determination of amplitude densities  
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expressions were presented. 

More essential for us is the following integral  
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Let us note that, in the most general case the last integral determines the dissipated thermal 

impulse in secondary circuit regarding to transitional process in primary circuit.  

Let’s conduct analysis for rectangular impulse. 

As we know amplitude spectrum of rectangular impulse with duration   equals to 
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Taking into consideration above-given formula (3), we get 
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If we consider (6), (7) and (8) jointly, then we get the following integral  
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As we know from [5] 
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If we consider (7), expression was issued for unit value of rectangular impulse and the integral 

issued the left part of the formula (10) is the quantity called thermal impulse (BT) [6], so  

 






 dttiBT )(2 .                                                             (11) 

 

Then, we get  

 

 224 IBT                                                                (12) 

 

where I is the unified impulse amplitude  at the secondary circuit.  

In (12) formula the current flowing through the secondary circuit elements (considering effect of 

primary circuit),  is the duration of accidents happening in first circuit (e.g. short circuit, 

propagation of lightning waves, switching of system elements). Thus, duration of lightning stroke 

processes lasts about tens of microseconds, switching processes lasts about tens and 

hundreds of milliseconds. 

t time may simply be accepted as continuation term of impulses or impulses’ series (in last case, 

not taking into account breaks without current of automatic reconnection). 

However in some cases the calculation of time characteristics of all impulse series may be 

required.  Then t time is determined as  

 

ATQtnnt )1(                                                       (13)  

 

where,   is term of one impulse duration; n – number of impulses. 

After calculation of thermal impulse, active resistance of its elements and their product must be 

determined and compared with destructive and disruptive energies given on the known tables in 

[1]. Based on (12) we may include following formula for active energy dissipated in the 

secondary circuit m-th element: 

- for single impulse case  
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mmm rIW  224  ,                                                     (14) 

 

- for impulse series case  
 

                                              = .                                                     (15)                  
                   

 

 

Here Im is the current flowing through the m-th element of secondary circuit, rm – active 

resistance of m-th element of secondary circuit. 

 

3. EVALUATION OF DISSIPATED ENERGY AND RELIABILITY 

 

Now based on (15) formula and values of destructive and disruptive energy determined for 

secondary circuit elements [2], we may evaluate the most permissible currents which may be 

flew from the reliability of secondary circuit elements point of view. 

As we can see at [2], secondary circuit elements may be conditionally divided into two groups:  

low limits of destructive energy for the first group elements (relays, ordinary and filmed resistors, 

capacitors etc)  Joule, the limits for the second group elements (transistors, 

integral schemes etc.) equal to   Joule, for microwave diodes equals to   Joule. 

If we consider opening time for modern high-voltage SF6 switches is 50 milliseconds [7] we may 

take the value of t for automatic reconnection of thrice failure in primary circuit as 200 

milliseconds.  Then, the value of currents corresponding to the highest permitted values of 

destructive energy for secondary circuit elements are   (for relays, ordinary and 

filmed resistors)   (for microwave diodes) 

correspondingly.  

Please remind that destructive and disruptive energies determined in [2] were given up to an 

order of magnitude of the energy and therefore, they may be subject to some assumptions by 

conducted evaluations.  

Let’s make numerical evaluation for one case. For instance, active resistance of filmed resistor 

widely reviewed in [8] and [9] and used in secondary circuits of techno-sphere equals to 120 

µOhms at low frequencies, 0.13 Om at high frequencies (approximately 1 Megahertz). Then, we 

take the value of  for low frequencies as 648 milliamps and 19.7 milliamps at 1 

Megahertz.  The exceed of these values in relevant frequency range refers to destruction of 

element (in this case, filmed resistor depending on frequency)  and deterioration of reliability in 

secondary circuit severely.  

 

4. CONCLUSİON 

 

The paper presents a new method to determine dissipated influence energy in techno-sphere’s 

secondary circuits.  The method is based on the integration of complex density of the current 

amplitude and evaluation by this way thermal impulse of each element of the secondary circuit. 

A new formula for determination dissipated energy for the case of rectangular pulse (modelling 

the most important case of a lightning stroke in the primary circuit) and appropriated numerical 

evaluations are presented in the paper.      
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Abstract: Vibration is one of the most important parameters, which affects performance of the electric 
motor. The vibration of electrical machinery is major causes of machine failure. Also electrical motor 
vibration is unacceptable in more precision motion control. For this reason, it is essential to analyse and 
minimize the vibration generated by the electric motor. Forced vibration analysis is one of the optimum 
methods used for condition monitoring of electric machines. One of the purposes of this study is to show 
that forced vibration analysis is compatible technique for diagnosing electromagnetic and mechanical 
problems in electric motors. Direct Current (DC) motor is one the most important motors for robot 
technology. Size of the motor subjected to this presentation was preferred in mini sumo robot competition. 
Moreover the DC motor power of 15 W, bus voltage and motor rpm were determined as 12 V and 400 
min-1. Test vibration results of the motor were checked it whether limiting value or not. In this study, 
vibration characteristics of direct current motor in mini sumo robot is presented. During competition, it was 
concluded not to have any destructive effect on the measured values. Nonetheless effect of vibration 
should be monitoring for more durable electric motor. 
Keywords: Vibration, DC motor, Arduino, Mini Sumo.  

 
 
1. INTRODUCTION  
 
Direct Current (DC) motors are widely used robot technology, which are easy controller and can 
be miniaturized as size. Most of applications require a high starting torque, especially robotic 
application. The DC motor has a great torque vs. speed characteristic. In addition, DC motors 
are an ideal way of achieving the miniaturization that is so desirable to designers. Due to the 
fact that these properties many designer prefer DC motor for robotic applications [1]. 
Vibration forces created by DC motors used in mini sumo robots have negative effects on the 
parts connected to them. Therefore it is critical to analyse the effects of the vibration forces 
created by these motors [2-5]. 
Sumo robot is among the world wide favourite tournament classifications of robot competitions. 
Sumo wrestlers in Japan inspired the creators of Sumo robots. The competition can be simply 
described as two sumo robots attempting to push their opponent out of the arena. The arena is 
in the shape of a circle just as the original arena used for sumo wrestling. The colours of the 
arena are black and white, with a white circle around the arena and black surface on the inside. 
Sumo tournaments generally have common rules however every robot competition can have its 
own rules. Generally, sumo robot games are three rounds. Winning two out of the three rounds 
defines the leader robot. In the beginning of a match, two opponent robots are placed on the 
arena facing the opposite sides. After they are turned on, the robots are supposed to start 
moving after 5 seconds. The design of sumo robots are made so that they do not damage their 
opponents or any part of the arena. In case any part such a sticker or spacer falls off from a 
sumo robot, then it will be disqualified [6,7]. 
Dimensions of sumo robots define the category in which they fall; from the smallest size to the 
biggest, they are defined as mini sumo, micro sumo, nano sumo, heavy Japanese sumo and 
standard sumo. Mini sumo was used in this study. Using the most commonly used sensors 
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which are infrared sensors, Mini sumo robot is capable of following the white path of the arena, 
detecting its opponent and being autonomous [6]. 
The propulsion part makes the most important component of the sumo robot. In propulsion of 
the robot frequently DC motors are used. The most critical parameters of the motor are torque 
and speed. Harmony between the motor and the main structure is the other significant 
parameter. The robot will not work properly in case the motor is not connected to harmony. As a 
result of not being connected to harmony the robot will not move and therefore lose in the 
competition. 
One of the most important reasons for motor failure is the vibration of DC motor and it is not 
acceptable in precision motion control. Vibration of the motor must be detected and prevented; 
otherwise it causes damage to the propulsion part of the robot. 
There are two methods that are usually used to determine vibration. One uses the estimated 
value from the voltage and the other benefits from an acceleration sensor mounted on the motor 
case. In this condition the acceleration is measured gives the value of vibration [2]. 
In this study, vibration characteristics of DC motor in mini sumo robot was measured with 
acceleration sensor with Arduino Uno, which was presented. The selected motor and measured 
equipment are shown in Fig.1, and motor data is given in Table 1. The motor has a shaft to be 
connected to the reductor.  
 

 
Figure 1. Equipment’s of experiment 

 
Table 1. DC motor data in experiment 

Parameter Value 

Voltage [V] 12 

Power [W] 15 

Diameter of Motor [mm] 34 

Weight of Motor [kg] 0.180 

Weight of Motor with Reductor [kg] 0.326 

 
2. ACQUISITION DATA BY EXPERIMENT 

 

Table 2 shows the equipment of the experiment. The vibration test was employed procedure by 
using the following equipment’s:  
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 Arduino Uno unit was used for data processing and acquisition, which has 14 digital and 
6 analog inputs/output pins, a 16 MHz resonator.  

 MPU-6050 3 Axis Gyro with accelerometer sensor was used for measure the vibration of 
motor, that has 16 bit AD converter-chip and 16-bit data output.  

 12V. DC motor with gear box.  
 
Table 2. Equipment of the experiment 
 

Components Description Image 

Vibration 
3 Axis Acceleration Sensor 

Module  

Microcontroller Arduino Uno 
 

Motor 12V. DC Motor 
 

 
Inertia Measurement Unit (IMU) sensors generally has at least two parts. These parts can be 
listed by the order of importance as gyroscope, accelerometer, altimeter and magnetometer. 
The MPU 6050 has two different IMU sensor and each sensor has three axis IMU sensor, which 
gives six output values. First three values come from the gyroscope, the other three values 
come from the accelerometer. The MPU 6050 sensor is based upon Micro Electro Mechanical 
Systems (MEMS) technology. The gyroscope and the accelerometer are both embedded in the 
same chip. Inter Integrated Circuit (I2C) protocol is used in the chip as communication [8]. 
An accelerometers base on the principle of piezo electric effect, which are like a small ball 
inside a cuboidal box. Piezo electric crystals are used to make up the walls of the box.  Due to 
gravity, when the box is tilted, the ball moves in the direction of the slope. The ball collides with 
the walls and produce low piezo electric currents. There are three pairs of opposite balls in a 
cuboid in total. Each pair corresponds to one of these axises in 3D space: X, Y and Z. The 
direction of inclination and its magnitude are determined according to the low-current generate 
from piezo electric walls.  
The MPU 6050 is used to communicate with Arduino by the Inter Integrated Circuit (I2C) 
protocol. The connection of MPU 6050 to the Arduino with a 5V pin, MPU 6050 module can be 
connected to the 5V pin of Arduino. Otherwise it needs to be connected to a 3.3V pin. Then, 
ground (GND) terminal of the Arduino needs to be connected to a ground (GND) terminal of the 
MPU 6050.  The software we are using also benefits from the Arduino’s interrupt terminal pin. 
Therefore Arduino’s digital pin 2 should connect  to interrupt pin on the MPU 6050. Afterwards 
the I2C lines need to be set up. In order to do this, firstly the SDA pin of the MPU 6050 needs to 
be connected to the Arduino’s analog pin as number 4. After that the SCL pin of the MPU 6050 
needs to be connected to the Arduino’s analog pin as number 5 [9].  
The main scheme of the test setting with the mini sumo robot is given in Figure 2. The Figure 3 
shows the photograph of the test setting.  
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Figure 2. Block diagram of overall 

 
Figure 3. Test Bench 

 
Because of the fact that the superior precise sensitivity measurement necessity, all the test 
equipment’s are designed, calibrated and assembled exactly. Firstly, vibration of motor was 
measured with smooth road condition, it means the mini sumo robot is not competitive and will 
have to lose. The DC motor does not generate vibration on the road condition and almost has a 
smooth waveform. Figure 4 shows the measured values of the reaction force vs. time. 
Second phase of measurement; Analysing the vibration forces created by the DC motor during 
the competition of the mini sumo robots. During the competition, the changes in vibrations on 
the mini sumo robot were observed to be no longer linear and distortions were observed 
specifically at moments of collisions. Vibrations forces created during impact or collision with the 
competitors for on x, y and z axises are showing Figure 5.   
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Figure 4. Waveform of reaction force versus time performed during on road for (a) x axis, (b) y 

axis, (c) z axis 
 
 

 
Figure 5. Waveform of reaction force versus time performed during in competition for (a) x axis, 

(b) y axis, (c) z axis 
 
 

As shown Figure 4, forced vibration is in the limiting value during on road condition for x, y and 
z-axis. The condition means there is no any impact on the DC motor and mini sumo. Forced of 
vibration is not influential as destructive both mechanical part of mini sumo robot and housing of 
DC motor. As it can be seen Figure 5, forced vibration during in competition is higher than 
during road condition for x, y and z-axis. The value peaks moment of collision. The reaction 
force is around 5 m/s2 for x-axis, 4 m/s2 for y-axis and 4 m/s2 for z-axis. The forced vibrations 
have an impact many times on mini sumo robot mechanism during competition. The sensor 
module can be calculated the radial and tangential magnetic force with the following equations: 
 

Fr =K b h E r                    (1) 

F = ((b h2 E) / 6 l ) K                    (2) 

 

where K is coefficient, b is thickness, E is Young's modulus,  is strain, h is pole width and l is 

distance between load point and sensing point [10]. 
 
 

3. CONCLUSIONS 
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Forced vibration is one of the most important parameters, which affects performance of the 
electric motor. If the forced vibration of electric motor was not prevented, it can be major causes 
of machine failure. Also electrical motor vibration is unacceptable in more precision motion 
control. For this reason, it is essential to analyse and minimize the vibration generated by the 
electric motor. In this study, forced vibration characteristics of DC motor for mini sumo robot 
were analysed. In order to conduct such analysis vibration of the DC motor was measured with 
acceleration sensor with Arduino Uno.  Moreover the DC motor power of 15 W, bus voltage and 
motor rpm were determined as 12 V and 400 min-1. Test vibration results of the motor were 
checked it whether limiting value or not. 
Under smooth road conditions there were not observed any destructive vibration forces on the 
connections of DC motor to the mini sumo robot or mechanical parts.  During the moment of 
competition when mini sumo robot was in contact with other robots, vibration forces affecting the 
mechanical parts were observed to increase. However this increase was concluded not to have 
any destructive effect on the measured values. 
This study is important in terms of giving importance to vibrations for researchers performing 
mini sumo robot manufacturing. Also highlights the importance of mounting mechanical parts to 
reduce vibrations. 
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Abstract: A load profile measuring device takes information about the power consumption 
without modification of the power lines. Using current transformers, the current is measured in each of the 
phases and the active power consumed by the user is determined. The developed software for it allows 
for simultaneous recording at different user selectable timing intervals. The device is designed and tested 
in two facilities - a School and a Farm. 

Keywords: load profile, active power, device, measurement, recording, current transformers. 

 
1. INTRODUCTION 

 
The constant rise in electricity prices leads to an increase in production costs for businesses, 
and increases the household expenses of private customers. It is very important to accurately 
forecast the required electricity. Knowing the electrical load profile of the customers is very 
important and helps reducing the cost of the electricity, because it is possible to directly contract 
the power deliveries.  
The load profile is a graphical representation of the power consumption measured over a given 
period - day, season, year. Depending on the item to which it relates, the load profile can be - 
for consumers, for the network, for the power plant and for the power system [1, 2]. 
Knowing the load profile of the consumers would lead to the production processes being carried 
out at the time when the cost of electricity is lower or the production stops in the hours of peak 
electricity consumption, wherever possible. For households, it allows the use of "smart" 
appliances or complete “smart” power systems for the homeowners. The result would be lower 
cost of production and lower electricity bills for households. Various devices might be used to 
record load profiles. 
The purpose of this article is to describe a designed, constructed and tested device for 
measuring and recording a load profile. The advantage of the developed device is that it takes 
information about the electricity consumed without any modification of the power lines. Through 
current transformers, the current is measured in each of the phases and the active power 
consumed by the user is determined. The software developed for it allows for simultaneous 
recording of the load profile at different intervals. The device is designed and tested in two 
facilities - a school and a farm. 
 
2. METHODS 

 
The developed device meets the following requirements: 

- Safe. Isolated from the voltage and current, in order to create a hazard free environment 
for the personnel who works with it. 

- Easy to work with it. There are no buttons. No training is required for training the users. 
- Low price. Low-cost components are used for manufacturing, but the quality of the 

device is high. 
- Accuracy (precision) for data collection. 
- Ability to record data on multiple files. Recording time in the different folders may be 

different. For example, in one of the folders data  is saved once every hour and the other one 
every 10 minutes. 
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- Additional voltage and current parameters might be recorded. They might be saved in 
separate files and recording times can be easily changed. 
 

3. DIAGRAMS 
 

A structural diagram of a load profile measurement and recording device is shown in Figure 1 
and a list of the abbreviations used is displayed below. 

 

 
 

Figure 1. Structural diagram of the load-measuring and recording device 
 

SPS –  Switching Рower Supply 

VR 5V –  Voltage Regulator 5 V 

VR 3,3 V –  Voltage Regulator 3,3 V 

VT –  Voltage Transformer 

CT –  Current Transformer 

PD –  Peak Detector 

VD –  Voltage Devider 

OP –  Overvoltage Protection 

SD –  SD Card 

РС –  Personal Computer 

MC+RTC – Microcontroller and Real Time Clock 

 
Switching power supply is providing the power for the device. The voltage regulator LM 7805, is 
providing the necessary voltage for the operation of the peak detectors. 
For galvanic separation of the mains voltage from the peak detector circuit a voltage transformer 
is used.  Tamura  "3FD-420” transformer is affordable and covers the requirements both in 
catalog data and by testing it with10% higher than rated voltage until temperature saturation 
was achieved for two hours. 
The voltage divider reduces the secondary voltage from the decoupling transformer to values 
less than the maximum permissible input voltage of the microcontroller (3.3V) [3]. 
The current is measured by using a current transformer. There is no electrical connection 
between the measured current and the device. Measurement takes place through the magnetic 
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field formed around the current caring conductor. Current transformer that meets the 
requirements is Mastech MS3302. 
A microcontroller is used to process and measure the sinusoidal  voltage and current. Due to 
the limitations of access to the three-phase voltage, an analog (Hardware) peak detector is used 
to detect the peak values of the current and voltage that are measured with the devise. The 
analog peak detector was the preferred way to go due to a more complicated algorithm when a 
software peak detector is used  
An analogue circuit is designed to detect the current and voltage sinewave peak (peak detector) 
and sends a signal with the appropriate voltage (not greater than 3.3 V) to the microcontroller, 
which is processing the analog signals. The peak detector is based on the TLC 2272 
operational amplifier. The description in the catalog is described as a (Rail to Rail) operational 
amplifier [4]. 
To determine the power factor (cosφ), preliminary measurements are performed with a 
reference instrument (Fluke 43B energy analyzer) for 24 hours. The data is recorded in a time 
table that the software uses and modifies the (cosφ), value depending on the clock built into the 
microcontroller. 
A Teency 3.5 development board features 32 bit 120 MHz ARM Cortex-M4 processor is 
selected to process the measured data. Teency 3.5 is a new product that has built-in SD card 
reader and Serial Communication with PC through micro USB port. With the numerous analog 
and digital inputs and outputs, Teency 3.5 gives a possibility to add in the future various sensors 
such as wind speed, solar activity, etc. That can be done with minimal changes in software and 
hardware. The speed of the microcontroller is sufficient to perform all the necessary 
mathematical calculations without loss in computation and data collection. Additionally, the 
Teensy 3.5 microcontroller has a RTC (Real time clock) built in. 
The proposed device collects voltage and current data that need to be stored. Teency 3.5 has 
built in Micro Secure Digital  SD card  slot. SD cards are a non-volatile memory cards developed 
by the SD Card Association (SDA) for use on portable devices. 
On Figure 2 is is shown the circuit diagram of the device. The coaxial inputs of the current 
transformers are shown on the circuit diagram with X1, X2, X3. To main power  connector X 4-2 
and X 4-1, is connected through a fast-acting fuse 0.2A, to the switching power supply and the 
voltage transformer. 
The four peak detectors (1 for voltage and 3 for current) are powered by a 5 V voltage from the 
LM 7805 voltage regulator. Buffer diodes (which do not allow the voltage to exceed 3.3 V) are 
connected to a 3.3 V voltage regulator.At the output of each peak detector there are zener 
diodes 1N4728 (3.3V) for protecting the microcontroller on the development board. The 
maximum input voltage of the analog input is 3.3 V. 
The software for the microcontroller is written in C programming language. The selected Teensy 
3.5 development board is compatible with the free Integrated Development Environment, 
offered by Arduino. Arduino IDE work allows the use of many resources and libraries on Internet 
to write the software in the best and fastest way [5,6]. 
The device output data that is collected on the SD card shall be presented in an appropriate file 
format to be used to construct the load profile graphs. The ".csv" format has been selected. The 
output data can be transferred to Excel for building graphics and power consumption analysis. 
To facilitate and show the results of the collected data, every time the SD card is inserted into 
the device, two folders are created on it. Data stored in the hourly recording folder contains 
information about date, time and power in kilowatts for each of the three phases. 
The other folder records data every 10 minutes. It contains information about: date, time, 
voltage between line and neutral, voltage between two phases, Phase 1, Phase 2, Phase 3 
Current, Full Power (VA) Phase1, Phase2, Phase3, average full power between the Three 
phases. 
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Fig. 2 Circuit diagram of the divice  
    

4. RESULTS 

 
The device for measuring and recording of the load profile has been designed and tested in two 
sites - a school (Faculty "Technics and Technologies" - Yambol) and an agricultural object. The 
results are shown in a table. Exemplary results of the two sites are shown in Tables 1, 2, 3 and 
4. Data is logged every hour and every 10 minutes. 
 
Тable 1. Hourly results for FTT (School) 

Time Date KW 

12:56:58 2/7/2018 7.05 

13:56:58 2/7/2018 4.51 

 
Тable 2. 10 Minutes results for FTT (School) 

 
Тabl
e 3. 
Hour
ly 
resul
ts 
(agri
cultu

ral object) 
Time Date KW 

14:8:43 25/7/2018 0.66 

15:8:43 25/7/2018 0.68 

16:8:43 25/7/2018 0.66 

17:8:43 25/7/2018 0.66 

18:8:43 25/7/2018 0.60 

 

Time Date 
 

Volts(LN) 
 

Volts(LL) 
 

A, 
 L1  

A, 
 L2  

A, 
L3  

VA(L1) 
 

VA(L2) 
 

VA(L3) 
 

Total 
(VA)  

Watts 
(W)  

Kilowatts 
(KW) 

12:56:58 2/7/2018 0 225.00 0 389.72 0 9 0 17 0 8 0 2025 0 3825 0 1800 0 2550 0 7054.15 0 7.05 

13:06:58 2/7/2018 0 225.00 0 389.72 0 9 0 17 0 8 0 2025 0 3825 0 1800 0 2550 0 7054.15 0 7.05 

13:16:58 2/7/2018 0 225.00 0 389.72 0 9 0 17 0 8 0 2025 0 3825 0 1800 0 2550 0 7054.15 0 7.05 

13:26:58 2/7/2018 0 225.00 0 389.72 0 9 0 17 0 8 0 2025 0 3825 0 1800 0 2550 0 7054.15 0 7.05 

13:36:58 2/7/2018 0 225.00 0 389.72 0 9 0 17 0 8 0 2025 0 3825 0 1800 0 2550 0 7054.15 0 7.05 

13:46:58 2/7/2018 0 225.00 0 389.72 0 9 0 17 0 8 0 2025 0 3825 0 1800 0 2550 0 7054.15 0 7.05 
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Тable 4. 10 Minutes results (agricultural object) 

Time Date 
 

Volts 
(LN)  

Volts 
(LL)  

A, 
L1  

A, 
L2  

A, 
L3  

VA(L1) 
 

VA(L2) 
 

VA(L3) 
 

Total 
(VA)  

Watts 
(W)  

Kilowatts 
(KW) 

14:8:43 25/7/2018 0 230.00 0 398.38 0 1 0 1 0 1 0 230 0 230 0 230 0 230 0 655.54 0 0.66 

14:18:43 25/7/2018 0 230.00 0 398.38 0 1 0 1 0 1 0 230 0 230 0 230 0 230 0 655.54 0 0.66 

14:28:43 25/7/2018 0 230.00 0 398.38 0 1 0 1 0 1 0 230 0 230 0 230 0 230 0 655.54 0 0.66 

14:38:43 25/7/2018 0 230.00 0 398.38 0 1 0 1 0 1 0 230 0 230 0 230 0 230 0 655.54 0 0.66 

14:48:43 25/7/2018 0 230.00 0 398.38 0 1 0 1 0 1 0 230 0 230 0 230 0 230 0 655.54 0 0.66 

15:8:43 25/7/2018 0 230.00 0 398.38 0 1 0 1 0 1 0 230 0 230 0 230 0 230 0 655.54 0 0.66 

 
5. CONCLUSION 

 
1. A diagram is selected, the elements are dimensioned, and a printed circuit board is 

created to measure and record the load profile. It fulfills the required safety requirements, 
galvanic separation from the measured voltage and current-carrying parts and simplicity in 
operation.  

2. Software has been created for recording and storing measurements with data recording 
capabilities of multiple files, and the time for recording data in different files is different.  

3. The developed device can be used to perform laboratory exercises, measure, and 
record a load profile of a real consumer. 
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SECTION 4. COMPUTER TECHNOLOGY AND APPLIED 

MATHEMATICS 
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Abstract: This report is dedicated to the role of the web site as an important tool for presenting business 
on the Internet. Classification of site types has been made in terms of their application in the business 
and the types of structures in their construction. 
The Models of the Life Cycle for designing business websites are analyzed and are outlined their 
strengths and weaknesses. The stages in the design, construction, commissioning, and maintenance of a 
business website are distinguished and the activities and requirements of each stage are specified. 
Keywords: business, web site, life cycle models, design, stages  

 

АСПЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИРМЕН WEB-САЙТ И РОЛЯТА 
МУ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В наши дни Интернет е една от най-бързо развиващите се технологии за масова 
комуникация. Web-сайтът на фирмата осигурява възможности за разширяване, 
информационно поддържане, маркетинг и реклама на бизнеса. Професионално 
създаденият сайт осигурява бързото и лесното му намиране в търсачките от целевата 
аудитория, съставена от потребители, които търсят конкретна информация в Интернет. 
Постоянният контакт с клиенти и партньори позволява на ръководството на фирмата да 
реагира адекватно и оперативно на динамичните промени на пазара и да предприема 
бързи действия за своевременни корекции в дейността й. Web-сайтовете са не само 
информационно средство, но и съвременен маркетингов инструмент, който способства за 
привличане на нови клиенти и увеличаване на печалбата на фирмата. Качественият сайт 
осигурява бързо предаване на необходимата информация за стоките и услугите, 
способства за осъществяване на пряк контакт с клиентите – от избора на стоката, 
поръчката и покупката й в интернет-магазина до сервизна информация и поддръжка. 
След извършено проучване и анализ на бизнес сайтове в Интернет бяха 
идентифицирани някои недостатъци: несъответствие на вида на сайта с големината и 
предмета на дейност на фирмата; неправилно подбрана структура; прекалено голям или 
малък обем на информацията на сайта; несъответствие на сайта с психофизиологични 
изисквания, което разсейва вниманието и увеличава умората на потребителите; 
прекалено голям брой анимации, графични и видео фрагменти и др. Целта на доклада е 
да се анализира приложимостта на различните видове сайтове и структури на сайтове в 
бизнеса и да се дефинират етапите на разработване на сайт, на основата на жизнения 
цикъл. 
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2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТ 

2.1. Класификация на бизнес-сайтовете 
В зависимост от предмета на дейност на фирмата, спецификата на продуктите и 
услугите, които предлага, структурата на потребителското търсене, финансовите ресурси 
за изграждане и поддържане на сайт могат да бъдат разграничени следните видове 
бизнес сайтове: визитка, витрина; блог; интернет-магазин, портал и др. 
Визитка. Съдържа обща информация за фирмата, предмета на дейност, списък на 
продаваните стоки или оказваните услуги, информация за контакт с фирмата, (адрес, 
карта, телефонни номера, електронна поща, социални медийни адреси, като Facebook, 
LinkedIn, Twitter), успехи и награди. Срокът за създаване на сайт-визитка е кратък, 
стойността е ниска и не са необходими съпътстващи разходи за администриране и 
поддръжката на сайта, тъй като информацията практически не се променя. Недостатък е, 
че липсват някои функции - системи за поръчки, за разплащания и др. 
Витрина. Към информацията, които е включена във визитката на фирмата се добавя 
каталог на предлаганите стоки или услуги, които са представени с подробна информация, 
технически характеристики и снимки. Някои сайтове притежават допълнителни функции - 
възможности за търсене на продукт с определени характеристики, за сравняване на 
продукти. Витрините са подходящи за компании, които продават домакински уреди, 
компютри, мобилни телефони, автомобили и други подобни стоки. 
Блог. Служи за съобщаване на потребителите за различни събития от дейността и 
живота на фирмата, нововъведения на пазара. Използва се като спомагателно средство 
за реклама и повишаване на имиджа на фирмата.  
Интернет-магазинът включва каталог на предлаганите продукти и услуги, интегрирана 
система за обработка на поръчките и система за продажби. Предимства на интернет-
магазин за фирмата са: бързо увеличаване на броя потенциалните клиенти и 
продажбите; възможности за разширяване и обновяване на асортимента на предлаганите 
продукти; възможности за оптимизация на сайта. Необходими са обаче средства за 
поддръжка и администриране на сайта - добавяне и/или премахване на продукти, 
следене на наличности, поддържане на склад.  
Корпоративно представителство е сайт, който съчетава визитна картичка с онлайн 
магазин. Тези сайтове осигуряват допълнителни възможности за служителите на 
компанията - например база данни за наличността на стоки в различни складове, системи 
за управление на взаимоотношенията с клиентите (Customer Relationship Management – 
CRM), системи за работа с партньори, персонализирана маркетингова и техническа 
информация. Сайтовете са подходящи за големи компании с клонове и широка дилърска 
мрежа в страната. 
Основна задача на промо-сайтовете (Landing Page) е популяризирането на определена 
марка на пазара. Общи характеристики на промоционалните сайтове са: ярки цветове, 
динамичен дизайн, който се подчинява на дизайна на рекламираната марка, наличието 
на флаш клипове, онлайн игри или състезания. В някои случаи рекламните web-сайтове 
са създадени специално за офлайн рекламни компании като основен източник на 
информация за рекламираната стока/услуга. 
Информационният портал е един от най-ефективните и най-скъпите маркетингови 
инструменти. Порталът съдържа: информация за компанията, подробен каталог на 
стоките и услугите, онлайн магазин, интегрирани системи за управление на 
взаимоотношенията с клиентите, B2B, библиотеки с различна информация и аналитични 
материали от дейността на фирмата. Информационните портали са подходящи за големи 
международни компании, в противен случай разходите за създаване на такъв проект са 
неизмеримо по-големи от потенциалните печалби. 
 
2.2. Типове структури на бизнес сайтове 
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Определянето на типа на структурата на сайта е основа за проектиране на 
последователността при създаването му и на начина представяне на информацията на 
него.  
При линейния тип структура на сайт, информацията е представена в елементи, които 
следват един след друг. Потребителят не може да пропуска страници и навигацията при 
тези сайтове е минимална. Всяка страница има връзка към предишната и следващата 
страници. Линейната структура е подходяща за проектиране на презентации и онлайн 
книги, не изисква високи разходи и дълги периоди за изпълнението й.  
Дървовидната структура на сайта е начин на представяне на информацията под формата 
на йерархия на няколко нива. Структурата съдържа голям брой раздели и подраздели, 
вътрешни страници в произволна последователност. При избора на този вид структура е 
необходимо да бъде проектирана удобна навигация и разбираем за потребителите 
интерфейс. 
Решетъчната структура се основава на изграждането на навигационна система на сайта, 
при която има взаимна връзка между вертикалните и хоризонталните страници и 
възможност за бърз преход от една страница към друга, без да е необходимо да се 
посещават междинните страници. Решетъчната структура усложнява проектирането на 
сайта, води до прекомерно увеличаване на хипервръзките и нейното използване е 
ограничено за сайтове с голям брой страници, обикновено се използва при 
разработването на каталози. 
 
2.3. Анализ на моделите на жизнен цикъл при проектиране на бизнес сайт 

Проектът се дефинира като „съвместна инициатива, която включва изследвания и 
анализи, планира се внимателно, за да се постигне конкретна цел“ [1]. Характерни черти 
на проектите са: уникалност на поставените за решаване задачи, работа в екип, 
ограничения във времето и на ресурсите за изпълнението му - финансови, материални и 
трудови. 
Терминът „жизнен цикъл на проект“ (The Systems Development Life Cycle  - SDLC) се 
използва в софтуерното инженерство, информационните системи и др. с цел да се опише 
процеса на планиране, проектиране, създаване, тестване и внедряване на 
информационна система [2]. C. Pendharkara и J. Rodgerb [3] определят жизнения цикъл на 
развитието на информационна система като съвкупност, която включва хардуерни и 
софтуерни компоненти, като системата може да се състои: само от хардуер; само от 
софтуер; или комбинация от двете. Моделът на жизнения цикъл определя 
последователността, взаимовръзката на процесите, и задачите, които трябва да бъдат 
изпълнени. Важни фактори, които влияят върху модела на жизнения цикъл са: 
спецификата, мащаба и сложността на проекта и условията, в които функционира 
организацията.  
В практическата дейност се прилагат различни модели за управление на жизнения цикъл 
на проект: каскаден модел, спирален модел, итеративен модел, The Agile System 
Development Life Cycle, „V“ - модел и др. Процесът на разработване на web-сайт е 
аналогичен на този на разработването на проект. 
Каскадният модел (Waterfall-Model) се състои от последователни етапи, при които изхода 
на всеки етап е вход за следващия. Етапите от разработването на web-проекта се 
изпълняват последователно [4]. Преходът към всеки следващ етап се осъществява след 
завършване на работата на предходния етап.  
Първоначално се определят целите на сайта, описва се концепцията, съставя се 
техническо задание, изпълняват се планираните дейности, сайтът се тества и се пуска в 
експлоатация. При каскадния модел не е предвидено връщане на предишни етапи и 
доработване или промени във вече направеното. Каскадният модел не е подходящ за 
работа при големи сайтове и обикновено се прилага от единични или малки групи 
разработчици. Предимства на каскадния модел са: 

-Изпълнението на отделните етапи протича в логическа последователност и могат 
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да бъдат планирани сроковете за завършване на отделните дейности и разходите за 
изпълнението му; 

-Всеки етап завършва с оформяне на съпътстваща документация;  
Недостатък на модела, че задачите се определят предварителното, което в много случаи 
е възможно само на теория, и тъй като при работата върху един сайт постоянно се 
появяват нови идеи е необходимо връщане на вече минали етапи, което не се предвижда 
в модела. Също така допуснатите грешки на ранните етапи от проектиране могат да 
доведат до увеличаване стойността на проекта и да създадат риск от провал. 
Каскадният модел се прилага при изпълнение на проекти, с пълно и точно определени 
обхват и изисквания към web-сайта. 
При итеративния подход изпълнението на дейностите по разработването на web-сайта 
протича успоредно с анализ на получените резултати и при необходимост се коригират 
грешки от предшестващи етапи. Основни етапи на итеративния подход са: планиране; 
реализация; тестване; оценяване. 
Предимства на подхода са: ефективно използване на натрупания предишен опит; оценка 
на проекта на всеки етап от изпълнението му и възможността за корекции на грешки, 
допуснати на по-ранни етапи от реализация на проекта. 
Спиралният модел на жизнения цикъл е разработен от Barry Boehm [5], [6]. Важно 
значение има зависимостта между ефективността, постигната в резултат от 
разработването на проекта и изразходваните средства. На всеки етап от изпълнението се 
уточняват изискванията към проекта, определя се качеството и се планират работите за 
следващия етап. Особеност на модела е, че се акцентира върху рисковете при 
изпълнението на проекта. B. Boehm формулира „top-10“ на най-разпространени рискове 
[6]. Етапите, през които преминава работата върху проекта са: планиране и анализ; 
разработване на архитектурата; кодиране и създаване на дизайн; тестване. Успоредно с 
разработването на сайта се събират идеи за подобряването му, разширяване на 
функционалността му и др. След завършване на последния етап, работата се връща на 
първия. По такъв начин цикълът се повтаря няколко пъти. Основно предимство на 
модела е, че при проектиране на сложни сайтове е възможно  тяхното усъвършенстване. 
Успоредно с това съществува риск от „зацикляне“ на работата, тъй като постоянно могат 
да се появяват нови идеи; постоянните доработки могат да доведат до „размиване“ на 
границите на отделните етапи и да се наруши реда в работата. Тези проблеми могат да 
бъдат решени чрез периодично обновяване на версиите на сайта след пускането му в 
експлоатация. 
Agile System Development Life Cycle е гъвкава методология при която, екипите от 
разработчици, работещи по проекта могат да се приспособяват бързо към измененията в 
организацията или в околната среда. Характерно за Agile System Development Life Cycle 
е, че резултатите от изпълнението на работите по web-проекта се представят всяка 
седмица (или по-често) от участниците. По такъв начин е възможно да се предприемат 
бързи коригиращи действия още по времето на изпълнението на отделните етапи, а не 
след приключването им. 
Моделът Microsoft Solutions Framework [7] се прилага за разработване на сложни проекти. 
Използва се от компанията Microsoft за разработване на собствени продукти. Работата 
над проекта се състои от четири етапа – анализ, планиране, разработване и 
стабилизация. При всеки етап е необходимо постигането на определени резултати. Всеки 
етап завършва със съставяне на документация, в която се описват постигнатите 
резултати. След приключване на пълния цикъл, разработката се връща на първия етап. 
За разлика от спиралния модел е невъзможно многократно връщане, тъй като целите на 
проекта са точно определени още на първоначалния етап. Предимство на модела е 
строгото изпълнение работите по отделните етапите и ясното възприемане от 
участниците в проекта на задачите и мястото им в проекта. Възможността за цикличност 
в работата, способства за подобряване на качеството на сайта. Недостатък на модела е 
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неговата сложност, поради което се прилага при работа върху големи web-проекти, 
включващи голям брой изпълнители. 
„V“- моделът [8] и [9] се разглежда като разширение на класическия каскаден модел при 
разработването на web-приложения. Основен принцип на модела е, че на всеки етап от 
изпълнението на проекта се извършва контрол върху текущата работа, след което се 
преминава към следващия етап. Тестването започва още на етапа на определяне на 
изискванията. За всяко равнище на тестване се разработват планове, определят се 
очакваните резултати от тестването и критериите за входа и изхода на всеки етап. 
Процесът на разработване се представя в низходяща последователност на лявата част 
на буквата „V“, а етапите на тестване в дясната и част. Съответствието и връзката между 
етапите на разработване и тестване се представя с хоризонтални линии. Предимства на 
„V“- модела са: точно определяне на етапите в работата; планирането на тестове и 
верификация на системата се извършва на най-ранни етапи от изпълнението; 
промеждутъчно тестване дава възможност за предприемане на своевременни действия 
за коригиране; намаляване на общата стойност на проекта; подобряване на 
комуникацията между участниците и др. Въпреки посочените предимства използването 
на „V“- модела в някои случай не осигурява достатъчни възможности за анализ на 
рисковете, не е възможна работа с паралелни събития и др. „V“- моделът е подходящ за 
проекти, при които съществуват ограничения във времето и във финансовите ресурси и 
такива, за които е необходимо широко тестово покритие. 

 
2.4. Етапи на разработване на бизнес-сайт 

Разработването на web-приложения е комплекс от дейности по планиране, проектиране и 
създаване на сайт в Internet в зависимост от поставените цели и задачи. Съвременният 
web-сайт може да решава както маркетингови задачи – представяне на стоките и 
услугите, показване на конкурентните предимства на компанията, увеличаването на 
търсенето на продукцията, така и да служи като информационен ресурс за различни 
целеви аудитории от потребители.  
В литературните източници и практическите ръководства за създаване на бизнес сайтове 
дейностите по разработване им са групирани в различни по съдържание и брой етапи – 
броят на етапите варира от 3 до 25 [10], [11] и [12]. В доклада са систематизирани 
основните етапи при разработването на web-сайт и са дефинирани дейностите, които се 
изпълняват на всеки етап. 
1.Вземане на решение за разработване на web-сайт. 
Причините за създаване на web-сайт на различните компании са разнообразни, но по-
съществени от тях са: търсене на нови пазари и клиенти, разширяване на бизнеса, 
увеличаване на продажбите, провеждане на мащабна рекламна кампания. На този етап е 
необходимо да бъде определен и размера на финансовите средства за проектиране и 
създаването на сайт. 
2.Анализ на потребителите. 
Чрез техники и средства, като въпросници, интервюта, проучване и анализ, се събира 
информация от потенциалните потребители с цел дефиниране на типа и профила им. 
3.Определяне на изискванията към проекта. 
На основата на бизнес-целите, които се поставят в проекта се определят изискванията, 
на които трябва да отговаря, т.е. разработва се общата концепция на сайта. 
Комплектуват се  всички необходими материали – брошури, отчети, образци и снимки на 
стоки и др. Важно е да бъдат анализирани и уточнени техническите характеристики на 
аудиторията от ползватели – пропускателната способност на каналите за връзка, 
използваните Internet-браузери. Съставя се разширен план, който включва информация 
за бюджета на проекта, графика на работа, техническата документация и др.  
4.Разработване на архитектурата на сайта. 
На този етап се създава карта на сайта, която отразява взаимовръзките между отделните 
страници и функционалните възможности на сайта. Картата се представя във вид на 
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блок-схема. Описва се програмното осигуряване, структурата на базата данни, избира се 
типа на CMS-система, езиците за програмиране и изискванията към хостинга. 
5.Разработване на дизайна на сайта. 
Дизайнът на сайта представя визуалната му концепция [13] и [14]. На този етап се 
определят основните изисквания към дизайна: тип; предпочитани цветове; графични 
елементи и др. Дизайнът се разработва чрез използване на готови шаблони, налични в 
мрежата на Internet или графични редактори Microsoft FrontPage, Adobe PhotoShop и др. 
Използването на шаблони спестява време и финансови средства. Недостатък е липсата 
на уникалност на дизайна, тъй като шаблонът е рамка с минимално количество 
интерактивни елементи и полезни модули и при избор на шаблон, трябва да се оценява 
не само дизайна му, но и неговата функционалност. 
6.Разработване на сайта - кодиране. 
Програмирането е практическо изпълнение на проекта, интегриране на дейностите, 
определените на по-ранните етапи. Извършва се избор на платформа и технологии и се 
определя вида на сайта: статичен или динамичен. Статичният интернет сайт е съвкупност 
от html-файлове, всеки от които представлява отделна страница (или част от нея). 
Статичните сайтове не изискват програмиране. Страниците на динамичния интернет сайт 
се генерират от сървъра в отговор на заявка на потребителя (предадена като URL адрес 
на страницата). Такива сайтове изискват по-големи разходи за разработване и 
техническа поддръжка, отколкото статичните, но тези разходи се изплащат в последствие 
поради по-ниските разходи за редактиране на материали и разработване на 
информационната структура. 
Съвременните web-проекти включват системи за управление на съдържанието (CMS), 
които позволяват актуализиране на съдържанието на страниците, публикуване на текст и 
графична информация, извършване на промени, преместване или изтриване на 
информационни блокове или на цели страници, намаляват риска от непреднамерено 
увреждане на кода. Управлението на съдържанието включва мониторинг на 
приложимостта на публикуваната информация, спазването на критериите за SEO 
оптимизация и др. На този етап важно значение има възможността на страниците на 
сайта да се показват по един и същ начин при различни резолюции на екрана и на най-
популярните браузери - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome. 
7.Тестване на сайта. 
Етапът на тестване на сайта включва проверка за съобщения за грешки, тестове за 
граматични грешки, пропуснати изображения, невалидни връзки и др., а също и проверка 
на функционирането на сайта в различни уеб-браузъри [15]. Работата може да  бъде 
автоматизирана с помощта на инструменти за тестване като IBM Rational AppScan, 
Empirix E-TEST Suite, XSpider, WAS и др. 
8.Пускане на сайта и поддържане. 
След коригиране на грешките и пускането на сайта в интернет започва етап, свързан с 
поддръжката му. Основни цели са поддържане на стабилността на работата на web-
ресурса и актуалността на информацията. Важни елементи са защитата на 
информацията, включително антивирусната защита и защитата на базата данни на 
сървъра от злонамерени атаки. Необходимо е своевременно актуализиране 
съдържанието на сайта, коригиране на грешките, които не са идентифицирани или не са 
отстранени на предишния етап. За ефективното функциониране на сайта важно значение 
имат постоянния мониторинг, наблюдението на посещаемостта и записването на 
статистически данни. 
9.SEO-оптимизация. 
Оптимизацията за търсачките (Search Engine Optimization) е съвкупност от дейности, 
насочени към увеличаване на посещаемостта на интернет ресурса, като се постигат 
високи позиции при задаване на търсачките даден набор от целеви запитвания. SEO 
оптимизацията се основава на семантично ядро - списък с ключови думи, по които се 
планира да популяризира сайта в търсачките. Ключовите думи са групирани по заявки с 
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висока, средна и ниска честота на търсене. Успехът на сайта зависи от правилния избор 
на тези думи. SEO-оптимизацията отчита вътрешни и външни фактори за класиране: 

-Вътрешни фактори - броя, плътността и местоположението на ключовите думи на 
страниците на сайта, стилистичният дизайн на текста, правилно поставяне на етикети, 
мета тагове и др. 

-Външни фактори - индекс на цитиране, съдържание на външни връзки, уместност 
на препращащи страници. 
10.Анализ на резултатите. 
Съвременните системи за търсене в мрежата анализират по-голямата част от елементи 
от web-страниците: текст, заглавия, сервизни html-тагове, стил и структурни 
характеристики на съдържанието. Резултатите от работата на търсещите машини се 
съхраняват в специална база данни и при заявка от потребителя, те се извикват в 
определена последователност.  

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Професионално проектираният web-сайт е печеливша инвестиция за всеки бизнес. За да 
се повиши ефективността и конкурентоспособността на фирмата не е достатъчно само да 
бъде създаден web-сайт. Бързото зареждане на страниците на сайта, добре обмислената 
навигация, лекотата и удобството при използване му, присъствието му на първите 
страници в резултатите при търсене, работата на сайта на различни мобилни устройства 
са необходими условия за успешния и ефективен бизнес в интернет. 
В доклада е разгледана ролята на web-сайта като важен инструмент за представяне на 
бизнеса в Интернет. Класифицирани са типовете сайтове във връзка с  приложението им 
в бизнеса и видовете структури при изграждането им. Разгледани са моделите на 
жизнения цикъл при проектиране на бизнес сайтове и са анализирани техните силни и 
слаби страни. Разграничени са и са систематизирани етапите в проектирането, 
изграждането, пускането в експлоатация и поддържането на бизнес web-сайт, 
определени са дейностите и изискванията на всеки етап. 
Качественият корпоративен сайт е ефективен инструмент не само за решаване на 
текущите задачи, но и средство за постигане на целите и осигуряване на конкурентни 
предимства в стратегически аспект, а именно: създаване на положителен образ на 
компанията в обществото; увеличаване на репутацията й; осигуряване на нови клиенти; 
повишаване ръста на продажбите; разширяване на пазарите; промотиране на нови 
продукти и услуги; укрепване на сътрудничеството с доставчици и търговски партньори; 
привличане на квалифицирани служители. 
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Abstract: The report explores and analyzes the application of the most popular programming languages 
from different organizations: GitHub; Stackoverflow; the TIOBE's Community index. 
The main client technologies: HTML; CSS; JavaScript; Typescript are presented and analysed.  
Features are characterized and the advantages and the disadvantages of the server technologies are 
described: Java; PHP; Python; Ruby. 
The application areas for web site development technologies have been defined. 
The creation of a quality web site is a complex and complicated process, but by observing some 
guidelines and recommendations in the work process can help to select the tools and the technologies in 
its design and development. 
Keywords: programing languages, client technologies, server technologies, application.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Езикът за програмиране е формална система от знаци, предназначена да описва 
алгоритми във форма, която е удобна за изпълнение от компютър. Програмният език се 
състои от набор от лексикални, синтактични и семантични правила, които се използват 
при съставянето на компютърна програма. Той позволява на разработчика да определи 
събитията, които компютърът ще обработва, как ще се съхранява и предава 
информацията и какви действия трябва да се предприемат при решаване на различни 
задачи. 
Разработчиците и потребителите възприемат по различен начин понятието за програмен 
език, но дефинирането му може да бъде извършено в следните основни аспекти: 

-Езикът за програмиране е предназначен за писане на компютърни програми, 
които се използват за прехвърляне на инструкции към компютъра, с цел изпълнение на 
определен процес на изчисление или за организиране на управлението на различни 
устройства. 

-Програмните езици се различава от естествените езици, тъй като те са 
предназначени за предаване на команди и данни от човек на компютър, докато 
естествените езици се използват за комуникация между хората.  
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-Използването на програмен език и специален дизайн е необходимо, за да се 
идентифицират и да манипулират структурите от данни и да се осъществи управлението 
на процесите изпълнявани от компютрите. 
При проучване и анализ на класациите за най-популярните езици за програмиране на 
различни сайтове, класирането на езиците варира в зависимост от показателите и 
параметрите, по които се оценяват. 
Индексът на TIOBE’s Community [1], определя Java като най-популярния език в 
класацията си за м.08.2018 г., следван от C и от C ++. Индексът TIOBE се изчислява, като 
се използват резултатите от 25 търсещи машини и техните най-чести търсения. В 
проучванията на TIOBE’s Community са включени Google, Yahoo, eBay, YouTube, Baidu и 
др. 
Милиони разработчици използват GitHub, за да споделят проекти с отворен код и да 
създават бизнес. GitHub е общност от проекти с отворен код, написани на 337 уникални 
програмни езика. През 2017 г. общността на GitHub достигна 24 милиона разработчици, 
работещи в 67 милиона хранилища в 200 държави. Над 1.8 млн. фирми и организации 
използавт GitHub  - Airbnb, SAP, IBM, Google, Paypal, Bloomberg, NASA, Rails, Nodе. 
Според проучването на GidHub [2] в топ 15 за 2017 г. най-популярните програмни езици 
са (Фигура 1): 

JavaScript
29%

Python
12%

Java
12%

Ruby on Rails
11%

PHP
7%

C ++
5%

CSS
4%

C #
4%

Go
4%

C
3%

Други
9%

 
Фигура 1. Относителен дял на най-популярните езици според GitHub [2] 

*Към други езици са включени: TypeScript, Shell, Swift, Scala, Objective C. 
 
Мащабно проучване на организацията Stackoverflow класира топ 15 на програмните езици 
по следния начин [3]: JavaScript - 71.5%, HTML - 69.4%, CSS - 66.2%, SQL - 58.5%, Java - 
45.4%, Bash/Shell - 40.4%, Python - 37.9%, C# - 35.3%,  PHP - 31.4%,  C++ - 24.6%, C - 
22.1%, TypeScript - 18.3%, Ruby - 10.3%, Swift - 8.3%, Objective-C - 7.3%. 
На основата на проучване на мнението на над 10000 потребители, извършено от Rebecca 
Vogels [4] са определени топ 10 на най-популярните програмни езици за 2018 г. (Таблица 
1). 
Факторите, в зависимост от които са класирани езиците са: 

-текущи познания по web-програмиране на потребителя; 
-време, отделено за изучаване; 
-предпочитания към интерфейс или backend; 
-инвестиции в обучението; 
-цел на изучаване на програмния язик - самостоятелна работа или наемане в 

компания. 
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Таблица 1. Класиране на програмните езици според проучване на R. Vogels [4] 

№ Програмен език Брой гласували % гласували 

1. JavaScript 3606 33.49 

2. Python 3069 28.51 

3. Java 1726 16.03 

4. TypeScript 837 7.77 

5. PHP 577 5.36 

6. Rust 358 3.33 

7. C# 204 1.89 

8. Go 109 1.01 

9. Ruby on Rails 107 0.99 

10. Swift 60 0.56 

 
 

2. АНАЛИЗ НА ПРОГРАМНИТЕ ЕЗИЦИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА САЙТОВЕ 
 

2.1.Езици от страната на клиента 
Езикът HTML (Hypertext Markup Language) е в основата на  World Wide Web. С помощта 

на HTML текстовете могат да бъдат преобразувани в хипертекст и в последствие 
публикувани в Web. HTML има собствен набор от тагове, с помощта на които Web-
браузерите изобразяват web-страници. Важна особеност на HTML-документите е, че те 
съдържат само текст и тагове. Форматирането на елементи на потребителския 
интерфейс - бутони, текстови полета, изображения и анимации е отделено в CSS и 
Javascript библиотеки и когато документът се зарежда от браузъра, те се зареждат 
посредством специални тагове. Документът може да бъде показан, както на  монитора на 
персонален компютър, така и на дисплея на мобилно устройство.  
HTML 5 [5] дава възможност за изчистване на кода и опростява структурата на документа. 
HTML 5 има широки мултимедийни възможности - не са необходими допълнителни 
програми, за да се слуша музика, да се гледа видео, чат, да се отварят снимки и 
изображения. 
При HTML 5 е възможна проверка и валидация на информацията преди нейното 
публикуване, което не е характерно за старата версия на стандарта (в нея проверката се 
извършва след поставянето на данните).  
Важно значение в HTML 5 имат функциите в областта на графиката и анимацията. Тагът 
Canvas в HTML 5, позволява да бъдат създавани игри и потребителски интерфейси на 
ново ниво. Малки игри и анимации могат да бъдат поставяни направо в самия браузър.  
Приложението на HTML 5 е свързано с някои недостатъци.  

-Недостатъчно добра защита на данните, записани в локалната памет на 
броузъра.  

-Натрупване се големи количества информация на твърдия диск на потребителя, 
които се съхраняват дълго време.  

-HTML 5 има относително ниска производителност на съдържанието в областта на 
мултимедията и игрите. 
Въпреки недостатъците, приложението на HTML 5 продължава да е актуално, тъй като 
новите версии на най-популярните интернет броузери все повече се интегрират с новия 
стандарт на HTML 5. 
CSS (Cascading Style Sheets) е фундаментална технология на World Wide Web [6]. CSS 
позволява да бъде отделено форматирането на страницата от нейното съдържание, 
включително оформление, цветове, шрифтове, фонове и отстояние между елементите на 
потребителския интерфейс [7]. Приложението на CSS подобрява достъпността и 
прегледността на съдържанието, осигурява по-голяма гъвкавост и контрол при 
представяне му, позволява на множество web-страници да споделят форматирането, 
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като зареждат един и същ CSS файл, намалява сложността и повторенията в структурата 
на web-страницата.  
Предимства на CSS са:  

-CSS позволява бързо да се променя стила на сайта, тъй като всички стилове се 
пишат в един .css файл (или в няколко файла), които могат да се използват 
едновременно за няколко страници. Например, за да се промени размера и цвета на 
всички заглавия на страниците, не е необходимо да се променя кода на всяка страница 
по отделно, а е достатъчно да се добави в .css файла записа h1 {font-size:12pt; color: 
#888;}, което ще се отрази на всички страници, които включват този CSS файл. 

-Значително намаляване на размера на сайта. Съдържанието (HTML кода) е отделено 
от визуалното оформление (CSS кода), което позволява неколкократно да се намали 
размера на HTML страниците. След пускането на сайта, браузерът кешира CSS-файла и 
в последствие стиловете се използват за всички останали страници, т.е. не е необходимо 
да се зареждат отново. 

-Допълнителни възможности за стилизация. С помощта на стиловете един блок от 
текст може да изглежда различно. Например, посредством стилове, може да се направи 
рамка, фон или сянка около даден текст (подходящ е и за менюта). Също менюто може 
да се фиксира и да остане на място, докато се преглежда сайта. 

-CSS елиминира необходимостта от таблична структура на страницата. Преди са се 
използвали таблици с цел по-лесно да се позиционират елементите на страницата на 
сайта, но този метод не подходящ за представяне на страниците на мобилни устройства.  
Недостатък на CSS е неговото представяне по различен начин в различни браузъри. Този 
проблем е видим, кагато се сравняват различни броузери, например EDGE с Opera при 
отваряне на една и съща страница. Съществуват CSS библиотеки, които решават този 
проблем до определена степен. 
Езикът за програмиране JavaScript [8] е разработен от компанията Netscape за 

създаване на интерактивни HTML документи. Той е обектно-ориентиран език за 
разработване на приложения, както от страна на клиента, така и от страна на сървъра. 
Синтаксисът на езика прилича на синтаксиса на Java, поради което се нарича Java-
подобен. 
Езикът JavaScript е на челните места в класациите на най-използвани езици през 2018 г. 
и се прилага от 80% от разработчиците и 95% от сайтовете. Facebook и Google 
извършват поддръжка на езика чрез свои собствени библиотеки и фреймуорки ReactJS и 
Angular.  
Предимства на езика са:  

-почти всички съвременни браузери са с поддръжката на JavaScript;  
-с използването на JavaScript плъгини и скриптове може да се справи и 

неспециалист;  
-полезни функционални настройки;  
-използване на микрофон и камера; създаване на 3D графики WebGL; 
-постоянно усъвършенстване на езика.  

Недостатъци на JavaScript са: понижено равнище на безопасност; дребни грешки на 
почти всички етапи на работа; голяма част от активно използваните приложение са на 
JavaScript и при липсата на поддръжка на езика ще престанат да съществуват. 
Дълго време разработването на клиентски потребителски интерфейс напълно зависел от 
стандарта ECMAScript и неговата реализация в конкретни браузери. Разработчиците на 
потребителски интерфейс от други направления изпитвали трудности с недостатъците на 
стандартния Javascript в браузерите, с липсата на типове на променливите. При 
Javascript се използва динамично типизиране, което в някои случаи води до грешки при 
разработване на мащабни проекти. 
С появата на първите сложни web-приложения разработчиците постоянно се опитвали да 
въведат в Javascript типове на променливите, които съществуват в други програмни 
езици, като Java, C#. През 2012 г. Microsoft започва създаването на Typescript [9], като 
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въвежда строга типизация, а на по-късен етап, процес на компилация, както в много други 
езици. В езика Typescript се появява и обектно-ориентирана концепция, включваща 
функции като: полиморфизъм, капсулиране и модификатори на достъп, които Javascript 
не поддържа и усложнява разработването на сложни и мащабни проекти. 
Езикът Typescript е надстройка на Javascript и в повечето случаи използва стандартните 
подходи описани в ECMAScript версия 3-7. Всеки валиден код написан на Javascript 
съхранява своята валидност и в среда Typescript, което позволява плавен преход на 
проектите от Javascript на Typescript.   
Синтаксисът на TypeScript се поддържа от болшинството текстови редактори и IDE. 
Microsoft препоръчват използването на Visual Studio и Visual Studio Code при 
разработване на проекти на Typescript. 

 
2.2.Езици от страната на сървъра 
Езикът за програмиране Java е един от най-широко прилаганите през последните години 

и тази тенденция се запазва и за 2018 г. Java  е обектно-ориентиран език, разработен 
първоначално през 1996 г. от компанията Sun Microsystems, а по-късно от Oracle [10]. От 
2006 г. Java платформата става проект с отворен код и се поддържа и развива от 
световната Java общност GNU General Public License (GPL). В световен мащаб 
популярността на Java постоянно нараства и броят на Java разработчици се увеличава  
благодарение на отворения код. Големи световни софтуерни корпорации Oracle, IBM, 
Google и SAP базират своите разработки на Java платформа, с изключение на Microsoft, 
които разработват и поддържат собствена платформа, наречена .NET Framework и език, 
подобен на Java, наречен C#.  
Java се използва за разработване на различни видове софтуер: уеб приложения, офис 
приложения, настолни и приложения за мобилни устройства, игри и др. 
Основни предимства на езика Java е предоставянето на опростен интерфейс за 
потребителите и разработчиците, елиминиране на използването на указатели и замяната 
на сложността на множественото наследяване в C ++ със структура, наречена 
интерфейс. Приложенията, разработени с Java, могат да се изпълняват на всяка 
хардуерна и софтуерна платформа и се поддържат от всеки съвместим с Java браузър. 
Освен това Java има много добри мрежови способности.  
Недостатъкът на Java е, че изпълнението на приложения, написани на езика е 
сравнително по-бавно и заемат повече място в паметта от другите езици за 
програмиране като C и C ++. За разлика от С ++, където програмата се компилира до 
машинен код, след което се изпълнява от процесора, при Java програмата се компилира 
до псевдокод, който се изпълнява във виртуална машина, която я докомпилира до 
машинен код по време на изпълнението. Тези действия забавят допълнително 
изпълнението на програмата. 
PHP (Hypertext PreProcessor) е инструмент за създаване на динамични и интерактивни 
web-сайтове и е мощно и гъвкаво средство за разработване на проекти с различен мащаб 
– от блог до мащабни web-приложения в Интернет. 
Езикът PHP намира широко приложение в областта на web-технологиите. На основата му 
се разработват разнообразни приложения, главно за работа на сървърите, интерактивни 
и динамични страници на сайтове. Много световноизвестни проекти като Zend, Yahoo, 
Facebook, Google, NASA и др. използват PHP. 
С помощта на PHP се работи лесно с бази данни, особено при обработка на големи 
масиви еднотипна информация. Възможно е изпълнението на сложни математически 
изчисления, на мрежови функции, обработка на електронна поща и др. Езикът осигурява 
поддръжка на широко разпространените бази данни (MySQL, PostgreSQL, Oracle и др.).  
Предимства на езика PHP са:  

-софтуер с отворен код, който се разпространява под лиценза на „The PHP License“ 
[11] ; 
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-скриптов език с широки възможности за web-програмиране и създаване на 
интерактивни и динамични web-сайтове;  

-лесен за усвояване и приложение; 
-гъвкавост при генериране на HTML документи;  
-поддържа се и се използва от голям брой разроботчици и потребители; 
-разработени са огромно количество библиотеки и разширения на езика; 
-възможно е постигането на определен резултат само с няколко реда код и др.  

Езикът PHP не е лишен от някои недостатъци: 
-не е подходящ при създаване на приложения за декстоп и системни приложения и 

компоненти; 
-web-приложенията, написани на PHP,в някои случаи имат проблеми със сигурността.  

Приложението на езика Python [12] осигурява на разработчика максимална 
производителност при минимално количество програмни грешки и добра четимост на 
кода. Синтаксисът, използван в езика Python е опростен и минимизиран, като това е 
напълно достатъчно за решаването на различни задачи. Python разполага с обемна 
стандартна библиотека, включваща голям набор от полезни функции. На Python са 
написани приложенията Yahoo Maps, Zope Corporation, Linux Weekly News и др. 
Силни страни на Python са:  

-наличие на  набор от фреймуърки, готови решения и функции;  
-четим и разбираем синтаксис;  
-отлично решава проблеми, свързани с реализацията на математически изчисления, 

създаване на системни инструменти и др. 
Приложението на езика Python е свързано с някои недостатъци: 

-липства достатъчна търговска поддръжка на средствата за разработка; 
-средствата на езика за работа с бази данни са ограничени; 
-по-ниска производителност на Python в сравнение с Java и др., поради което езика се 

счита за бавен. 
Ruby [13] е скриптов обектно-ориентиран език. Характеризира се с динамична типизация 
и автоматично управление на паметта. Езикът Ruby се използва в web-разработки в 
състава на отворения web-фремоуърк Rails, и се нарича често Ruby on Rails (RoR). 
Предимства на Ruby on Rails са: 

-език с отворен код; 
-работи на много платформи; 
-може да се интегрира в HTML страници; 
-език от много високо ниво (VHLL), притежава високо ниво на обстракция и обектен 

подход при реализация на алгоритмите; 
-интегрира в своите програми високопроизводителни сървъри бази данни (DB2, 

MySQL, Oracle и Sybase); 
Ruby притежава някои недостатъци: 

-обучението с езика на по-късен етап е сложно; 
-информационните ресурси са недостатъчни; 
-Ruby е с по-ниска производителност, в сравнение с други езици, прилагани за 

разработване на web-приложения; 
-Ruby се разработва и развива сравнително бавно. 

Проекти, при разработването на които се използва Ruby са: Google SketchUp, GitHub и 
Shopify. 
В резултат на извършения анализ могат да бъдат направени следните изводи: 

-PHP е най-подходящия програмен език за създаване на динамични web-страници. 
-Python е универсален език за програмиране с помощта на който могат да се правят 

различни приложения - от интернет-сайтове и десктопни приложения до роботи и 
системни услуги. 
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-Ruby е програмен език от високо ниво, който позволява на разработчика да се 
съсредоточи върху изпълнението на приложните задачи, като отделя по-малко внимание 
на детайлите на интерфейса и организацията на съхранението на данните [14]. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Броят на програмните е езици в наши дни е повече от 2500 и всяка година техния брой се 
попълва с нови. Някои езици се използват само от малък брой самостоятелни 
разработчици, а други са известни на милиони хора. Професионалните програмисти в 
много случай използват повече от десетки различни езици в работата си.  
При решаването на конкретни задачи главната роля принадлежи на човека. Компютърът 
изпълнява задачите си единствено според разработената програма. Ролята на човека и 
машината може да бъде разбрана по-лесно, ако в процеса на решаване на конкретни 
задачи се следват следните етапи. 

1.Дефиниране и представяне на проблема. 
2.Построяване на математически модел. 
3.Разработване на числен метод. 
4.Разработване на алгоритъм. 
5.Програмиране. 
6.Тестване на програмата. 
7.Разчети и анализ на получените резултати. 

Съществуват множество програмни езици и инструменти за създаване на web-сайтове, 
но само някои от тях са в състояние да предоставят на разработчиците средства за 
решаване на задачите, пред които са изправени. При разработването на бизнес сайт е 
необходимо да се изберат най-подходящите от съвременните средства и технологии, 
позволяващи създаването на интерактивни web-страници, с цел решаване на 
конкретните задачи, поставени още в началния етап. 
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Abstract: From the beginning of the 21st century, digital competencies are perceived as a "requirement 
and right," as a "life/basic skill". The purpose of this article is to justify the creation of a blitz-survey, 
designed and conducted to determine the level of digital competence of students. The completed 
research will try to answer the question of how training in Faculty of Engineering and Technology 
develops the digital competence of students - future engineers, which factors influence the development 
and attitudes to improve this type of competence. 
The spectrum of components in the digital competencies is defined when developing the conceptual 
model of the study. The research model also reflects European documents in this area, the needs, and 
requirements of the labour market related to the training of engineers and the new approaches and 
paradigms in higher education. The questions were provisionally divided into seven sections, which also 
have connecting links. 
At this stage, the study was carried out with 280 students.  
The end goal of the scientific research is to suggest strategies for adapting the training of the students to 
the European requirements and the needs of the labour market in order to improve their employment 
status, their adaptiveness, and their professional development. 
 
Keywords: Digital skills, digital competence, education, learning.  

 
 
1. INTRODUCTION  
The social and economic interplays are increasingly mediated by technology. Therefore, the 
successful professional occupation is more dependent on digital competencies than on access 
to and use of technology. The insufficient competencies that are not on a functional level, are 
pernicious to the employment prospects. Various studies highlight that in the near future a large 
number of jobs and professions will require ICT skills at a certain level. These requirements 
pose new challenges to education, and especially to the universities that teach engineers. 
The life in a digital society challenges us to develop and improve our ICT skills in order to 
benefit from the increasing opportunities offered by technology to engage fully and actively in 
social and economic life. From the very beginning of the 21st century, digital competencies are 
perceived as a "requirement and right," [7] as a "life / basic skill" [2]. 
The purpose of this article is to justify the creation of a blitz-survey, designed and conducted to 
determine the level of digital competence of students (according to their self-assessment), 
based on the European reference framework for digital competencies. The completed research 
will try to answer the question of how training in FET develops the digital competence of 
students - future engineers, which factors influence the development and attitudes to improve 
this type of competence. 
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2. MATERIAL AND METHODS 

As highlighted in the European Commission’s report „Being born in a digital era is not a 
sufficient condition for being digitally competent. “[8] And "lack or insufficient digital skills in 
many adults (48% of Europeans aged 16-74 do not have or have little ICT skills), hamper their 
productivity and innovation capacity in the workplace and restrict their participation in the 
society." [8] 
Generally speaking, competencies are integrated, portable and multifunctional set of 
knowledge, cognitive and practical skills, attitudes and values representing the potential to 
perform effectively in a given context, which can be utilized as a whole to enable efficient 
conduct of a given individual [4]. 
DigComp was developed by the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission as 
a scientific project based on consultation with, and active input from, a wide range of 
stakeholders and policymakers from industry, education, and training, employment, social 
partners, etc. Almost half (44.5%) of the EU population aged between 16 and 74 has insufficient 
digital skills, as demonstrated by the EU-wide Digital Economy and Society Index (DESI) 
indicator on "digital skills," based on 2015 Eurostat data [3]. 
Main dimensions of DigComp 2.0. for Citizens are: 
1. Areas identified to be part of the digital competence Dimension  
2. Competence descriptors and titles that are pertinent to each area Dimension  
3. Levels of proficiency for each competence Dimension  
4. Examples of the knowledge, skills, and attitudes applicable to each competence 

The DigComp project presents the framework for relevant key competencies and their sub-
competencies. It consists of 5 areas и 21 sub-competencies that characterize skills and 
attitudes in term of necessary knowledge: 
1. Information and data literacy: 1.1 Browsing, searching and filtering data, information and 

digital content; 1.2 Evaluating data, information, and digital content; 1.3 Managing data, 
information and digital content. 

2. Communication and collaboration: 2.1 Interacting through digital technologies; 2.2 Sharing 
through digital technologies; 2.3 Engaging in citizenship through digital technologies; 2.4 
Collaborating through digital technologies; 2.5 Netiquette; 2.6 Managing digital identity. 

3. Digital content creation: 3.1 Developing digital content; 3.2 Integrating and re-elaborating 
digital content; 3.3 Copyright and licences; 3.4 Programming. 

4. Safety: 4.1 Protecting devices; 4.2 Protecting personal data and privacy; 4.3 Protecting 
health and well-being; 4.4 Protecting the environment. 

5. Problem-solving: 5.1 Solving technical problems; 5.2 Identifying needs and technological 
responses; 5.3 Creatively using digital technologies; 5.4 Identifying digital competence 
gaps. 

In order to provide an accurate analysis of the digital competencies, DigComp started to carry 
out numerous researches after the first publication of Digital Competence Framework in 2013 by 
the Institute for Prospective Technological Studies of the European Commission's Joint 
Research Centre.  
It is important to understand the particular meaning that DigComp 2.0 defines for the terms: 
competence, knowledge, skills.  
Competence. In the Key Competencies Recommendation, competence is defined as a 
combination of knowledge, skills, and attitudes appropriate to the context (European Parliament 
and the Council, 2006). In the context of this work, competence is understood as a set of 
knowledge, attitudes, and skills. 
Knowledge. Knowledge means the outcome of the assimilation of information through learning. 
Knowledge is the body of facts, principles, theories, and practices that are related to a field of 
work or study. In the context of the European Qualifications Framework, knowledge is described 
as theoretical and/or factual. 
Skills. Skill means the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and 
solve problems. In the context of the European Qualifications Framework, skills are described 
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as cognitive (involving the use of logical, intuitive and creative thinking) or practical (involving 
manual dexterity and the use of methods, materials, tools, and instruments). 
In order to carry out the research and analyse the results it is needed to holistically understand 
the terms used for describing the competencies: Content in different formats (incl. 3D printing); 
Data; Digital communication; Digital environment (a backdrop for digital actions without naming 
a specific technology or tool); Digital technology; Digital tools; Privacy policy. A subset of these 
are the less known or a different meaning is embedded in them. 
Digital content - any type of content that exists in the form of digital data that are encoded in a 
machine-readable format, and can be created, viewed, distributed, modified and stored using 
computers and digital technologies, e.g. the internet. The content can be either free or pay 
content. Examples of digital content include web pages and websites, social media, data and 
databases, digital audio, such as mp3s, and e-books, digital imagery, digital video, video games, 
computer programmes, and software. 
Digital services - services that can be delivered through digital communication, e.g. internet, 

mobile phone network that might include delivery of digital information (e.g. data, content) and/or 
transactional services. 
Problem-solving - “an individual’s capacity to engage in cognitive processing to understand 
and resolve problem situations where a method of solution is not immediately obvious. It 
includes the willingness to engage with such situations in order to achieve one’s potential as a 
constructive and reflective citizen” [1]. 
Well-being - the term is related to the definition of good health as a state of complete physical, 
social and mental well-being [5], and not merely the absence of disease or infirmity. Social well-
being refers to the sense of involvement with others and with the communities (e.g. access and 
use of social capital, social trust, social connectedness, and social networks). 
Social inclusion - the process of improving the terms for individuals and groups to take part in 
society [10]. Social inclusion aims to empower poor and marginalized people to take advantage 
of burgeoning global opportunities. It ensures that people have a voice in decisions which affect 
their lives and that they enjoy equal access to markets, services, and political, social and 
physical spaces. 
The spectrum of components in the digital competencies is defined when developing the 
conceptual model of the study. The research model also reflects European documents in this 
area, the needs, and requirements of the labor market related to the training of engineers and 
the new approaches and paradigms in higher education. 
The study of the digital competencies of students from the Faculty of Engineering and 
Technology is relevant and significant for several reasons: 
• The EC's key transformation actions, through the Erasmus + and Horizon 2020 programs, are 
aimed at exploring and testing the frameworks for digital competencies and self-assessment 
tools for learners, teachers, and organizations; 
• The expectations that actions by the Member States and educational institutions are aimed at 
strengthening digital competencies in education and training institutions, including among 
disadvantaged groups, and by reviewing learner assessments to ensure recognition of the 
learning acquired in digital skills; 
• Taking into account the EC's summary that digital inclusion is more dependent on digital 
competencies than on access to and use of technology; 
• The necessity to establish a successful strategy and measures to meet the challenges posed 
by the digital world to the professional development of the engineers when taking into account 
the specific requirements for each professional field; 
• Both, young and old job applicants recognize the importance of digital competencies for 
employment. However, some young people can't apply their skills creatively and critically. 
The data obtained from the research will provide significant information material that can be 
used as a basis to develop a strategy for the development of the digital competencies of 
the students who are trained in the Faculty of Engineering and Technology as well as other 
management decisions. 
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The questionnaire complied with the European Reference Framework for Digital Competence, 
curricula of the various majors and digital competencies that it seeks to develop through the 
training in the faculty. The questionnaire has gone through adaptation and verification, selecting 
the right specialized terminology, choosing the form and design of the survey. 
In adapting of the questionnaire developed by the National Institute of Multimedia Education [6] 
(Japan, 2009) for Studying the Digital Competencies of the Students, the questions (15) were 
provisionally divided into seven sections, which also have connecting links. 
 

3. DISCUSSION AND RESULTS 

The policies of the European Commission since 2002 are focused on overcoming the 
inconsistencies and adapting formal education to acquiring the preparation and development of 
the digital competencies of the graduates. The initiative “New Skills for New Jobs" on the 
European labour market adopts the transversal model that recognizes the diversity and richness 
of digital competencies as well as their validation when acquired in nonformal or informal 
environments in order to be included in the portfolio of competencies of jobseekers. The 
existence of a common European framework allows equivalence in the understanding and 
assessment of digital competencies, similar to the Common Reference Framework for 
Languages. Developed frameworks in the area of digital competencies – the e-Competence 
framework for ICT professionals; the e-Competence framework for end-users; the DigComp 
framework develops the transversal component of competence for different professional profiles 
and together with the European Qualifications Framework allows objective measurement and 
certification. 
The increasing digitization of most economy areas, industry, and social life also require a higher 
level of digital competency of workers in order to be successful in the labour market. In this 
connection, various activities/measures are being taken at the level of the European Union and 
at the state level. 
At the European level: 

 In order to enhance employability, various initiatives have been taken to promote the digital 
competencies of professionals with the establishment of a DIGCOMP reference framework 
linked to the European Qualifications Framework and EUROPASS; 

 Digital competencies are associated with digital security, responsive, critical and creative 
use of technology, and through learning can activate other key competencies such as 
initiative, lifelong learning, adaptability at the workplace, and more. The research has 
considered the transversal aspects of digital competencies that go beyond operational ICT 
skills; 

 The developed DigComp framework creates an environment for "meeting" employers' 
expectations with the training of specialists and jobseekers. 

 Ability to certify digital competencies acquired on a non-formal or informal way. 
At State / Local Level: 

 Adoption of the European Reference Framework for Digital Competencies by the 
Ministry of Education and Science and the Ministry of Labour and Social Welfare and 
adapting the preparation of adolescents to the norms for better professional realization; 

 Integrating the Digital Competence Framework and adapting syllabuses and curricula for 
general and vocational education and continuing education and training for adult 
learners; 

 Conforming the requirements for recruiting to the Digital Competence Framework 
according to the job requirements and objectively measuring the level of real 
competencies of the candidates. 

At this stage, the study was carried out with 280 students trained in FET from the first to the 
fourth year of bachelor’s degree, full-time and part-time training as well as with part of the 
students in master programs or in the qualification course for acquiring the professional 
qualification "Teacher." The majority of students completed the questionnaire online, and only a 
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small part of the graduates - on paper. Since the respondents are adults (over 18), they are 
assumed to have sufficient experience of working with digital technologies and sufficiently 
objective self-assessment of their digital competencies. They were required to answer all 
questions and sub-questions before moving on to the next one. 
 

 
 

Fig. 1. Distribution of the students on a training course 
 
In the first section, besides demographic issues, course, and specialty, students are also 
asked to answer questions about additional qualifications that they have received in FET, as 
well as their future career plans. We have included a regarding the age in order to determine the 
appropriate digital generation to which the students belong, and the future professional 
realization we connect not only with the specialty and the educational degree, but also with the 
need to develop the professional competencies in the future/perspective. 
The second and third sections of the research the intensity and purpose of using digital 
technologies (computer, portable devices and the Internet) in the learning and working 
environment (as most of the respondents are working), and during the leisure time. 
In Section 4, research attention is directed at self-assessment of students' digital technology 

skills- to the extent to which the training in the Faculty is sufficient for the execution of the job, 
using information, content creation, programming, etc. It is also taken into account the source 
from which they have mainly received their training, as well as the degree of readiness to 
perform specific tasks related not only to the use of digital technologies, security, and safety 
when working with them, but also to create digital products. 
In Sections 5 and 6, we examine the students' attitudes towards work with a computer, their 
willingness to link their professional realization and career development to digital technologies, 
and their views on the importance of ICT to the economy and the people's quality of life in 
general. Special attention is given in sections 6 and 7 to the use of ICT for the teaching in the 
faculty, the types of utilized resources and methods. 
In order to further reinforce the credibility of the data received and to answer the students 
frankly, we have placed the questions in different sections, with the help of which we examine 
them in several areas and the volume of their digital competence. 
 
4. CONCLUSION 
In this paper the conceptual model of the study in the spectrum of components in the digital 
competencies is defined. This model reflects European documents in this area and special 
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Digital Competence Framework (DigComp). For the needs of the research the question for the 
blitz survey was defined. The survey includes six sections that were examined methodically. 
The study involved 280 students from different courses in majors. 
The next step is to analyse the data acquired from the blitz-surveys from the different sections. 
If needed, the research is going to be expanded. The end goal of the scientific research is to 
suggest strategies for adapting the training of the students to the European requirements and 
the needs of the labour market in order to improve their employment status, their adaptiveness, 
and their professional development. 
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PHASE PORTRAIT OF DYNAMIC SYSTEMS FROM A SECONDARY 

ROW 
 

Kaloyan Yankov 
Thracian University - Stara Zagora 

Faculty of Engineering and Technology - Yambol 
Graf Ignatiev 38, 8602 Yambol, Bulgaria 
e-mail: kaloyan.yankov@trakia-uni.bg 

 
 That which is static and repetitive is boring.  

That which is dynamic and random is confusing.  
In between lies art. 

John A. Locke (1632–1704),  
British philosopher and medical researcher. 

 
Abstract. 
The phase portrait of the second and higher order differential equations presents in graphical form the 
behavior of the solution set without solving the equation. In this way, the stability of a dynamic system and 
its long-time behavior can be studied. The article explores the capabilities of Mathcad for analysis of 
systems by the phase plane method. A sequence of actions using Mathcad's operators to build phase 
portrait and phase trace analysis is proposed. An example is given by a differential equation of the 
second order. The approach is also applicable to systems of higher order. 
Keywords: phase portrait, phase trajectory, equilibrium point, stability analysis, bifurcation, Mathcad,  

 

ФАЗОВ ПОРТРЕТ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ОТ ВТОРИ РЕД 
 

Калоян Янков 
Тракийски университет - Стара Загора 

Факултет “Техника и технологии” - Ямбол 
“Граф Игнатиев” 38, 8602 Ямбол, България 

e-mail: kaloyan.yankov@trakia-uni.bg 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Динамичното поведение на една система се представя с обикновено диференциално 
уравнение(ОДУ) от n-ти ред: 
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Единият подход за изследване на модела (1) е аналитичното му решаване. За линейни 
системи има предписани алгоритми, което прави задачата изпълнима. Не така стои обаче 
въпросът при нелинейните системи. Тяхното решаване може да се окаже проблем, 
понеже не съществуват общи методи за решаване на нелинейни диференциални 
уравнения. Като правило тези системи се изследват качествено, приблизително [1,2].   
Друг подход, който се отличава с нагледност на резултатите, е методът на фазовото 
пространство. Основно при него се разчита на графичните изображения, представящи 
различни аспекти на диференциалния модел. По този начин може да се намерят особени 
точки в които системата е устойчива или неустийчива, както и да се проследи 
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дълговременното поведение на модела и да се получи информация за стабилността на 
системата. 
Настоящата работа има за цел да предложи алгоритъм за изследване на системи от n-ти 
ред по метода на фазовото пространство в среда на програма Mathcad, Parametric 
Technology Corporation [3,4]. Ще бъдат използвани възможностите на програмата за 
символна обработка и аналитични преобразувания. 
 
2. АЛГОРИТЪМ В СРЕДА НА ПРОГРАМА MATHCAD 
 
2.1. Модел в пространство на състоянието 
 
При системи от първи ред процесът на изследване е силно облекчен, понеже фазовата 
равнина е дефинирана явно от диференциалното уравнение [5]. При системи от по-висок 
ред са необходими някои преобразувания на уравнението, за да се получат изрази, 
подходящи за изобразяване в равнина.  
Необходимо условие за прилагане на метода на фазовото пространство е системата да 
бъде представена в пространство на състоянията. С подходяща субституция ОДУ от n-ти 
ред се представя като система от n уравнения от първи ред: 
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Матричното преставяне е: 
 

UBYAY ..   (3) 

където: Y е n-мерен вектор на състоянията;  
U е m-мерен вектор на входните въздействия;  
A – матрица на сътоянието;  
B – входна матрица. 

 
Векторната функция, която се изисква от програмите за решаване на ОДУ в Mathcad 
трябва да има вида: 
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Всяка една от функциите y1,y2,...yn може да бъде получена числово с програма Rkadapt: 

 

S:=Rkadapt(init, t0, t1, Npnt , D) //метод на Runge-Kutta от IV ред с адаптивна стъпка. 
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Аргументи на тази програма са: 

 init - вектор с n реални начални стойности;  

 t0, t1 - реални скаларни крайни точки на интервала, в който се оценява 
решението на системата;  

 Npnt е брой точки за които се смята приближеното решение. Броят на 

получените решения е (Npnt+1); 
 D е векторната функция (4). 

 S е матрица-резултат с (n+1) колони и (Npnt+1) реда. Първата колона S<0> 
са стойностите на t в диапазона [t0, t1]; S<1> - стойностите на y1; 
S<2> - стойностите на y2 и т.н. 

 
2.2. Дефиниране на фазова равнина 
 
Фазова равнина yiOyj се определя от две променливи yi,yj,i,j=1..n,i≠j, като едната се 
избира за абсциса, a другата за ордината. Броят възможни фазови равнини е n*(n-1)/2. 

Всяка една от тях е носител на фазова траектория )()( ij yyyf  , която дава графично 

зависимостта между фазовите променливи. Построяването на фазовата траектория f(y) в 
MathCad може да стане по два начина: 
 

избор:  Insert > Graph > X-Y Plot 
команда: “@” 

 
Графиката помага визуално да се установи поведението на функцията и да се определят 
приблизително корените й, които в случая са търсените равновесни точки. 
Големият брой равнини се оказва естествено ограничение за прилагането на метода на 
фазовото пространство при диференциални уравнения от трети и по-висок ред [6]. По 
тази причина в статията ще се разглежда двумерният случай, а получените резултати ще 
са валидни за всяка комбинация (yi,yj,), i,j=1..n,i≠j. 
 
2.3. Нулклини във фазовата равнина 
 

Нулклини са кривите, които във фазовата равнина представят нулевите стойности на 
първите производни в (3): 
 

0..)(  UBYAYF  (5) 

 
За модели от 2 ред те са много удобни, защото пресечните точки на двете нулклини 
графично дава положението на особените точки, в които трябва да се изследва 
устойчивостта на системата.  
Нулклините са незаменими при определяне на бистабилност в системата. Тя се проявява 
при наличие на положителна обратна връзка или нелинейност. Графичната 
интерпретация на бистабилността е пресичане на нулклините в три точки [7]. 
 
2.4. Равновесни точки 
 
Особени точки Y* на уравнение (5) са точките, които удовлетворяват изискването: 
 

0.*.*)(  UBYAYF  (6) 
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Намирането им може да стане графично с визуално определяне на кооординатите им 
като пресечни точки на нулклините, аналитично или с числов алгоритъм [8]. Аналитичното 
решение се получава с командата "solve". Синтаксисът е: 
 

 YsolveYFq , )(:     // q - вектор с корените на функцията F(Y) 

 
Преимуществото, което дава символното решение е, че може да се анализират и да се 
оценят участващите в уравнението параметри. 
Ако F(Y) e трансцедентна функция или MathCad не е в състояние да изпълни командата 
solve, то е възможно корените да се намерят с числен метод, като за целта са подходящи 
две програми. 
Програмата “root” връща един корен, който се търси в интервала [a,b].  
 

q:=root(F(Y), Y, [a, b])  // решение Y в интервал [a,b] 

 
Приблизителното определяне на интервала [a,b] на възможно решение може да стане по 
графиките на F(Y). 
Другата програма, която намира всички корени, но само на алгебричен полином е 
“polyroots”. За нейната работа са необходими коефициентите на полинома F(Y). Те 
могат да се зададат явно с диалог или да бъдат получени с команда “coeffs”: 
 

 coeffsYFv  )(:  // v: вектор с коефициентите на полинома F(Y) 

)(: vpolyrootsq      // q: вектор с корените на полинома F(Y) 

 
2.5. Тип на особените точки. 
 
Типът на особената точка се определя от знака на първата производна: 
 

dY

YdF *)(
 

< 0 – устойчива (sink); 
> 0 – неустойчива (source); 

(7) 

= 0 –  
Необходимо е да се изучат следващите 
производни, за да се определи вида на точката. 

 
Удобно е първата производна да се получи в символен вид. Нека идентификаторът й е 
d1(Y). Командният ред за аналитично диференциране е: 
 

  )(:)(1 YF
dY

d
Yd  // символна форма на първа производна на F(Y) 

 
Операторът за диференциране е наличен в Calculus Toolbar или се извиква с клавиш “?”. 
Съвместното изчертаване на F(Y) и d1(Y) позволява да се определи типът на точката в 
съответствие с условията (7). Точен резултат се получава, като аргументът на 
производната се замести със стойността на равновесната точка.  
 
2.6. Собствени стойности на матрицата на състоянието 
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Друг начин да се определи типът на особените точки, е да се изчислят собствените 
стойности на матрицата на състоянието A. Ако системата е нелинейна, то тя се 
линеаризира в околност на всяка точка с матрицата на Якоби. Според теоремата на 
Хартман-Гробман, в близост до равновесната точка Y*, нелинейната система има същото 
качество като линейната система [9]. Операторът за получаване на аналитичен израз на 

якобияна е: 

 ),(),( tAJacobytAJ   // якобиян на матрицата състоянието 

Стойностите на особените точки се заместват в якобияна и се изчисляват собствените 
стойности. Командата, с която могат да бъдат получени е: 
 

 )(: AJeigenvalsev     // ev - вектор със собствени стойности на АJ 

 
Числовите стойности на реалната и имагинерна част на собствените стойности 
определят типа устойчивост на системата [10] . 
 
2.7. Точка на бифуркация.  
 
Дефинира се за системи, при които устойчивостта зависи от параметър [11]. За тези точки 
е характерно, че малки промени в параметъра водят до значими промени в 
устойчивостта. Aко са известни точките на бифуркация, това е предпоставка работната 
област на системата да се предвиди да е далеч от тях. По този начин вероятни смущения 
няма да доведат до качествена промяна в поведението й; и обратно - поведението на 
система, работеща в близост до точка на бифуркация, може да се промени драматично 
при шумово въздействие. 
Диференциалното уравнение при наличие на бифуркационен параметър b има вида: 
 

UbBYbA
dt

dY
bYF ).().(),(   (8) 

 b - бифуркационен параметър  
 
Разполагайки с тази функция, може да се установи как зависи фиксирана точка Y* от 
параметъра b. Стабилност на  точка Y* във функция от b ще има, ако: 
 

0
)*,(


dt

bYdF
 (9) 

 
3. ПРИМЕР 
 
Алгоритъмът за приложение на анализа по метода на фазовата равнина ще бъде 
демонстриран, като се изследва промяната на плазмената ренинова активност (ПРА) 
след прилагане на лекарството никардипин върху опитни животни [12,13]. Приложените 
дози са 20,40 и 60 mg/kg живо тегло. Математическият модел на процеса в зависимост от 
дозата на лекарството е представен в [14]. За идентификация на процеса е избрано  
дифренциално уравнение от втори ред: 
 

0)(),().(
),(

).().(.2
),(

0

2

002

2

 dKdtyd
dt

dtdy
dd

dt

dtyd


   

(10) 
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0
)0,0(

58.7)0,0(





dt

dy

y

 

начални условия 

  

където: d - доза на лекарството [mg/kg телесно тегло]; 
ζ(d) – коефициент на потискане; 
ω0(d) -  естествена честота на процеса; 
К0(d) – базово ниво; 

 
Изчислените параметри за различните дози са в Таблица 1. 
 

Таблица 1. Параметри на модела за различни дози 

параметър Доза [mg/kg] телесно тегло 

в уравнението  Mathcad 20 40 60 

ζ(d) z 0.95 1.35 1.58 

ω0(d) w 0. 64 0.64 0.64 

К0(d) K0 -3.00 -1.62 0.42 

 
Графиките на процесите са на фиг.1. 
 

 

Фигура 1. Графики на ПРА 
 
3.1. Пространство на състоянията 
 

Със субституциите: 
 











mL.h

mg
      ),()(1 dtydy

 











2

1
2

mL.h

mg
   

),(
)(

dt

dtdy
dy

 

(11) 

 
Моделът се свежда до система от две автономни диференциални уравнения, които 
представят дозозависимия модел в пространството на състоянията: 
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(12) 

 
Началните условия се записват в матрица  
 











0

58.7
0Y   

 
Други начални стойности, необходими за моделирането са: 

t0=0    

t1=15 

N1=500 

// начален момент 
// краен момент [час] 
// брой точки в интервала 

 
Векторната функция (4), необходима за програмата за решаване на ОДУ e: 
 
















0...2.
),(

10

2

1

KYwzYw

Y
YtD  (13) 

 
Числовото решаване е с оператора 
 

S:=Rkadapt(Y0, t0, t1, N1 , D) 
 
На фигура 2 са показани част от стойностите на матрица S при доза 60mg/kg. Първата 
колона е времето, втората колона - фазова променлива y1, третата колона - фазова 
променлива y2. Броят редове е 501. 
 
3.2. Фазова равнина 
 
Променливите на състоянието на пространството y1 и y2 определят фазовата равнина. В 
тази равнина абсцисата е y1 и ордината е y2 (Фигура 3).  
Същите траектории, но във функция на времето, са на фигура 4. 
 
3.3. Нулклини на процеса 
 
Нулклините на процеса се строят в координатна система y1Oy2. От системата  
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Фигура 2. Стойности на матрица S 
 
 
 

 

Фигура 3. Фазови траектории  
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а) Траектории на y1(t) за трите дози  b) Траектории на y2(t) за трите дози 

Фигура 4. Времеви траектории на фазовите променливи 
 
 
 
след матричното умножение: 
 

0
)()().(2)(

)(
*:

00

2

0
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dKddd

dy
BYAM


   

 
се получават две решения спрямо y2: 
 

zw

K
y

z

w
ysolveM

ysolveM

..2

0
1.

.2
, 

0, 

21

20





 

 
Вижда се, че едната нулклина съвпада с абсцисната ос, а другата е права, която я 
пресича в особените точки. Последната зависимост дава координатата y1 за различните 
дози: 
 

21
.2

0
, 

..2

0
1.

.2 w

K
ysolve

zw

K
y

z

w
  

 
Координатите на дозозависимите особени точки са (-K0/(2.w2), 0). Само K0 зависи от 
дозата.  
 
3.6. Собствени стойности на матрицата на състоянието.  
 

В случая собствените стойности за различните дози зависят само от коефициента на 
демпфериране. Собствената честота е една и съща. Командата и решението са: 
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zwzw

zwzw
zwAeigenvalszwev

 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

147 
 

 
Символното изчисляване на собствените стойности позволява да се построи графиката 
им във функция на дозата. Реалните части са винаги отрицателни, а имагинерна 
съставка, която води до осцилации с честота w ще се проявят при z<1.  
При z>1 особените точки са от тип устойчив възел , а при z<1 - устойчив фокус. 

 
3.7. Точка на бифуркация. 
Параметър в изследвания модел е дозата никардипин. Интерес би представлявало 
установяването на наличие на бифуркационна точка, но целта бе да се покаже начина на 
изследване с Mathcad. По-широко възможностите на метода на фазовата равнина са 
демoнстрирани в [15], където е анализиран друг препарат от групата на калциевите 
антагонисти - нифедипин.  
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Методът на фазовото пространство е графичен подход за изследване на линейни и 
нелинейни диференциални уравнения. Той дава визуална представа за развитието и 
устойчивостта на процеса без да е необходимо решаването на уравнението, което го 
описва. В работата е предложена последователност от действия за приложение на 
метода в среда на програма Mathcad за изследване на системи и процеси описвани с 
диференциални уравнения от втори и по-висок ред. Приоритетно са използвани 
възможностите на Mathcad за символна обработка. Така се получават параметризирани 
модели, които са удобни за изследвани и симулиране на системата при вариране на 
параметрите. Алгоритъмът е илюстриран с анализ на плазмената ренинова активност на 
препарата никардипин. 
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PHASE-PLANE STUDY USING WOLFRAM MATHEMATICA  
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 That which is static and repetitive is boring.  
That which is dynamic and random is confusing.  
In between lies art. 

John A. Locke (1632–1704),  
British philosopher and medical researcher. 

 

Abstract.  
In this paper, the capabilities of the specialized software Wolfram Mathematica for investigating 
processes described with differential equations are discussed. The aim is to create procedures and 
algorithms in Mathematica environment for study and analysis of systems and processes using the 
Phase-plane method. The proposed algorithm has been experimented to evaluate a nonlinear 
differential equation of first order.  
Keywords: Differential equations, Phase trajectories, Modeling, Simulation 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАЗОВИ РАВНИНИ С ПРОГРАМА  

WOLFRAM MATHEMATICA 

 
Крум Виденов 

 Факултет „Техника и технологии, Тракийски университет 
гр Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38,  

e-mail: krum.videnov@uni-sz.bg 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Методът на фазовата равнина е подход за изследване на линейни и нелинейни 
диференциални уравнения [9], при който целта е не да се реши уравнението в явен вид, а 
да се изследват неговите особени точки и поведението на функцията използвайки 
графични изображения [2,4].  
От по-известните специализирани математически програми като Matlab [3,8], Mathcad 
[6,7], Maple [5], Mathematika [1] само първата има процедури за построяване на фазови 
равнини. За останалите изброени е необходимо да се предпише алгоритъм, използващ 
конкретни математически функции на пакета. В [10] е препоръчан алгоритъм за анализ на 
уравнения от първи ред в среда на програма Mathcad, а в [11] са описани възможностите 
на програма Korelia  за анализ на диференциални уравнения от втори ред.  
Програма Mathematica, както бе споменато по-горе, не притежава функции за работа с 
фазови траектории. Затова целта на настоящата работа е да препоръча процедура за 
анализ на устойчивост на системи, описвани с диференциални уравнения от първи ред 
по метода на фазовата равнина, използвайки инструментите на програма Mathematica, 
Wolfram Co. 
 
2. АНАЛИЗ НА ОБИКНОВЕНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ ОТ I РЕД 

 
Обект на изучаване е обикновено диференциално уравнение от първи ред: 

mailto:krum.videnov@uni-sz.bg
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)(yf
dx

dy


   
 (1) 

f(y) е непрекъсната функция. 
y(x0)=y0      - начално условие; 

 

 
Това уравнение определя равнината, в която се строят графиките на f(y). Абсцисната ос 
е променливата y, a ординатната ос - dy/dx. По този начин от уравнението се изключва 
независимата променлива x, като вместо нея се въвежда y. Графиката на (1) 
представлява фазовата траектория. Нейното поведение позволява качествено да се 
оцени динамиката на системата, описвана с диференциалното уравнение.  
В Mathematica построяването на фазовата траектория f(y)става става с команда: 
 

Plot[{f[y]}, {y,ymin, ymax},PlotStyle → {{Red}, {Thick}}] 

 
Графиката помага и да се определят приблизително корените на функцията, които са 
търсените особени точки на диференциалното уравнение. Изчисляването им се базира 
на изискването да удовлетворяват условието: 
 

  0* yf  (2) 

 
Mathematica дава възможност уравнение (2) да се реши аналитично или числово. 
Символното решение се получава с командата "solve". Синтаксисът е: 
 

 yyfolvey ,0)(S./result   

 
Числово решение се получава с аналогична команда: 
 

 yyfolveNy ,0)(S./result   

 
Друга команда, с която може да се получи решение в околност на избрана точка а е: 
 

FindRoot[f(y), {y, а}] // решение y в околност на точка a 

 
Приблизителното определяне на възможно решение а може да стане по графиката на 
f(y). След като е установено множеството на особените точки, следва да бъде определен 
техния вид. Това става с изследване на знака на първата производна в тези точки: В 
зависимост от нейния знак, точката може да е устойчива или неустойчива: 
 

dy

ydf *)(

 

< 0 – устойчива; 
> 0 – устойчива; 

(3) 

 
Има два начина за получаване на производни функции. Единият е с оператор    
 

D[f(y),y] 
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Вторият - с използване на символа < ’ >: 
 

f'[x]    

 
Този начин е по-удобен като синтаксис, ако трябва в една координатна система да се 
покажат функцията и нейни производни. 
 

Plot[{f[y], f'[y]}, {y,ymin, ymax},PlotStyle → {{Red, Blue}, {Thick, Dashed}}] 

 
Съвместното изчертаване на функцията f(y) и нейната първа производна позволява да се 
определи типът на точката в съответствие с (3). Точен резултат се получава, като 
аргументът на производната се замести с числовата стойност на особената точка. 
 
3. ПРИМЕР 
 
Дадено е диференциалното уравнение: 
 

3)(.2)(
)( 2  tyty

dt

tdy
 (4) 

 
Въвежда се функцията f(y) функцията със субституцията: 
 

dt

tdy
yf

)(
)(   (5) 

 
Командата за въвеждане на функцията f(y) е: 
 

3*22^:)(  yyyf  

 
Независимта променлива е y, а фазовата равнина и графиката на f(y) се строят с 
командата 
 

Plot[{f[y]}, {y,ymin, ymax},PlotStyle → {{Red}, {Thick}}] 

 
Резултатът е на фиг.1. Визуално може да се прецени, че уравнението има две особени 
точки с приблизителни координати (-1,0) и (3,0). Точно решение се получава с командата: 
 

 
 3,1

,0)(S./result



 yyfolveNy
 

 
Резултатът остава в променлива result и може да бъде използван впоследствие. 
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Фиг.1. Фазова траектория на уравнение (4). 
 
Следва да се определи типът на особените точки.  
Графиката позволява това да стане непосредствено. Ако се построят въображаеми 
стрелки, които в първи и втори квадрант имат посока надясно, а в трети и четвърти - 
наляво, то може да се установи, че стрелките са изходящи от точка (-1,0), т.е. тя е 
неустойчив възел. За т.(3,0) стрелките сочат към нея и тя се явява устойчив възел. 
Другият начин е да се построи първата производна на уравнение (4) и да се изследва 
знакът й в особените точки. Това става с командата  
 

Plot[{f[y], f'[y]}, {y,ymin, ymax},PlotStyle → {{Red, Blue}, {Thick, Dashed}}] 

 
Резултатът е на фигура 2. 
 
 

 

Фиг.2. Фазова траектория и първа производна 
на уравнение (4). 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В настоящата работа е предложен алгоритъм за изследване на нелинейни и линейни 
диференциални уравнения от първи ред прилагайки метода на фазовата равнина с 
програма Mathematica, Wolfram Co. Посочени са няколко начина за определянето на 
особените точки на уравнението, в които то е устойчиво или напротив, губи устойчивост. 
Графиките на уравнението и неговата първа производна дават нагледност и бързина при 
определянето им. Използването на команди за точно решаване - аналитично или 
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числово, позволява координатите на особените точки да бъдат изчислени с произволно 
избрана точност.  
Подходът е приложим и за диференциални уравнения от по-висок ред, като 
предварително уравнението с подходяща субституция се представи в пространство на 
състоянията. 
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Abstract: The report compares LPWAN (low-power, wide-area network) and MEC (Multi-access edge 
computing) topologies, examines opportunities to achieve lower latency in LPWAN networks by 
integrating their architecture with the MEC paradigm. LPWAN  networks are highly suitable to be 
combined with a MEC architecture. The radio-access equipment place,e.g., base station, gateway, etc., is 
a main location to run delay-sensitive applications, processing/storage offloading tasks, or hosting those 
services that need in real-time information from the RAN (Radio Access Network). For that reason, this 
places in the network has been identified as ideal for installing the MEC equipment.The four-tier 
architecture of LPWAN and MEC  are kept, so they perfectly match with each other. 
Keywords: LPWAN, MEC, RAN, LoRaWAN, Cloud, Backhaul, IoT,Smart city. 
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1. УВОД 
 

MEC (Multi-access edge computing) е нова парадигма, предлагаща реорганизация на 
мрежовата архитектура за приспособяването й към бъдещите интернет услуги. По-
конкретно, MEC осигурява облачен достъп до крайните потребители, позволявайки им да 
се възползват от ултра-ниска латентност с голяма широчина на честотната лента и 
достъп в реално време към RAN (Radio Access Network).  
LPWAN (low-power, wide-area network) е широкообхватна мрежа с ниска мощност. 
Обхваща различни реализации и протоколи, както собствени, така и с отворен код, които 
споделят общи характеристики: ниско енергийно потребление – работи с евтини батерии 
за дълги периоди от време, например 7 - 10 години;  широка площ на покритие – работен 
диапазон, който може да надвиши 2 km в натоварена градска среда [2]. 
Ключовите показатели за ефикасност, определящи при LPWAN, са енергийната 
ефективност, скалируемостта и покритието. За разлика от 3G / 4G или WiFi, тези системи 
не са съсредоточени върху възможностите за висока скорост при предаване на данни или 
свеждане до минимум на латентността [10]. 

mailto:krum.videnov@uni-sz.bg
mailto:ghristov@uni-ruse.bg
mailto:krum.videnov@uni-sz.bg
mailto:ghristov@uni-ruse.bg
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Докладът има за цел да сравни LPWAN и MEC топологиите, да разгледа възможности за 
постигане на по-ниска латентност при LPWAN мрежи при обединяване на тяхната 
архитектура с MEC парадигмата. 
 
2. MULTI-ACCESS EDGE COMPUTING 

 
MEC възлите са разположени между RAN и основната мрежа. Така, както е показано на 
фигура 1, съставяйки четиристепенна архитектура, позволяваща организация на мрежата 
със следните подобрения: 

 близостта между MEC възлите и RAN дава възможност за събиране на данни в 
реално време от технологиите за радиоразпръскване, конкретно от техните физически 
(PHY) и  MAC слоеве. Това е необходимо за автоматичното управление на RAN, чрез 
което се постига разделяне на множество логически мрежи [4]; 

 разпространение на множество локации на MEC възлите (за разлика от 
централизираната клауд-архитектура), позволява разработването на стабилни 
разпределени услуги;  

 ниското време за реакция на MEC възлите улеснява внедряването на 
чувствителни към забавяния приложения;  

 обработка на местна информация във всеки MEC възел дава възможност за 
разработване на съобразени с местоположението приложения [2]. 

 
3. LPWAN 
 
Low-Power Wide Area Networks (LPWANs) са възникнали като обещаваща комуникационна 
технология за осигуряване на Internet of Things (IoT) услуги, поради способността им да 
функционират с ниска консумация на енергия, широк диапазон на покритие (между 1 km и 
15 km в градска среда), ниска себестойност и способност гъвкаво да се адаптират към 
нарастващо количество работно натоварване, т.е. да притежават потенциал да бъдат 
разширявани, за да се приспособят към този растеж. 
Технологията LPWAN работи добре в случаи, при които устройствата трябва да изпращат 
малки пакети данни в широка област, като същевременно запазват живота на батерията. 
Това отличава LPWAN от други протоколи за безжична комуникация (като Bluetooth, RFID, 
клетъчни M2M и ZigBee). 
Ключовите показатели за ефикасност, определящи при LPWAN, са енергийната 
ефективност, скалируемостта и покритието. За разлика от 3G / 4G или WiFi, тези системи 
не са съсредоточени върху възможностите за висока скорост при предаване на данни или 
свеждане до минимум на латентността [10]. 
LoRaWAN протоколът е изграден върху технологията на LoRa. LoRa осигурява 
физическия слой, който позволява свързване на далечни разстояния. LoRaWAN 
дефинира комуникационния протокол и архитектурата на системата. Протоколът и 
мрежовата архитектура имат най-голямо влияние върху живота на батерията в даден 
възел, капацитета на мрежата, качеството на услугата, сигурността, както и 
разнообразието от приложения, обслужвани от мрежата. 
 
4. ЛАТЕНТНОСТ ПРИ РАБОТА С ОБЛАЧНИ УСЛУГИ 
 
Нуждата да се обслужват множество нови хетерогенни услуги, да се обработва тяхната 
информация, ще доведе до висока адаптивност на мрежите, за да удовлетворяват 
изискванията на различните крайни устройства. Тези услуги изискват голям обмен на 
информация между крайната (edge) мрежа и "мозъка" на системата, докато в същото 
време някои приложения изискват ултра-ниска латентност [5]. 
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Фиг. 1. Обединяване на LPWAN и MEC 

 
 
Големият обем на доставяните данни през захранващата (backhaul) мрежа към облака (и 
обратно) може да претовари основната мрежа (backbone), което сериозно уврежда 
нейната пропускливост. Освен това, когато се обработват данните на облака, времето за 
реакция може да стане прекомерно дълго за определени приложения (например за 
избягване на пътнотранспортни произшествия, управление на интелигентни мрежи, 
алармиране и др.). Затова при мрежовия модел Multi-access Edge Computing (MEC), 
изчислителни ресурси и място за съхранение на данни са поставени между Radio Access 
Network (RAN) и облака. MEC осигурява облачни услуги в непосредствена близост до 
крайните потребители, с преимуществото да разполагат с полезната информация от RAN 
в реално време [1].  
MEC моделът може да бъде приложен към LoRaWAN мрежа, предоставяйки й множество 
допълнителни възможности, а именно: автоматизирано RAN управление, транслиране на 
IPv6 трафик, разтоварване обема на съхранявана информация, агрегиране на данни и 
бързо обновяване на данните от крайните възли. 
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5. ОБЕДИНЯВАНЕ НА MEC И LPWAN ПАРАДИГМИТЕ  
 
Там, където е разположено оборудването за безжична свързаност (например базова 
станция, шлюз и т.н.) е подходящо място за изпълнение на чувствителни към закъснение 
приложения, изпълнение на задачи, чрез които да се намали натоварването при 
обработка / съхранение на данни, или хостинг на тези услуги, които се нуждаят от 
информация в реално време от RAN. 
Поради тези причини, тази част от мрежата е подходяща за инсталиране на MEC 
оборудването [7]. 
И в двата случая, с LPWAN и MEC, тяхната четиристепенна архитектура е запазена, така 
че те напълно съвпадат помежду си (фиг.1). Получената архитектура е показана на фиг. 
2. Предвид тази топология, MEC оборудването е в състояние да добави следните 
възможности в LPWAN:  

 да поеме контрола върху трафика от и към крайната мрежа, включително 
маршрутизация, управление или компресиране на трафика и др.; 

 събиране на информация за RAN в реално време; 

 управление идентичността на потребителя; 

 изпълнение на функции, свързани с управлението на услугите; 

 поддръжка на мобилност за крайните възли; 

 осигуряване на среда за виртуализация на изпълнявани приложения; 

 изпълнява задачи за управление на Radio Access Technology (RAT). 
 
Всички тези дейности не са необходими във всеки MEC възел, така че даден MEC 
участък ще поддържа само тези функции, изисквани в конкретния случай на употреба. 
Обработването или съхраняването на данни с цел облекчаване на работата по мрежата е 
ясен пример за услуга, която би могла да увеличи възможностите на LPWAN системите. 
Поради близостта на MEC възела до крайните устройства, те биха могли да получават 
резултатите от дадена задача почти в реално време, след качването на определени 
данни. Този факт ще увеличи капацитета за реакция при критични събития (като 
охранителни аларми). По същия начин, тежки операции като анализиране на обемни 
данни (Big data) ще бъдат изместени близо до крайната мрежа (edge network) и решения 
въз основа на тази обработка ще бъдат бързо предадени на крайните възли. 
В допълнение, MEC възелът би осигурил услуга за кеширане на данни, за да се облекчат 
нуждите от запаметяване в крайните устройства.  
От гледна точка управлението на RAN, тъй като възела на MEC има пряк достъп до PHY 
и MAC слоевете, той е отличен кандидат за изпълнение на тази задача. Управляване 
мобилността на крайните възли, разделяне на мрежата, или коригиране настройките на 
RAT, са ключови услуги за снабдяване на LPWAN системите с допълнителни 
възможности. Адаптиране на стандартизирани интернет протоколи като IPv6, за да 
отговарят на строгите изисквания на LPWAN мрежите също представлява голям интерес. 
В свое проучване, учени от Университета в Мурсия, Испания [9] са предложили MEC 
възли, които да хостват четири различни услуги: 
Услуга I – система за управление на RAN (за да се подобри производителността на 
трансмисии в LoRaWAN);  
Услуга II – компресиране заглавната част на IPv6, предложено от Internet Engineering 
Task Force  (IETF) в [8], която дава възможност за директна комуникация между IPv6 
мрежи, например Интернет и крайните възли на LPWAN. На база този комуникационен 
стек са предложени още две отделни услуги:  
Услуга III – кеширане и агрегиране на данни за подобряване ефективността при 
качването на данни в облака;  
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Фиг. 2. Мрежова архитектура 

 
Услуга IV – конкретна услуга, която позволява на крайните възли бърз достъп до 
индивидуализирани и персонализирани данни.  
Обединявайки двете концепции, типичните LPWAN мрежи се обогатяват с множество 
нови функционалности и приложения, докато те продължават да се възползват от 
предимствата, които този RAT осигурява [6]. 

 
С цел да се илюстрира архитектурата, подобна на мрежата, показана на фигура 2, е 
разгърната сходна експериментална мрежа (само с една базова станция, обозначена 
като LP-WAN Б. С.). Конкретната цел е осигуряване на системата с редица услуги, които 
не са налични в обикновените LPWAN мрежи. Това е опит двете парадигми - MEC и 
LPWAN да бъдат обединени заедно. 
 
6. АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА RAN 
 
Възползвайки се от възможностите на MEC възела за директен достъп до показателите 
на получаваните пакети чрез PHY слоя, е разработена стратегия за управление на RAN. 
По този начин, фокусирайки се върху различните честоти за предаване на данни (DR, 
data-rates), определени от стандарта за честотната лента на предаване в LoRaWAN, от 
125 kHz (DR0-DR5) [3], използван е адаптивен алгоритъм за автоматично регулиране на 
DR параметъра към настоящите условия на предаване. Тези различни DR осигуряват 
компромис между скоростта на предаване и надеждността на комуникацията. Ето защо, 
високите DR позволяват по-голяма скорост на предаване, но пакетите трябва да бъдат 
получени посредством по-високо ниво на мощност за правилното им декодиране. На свой 
ред, по-ниски DRs значително намаляват скоростта на предаване, но устойчивостта на 
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предаване се увеличава, защото чувствителността на безжичния интерфейс е повишена 
значително. 
 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С обединяването на двете парадигми – MEC и LPWAN се откриват възможности за 
подобрена обработка и съхранение на данни между радиодостъпните устройства и 
основната мрежа. Понижаването на мрежовата латентност на точното място и в 
подходящ момент е предпоставка за развитие на нова вълна от услуги и приложения. По 
този начин, чрез прилагане на интелигентна стратегия, по-ресурсоемките задачи за 
обработка могат да бъдат разпределени между различните нива на стека, а именно, 
крайни устройства, MEC възли и облачни сървъри. Следователно, обмяната на данни е 
оптимизирана и централната мрежа не се претоварва с обемен трафик. Освен това, 
много критични приложения могат да се възползват от ниското ниво на закъснение, 
осигурено от MEC възлите, към крайни устройства, поради тяхната взаимна близост. MEC 
възлите допринасят и с друга тяхна опция – да имат достъп в реално време до RAN 
условията, които позволяват правилното и ефикасно управление, за да се подобри 
ефективността на свързване на крайните възли. При проучването на LPWAN 
технологията са представени нейните предимства и недостатъци, основни 
характеристики за предаване, позволяващи комуникации на дълги разстояния с много 
ниско потребление на енергия. Тези характеристики са особено важни в системи със 
силно ограничени крайни възли (прекалено отдалечени, с по-нисък сигнал или слаба 
свързаност). В допълнение към обединяването на двете парадигми MEC и LPWAN, е 
обсъдено и взаимодействието помежду им, като основа за бъдещи IoT разработки. 
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Abstract: The report describes the data used for slaughter indicators of crossbred lambs. A method is 
presented of converting color components to spectral characteristics and their second derivative. 
Methods of selection of informative wavelengths are used by ABC analysis, using an Euclidean distance 
between the values of reflection at these lengths. The method used for determining spectral indices is 
presented. The differences in the Euclidean distances between the spectral indexes have been found to 
show a regularity similar to that of the water absorption coefficient and the tenderness of meat. The 
proposed spectral indexes will be used in laboratory conditions for the determination of physico-chemical 
indicators of crossbreed lambs. 
Keywords: Spectral indices, Slaughter indicators, Crossbred lambs, ABC analysis 
 
 
1.INTRODUCTION 
 
The evaluation of carcasses to predict meat indicators and the quality of lamb are of importance 
for meat production and meat processing [3,5]. 
The assessment of the meat is done by a human expert. In order to carry out the diagnosis of 
meat, the evaluating expert examines the main physical aspects of the carcasses. In this type of 
measurement and evaluation, the expert determines which indicators should be measured. Both 
types of diagnostics cover the quality of the meat and meat indicators. 
The meat quality assessment includes taste, physico-chemical, slaughter indicators. 
In recent years, interest in the application of non-destructive methods for assessing the animal's 
meat quality has increased. These methods allow for a rapid and accurate assessment of both 
the transverse cut-off area of individual muscles and muscle groups [1,7]. 
The purpose of this report is to investigate the possibility of applying colorimetric methods in 
the estimation of lambs-crossed carcasses by spectral indexes. 
 
2.MATERIAL AND METHODS 
 
This section describes the used crossbred lambs. The method for transformation from color to 
spectral characteristics and their second derivative is presented. Definitions of the information 
wavelength selection (ABC analysis) methods are specified at the defined Euclidean distance 
between the reflection values in these lengths. The method used for determining spectral 
indices is presented. 
Input data for crossbred lambs. Color digital images of muscle tissue (Musculus Longissimus 
Lumborum) were used in three groups of lambs: control - x1; cross control with Ile de France - 
x2; control with Muton Sharole - x3. The control group is a breed of synthetic Bulgarian dairy 
population. 
The physicochemical properties of the control group of lambs and those of the crossbreds are 
shown in Table 1. The data are provided by the Agricultural Institute - Stara Zagora, Bulgaria 
[4].  Measured averages and standard deviation were determined at a level of significance p = 
0.05.  
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Table 1. Physico-chemical and biological indicators of crossbred lambs 

 Control х1 
Control + Ile de 

France х2 

Control + Sharole 

Mouton х3 

pH 5,40±0,07 5,37±0,09 5,38±0,12 

WHC 19,19±3,59 23,73±1,07 23,35±3,60 

WAC DW 7,91±3,69 7,60±3,54 7,17±6,73 

WAC SS 14,33±6,43 15,77±2,57 13,46±3,65 

Tenderness, оР 236,47±61,69 330,80±52,69  240,00±70,57 

Thermal losses 41,75±2,92 43,96±2,32 45,02±2,27 

SDI – spectral indices; WHC – water holding capacity; WAC – water absorbtion coefficient; DW – 

destiled water; SS – salt solution 

 
Table 2. Stages in conversion of RGB values to spectral characteristics under illumination D65 
and observer 2o 

Stage Formula  Description 

Conversion from RGB 

to XYZ 

 

                                                        (1) 

     

М conversion matrix 

Conversion to spectra 

 

                    (2) 

 

А(λ) matrices for conversion from 

color to spectrum 

 
Obtaining Spectral Characteristics. To convert RGB to spectrum in the visible area, a Color 
Matching Function, Stiles and Burch RGB (1955) is used with an observer 2o; illumination D65 
representing average daylight with the UV component, 6500K. Converting color components 
into reflectance spectra is done. The transformation of the XYZ color model values into 
reflection spectra in the VIS area, in the 380-780nm range, is done by mathematical 
dependencies, and the conversion is possible in both directions of equality [7].  The operating 
algorithm of the program used is presented in Table 2. 
Second derivative of spectral characteristics. The second derivative or derivative of the 

second order of function f is a derivative of the derivative of f. 
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where R is a reflection at a specified wavelength; λ - wavelength in nm. To determine the 
second derivative of the spectral characteristics, the diff(R,n) function is used, where n is the 
order of the derivative. 
Selection of informative wavelengths. The wavelength selection is made at the peak values 
of the second derivative of the spectral characteristics. The [pks,locs]=findpeaks(a) function 
where pks are the peak values, locs - the element number vector of the second derivative a, in 
which this peak value is recorded. 
Euclidean distance. The distance d between the points p=(p1,p2) and q=(q1,q2) in the 
Euclidean space is defined by: 
 

 
 
The Euclidean distance is used to determine the distance between the spectral characteristics 
reflections in the selected wavelengths. 
ABC Analysis. The obtained Euclidean distances were processed by the ABC analysis 
method. ABC analysis is realized in the following order: 

 The sum of the distances for the selected wavelengths is determined and then the data 
is sorted in ascending order; 

 A portion in the total value was calculated as the ratio between the sum for a given 
wavelength and the sum of all sums; 

 The fraction of the total is determined by cumulative sum of the portion in the total value 
- the values are obtained as the sum of the two previous; 

 The data are grouped into three groups A, B and C respectively. In group A fall 0-75% of 
the data, up to 75-95% in group B and 95-100% in group C.. 

These first four wavelengths that fall into Group A are selected. 
Determination of spectral indices. Spectral indices are defined according to [2], where the 

authors define a method for determining spectral indices by selecting informative wavelengths. 
The method proposed by the authors has an advantage over others known in that informative 
wavelengths are selected independently of the subject under investigation. 
Reflection values in the four wavelengths were converted to a spectral index SDI by: 
 

 
 
where a, b, c, d are the selected wavelengths (a≠b≠c≠d). 
 
3.RESULTS AND DISCUSSION 
 
Spectral characteristics of the meat tissue object areas of the three cross lambs were obtained 
(Figure 1). It is observed that x1 and x3 are similar in reflection, and x2 is away from them by 
reflection. A second derivative of these spectral characteristics is defined and by detecting the 
peaks in it, wavelengths are selected in which the distance between the reflections from the 
object regions is large.  
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a) spectral characteristics b) second derivative of spectral characteristics 

Figure 1. Spectral characteristics of crossbred lambs meat for control and two crossbreds 

 
An ABC analysis of the obtained Euclidean distances in the wavelengths selected by the 
second derivative was made. The results of this data processing are given in Table 3. In group 
A, the four wavelengths that yield the largest Euclidean distance between spectral reflections for 
the three cross lambs fall. These data were used in the calculation of the spectral indexes for 
the meat tissue object areas. 
 
Table 3. Results of ABC analysis for spectral characteristics wavelengths 

A B C 

515 

415 

610 

435 

705 

635 

445 

530 

725 

545 

505 

470 

655 

455 

590 

480 

565 

 
Figure 2 shows the spectral indexes of the test sites with meat tissue of lamb-crosses. It can be 
seen that the control x1 and cross x3 are close to the spectral index values. 
Table 4 gives results for the Euclidean ranges for spectral indices and physico-chemical 
indicators for the three cross lambs. It is observed that the spectral indices have the same 
character of varying the distances as with the water absorption coefficient for distilled water and 
the tenderness of the meat. These results indicate that spectral indices can be used in the 
analysis of lamb carcasses at breeding breeds. Similar results are given in [6], where the author 
uses wavelengths of 450 to 510 nm as a spectral index to distinguish lamb meat from different 
feeding regimes. 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

164 
 

 

Figure 2. Spectral indices of crossbred lambs 

Table 4. Comparison of distances from spectral indices and physico-chemical indicators of meat 
of crossbred lambs 

Crossbred lambs 
Indicator  Between x1 and x2 Between x1 and x3 Between x2 and x3 

SDI 12,28 3,52 11,02 

pH 0,03 0,02 0,01 

WHC 4,54 4,16 0,38 

WAC DW 0,31 0,74 0,43 

WAC SS 1,44 0,87 2,31 

Tenderness, оР 94,33 3,53 90,80 

Thermal losses 2,21 3,27 1,06 

SDI – spectral indices; WHC – water holding capacity; WAC – water absorbtion coefficient; DW – destiled 
water; SS – salt solution 

 
4.CONCLUSION  
 
The report defines four informative wavelengths in the visible range of the spectra 415, 435, 515 
and 610 nm. 
The reflection values for meat object areas for three strains of lambs were used in the 
calculation of spectral indices. 
The differences in the Euclidean distances between the spectral indexes have been found to 
show a regularity similar to that of the water absorption coefficient and the tenderness of the 
meat. 
The proposed spectral indexes will be used in the Department of Meat and Meat Products at the 
Thracian University of Stara Zagora for the determination of the slaughter indicators of 
crossbreed lambs. 
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Abstract: The report presents results of selection of informative geometric features of eggs in order to 
sort them according to the requirements in the normative documents adopted in Bulgaria. The ABC 
Analysis and Correspondence Analysis methods were used. The results obtained show that for the 
sorting of eggs in qualitative groups, features based on perimeter, area, large axis, volume, obtained by 
egg models may be used. Selected informative features confirm and complement those in accessible 
literature. 
Keywords: Weight eggs, egg models, geometric features, shape coefficients 
 
 

1.INTRODUCTION 
 
Eggs’ size is a factor influencing the design and practical use of equipment for their 
transportation, sorting, packaging, incubation period, and storage [2,3]. 
Automatic software systems can be used for measuring the basic geometric characteristics of 
the eggs. 
Advanced research is aimed at using simplified procedures to determine sorting egg 
parameters. Studies and analyzes focus on the use of image acquisition, processing and 
analysis systems. In these systems, it is necessary to use features that describe the eggs and 
their relationship to the egg mass, which is the main indicator in their sorting. 
There are only a few publications that use egg models to determine the basic parameters of 
eggs and at the same time are appropriate for sorting them. Yamamoto at al. [5] who work on 
such models have developed a series of 12 models for describing the shape of eggs use 
long/short egg axis data and model adjustment coefficients. 
The purpose of the current paper is to select geometric characteristics suitable for dividing eggs 
into classes according to the normative documents adopted in Bulgaria. 
 
2. MATERIAL AND METHODS 

 
For the purposes of this paper, 4 classes of eggs size S, M, L, XL that were used are Class A 
for direct consumption according to [4]. Long (D), short (d) axis, in mm and mass (m), g of 180 
eggs of each class were measured. The total number of eggs measured is 720. The linear 
dimensions were measured with a caliper of 0.05 mm accuracy. The egg mass was determined 
with a technical balance of 0.01g. 
Table 1 presents descriptive statistics of the measured eggs. Normal distribution of the data is 
tested by Shapiro-Wilk’s test. Algorithms are implemented in GNU Octave. 
 
Table 1. Descriptive statistics of the measured eggs 

 
Type of eggs 

 S M L XL 

Measured parameters 
Statistics 

D, mm d, mm m, g D, mm d, mm m, g D, mm d, mm m, g D, mm d, mm m, g 

Average value 52,80 40,69 45,21 56,27 44,04 58,39 59,11 45,14 67,76 60,90 46,90 69,36 

Median 52,81 40,96 45,45 56,04 44,04 57,98 59,12 45,10 67,85 60,60 46,85 69,10 

Model 55,10 36,50 37,22 52,30 41,80 53,52 55,20 43,70 63,64 55,20 46,40 63,64 
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Standard 
deviation 1,36 2,10 4,78 3,56 1,38 2,96 2,19 0,76 2,42 2,32 0,89 2,52 

Dispersion 1,84 4,42 22,87 12,69 1,91 8,77 4,78 0,58 5,84 5,38 0,80 6,34 

Scope 4,70 7,60 15,59 12,80 4,60 10,21 7,60 2,70 8,18 9,53 4,68 10,18 

Minimum value 50,40 36,50 37,22 49,90 41,80 53,52 55,20 43,70 63,64 55,20 43,70 63,64 

Maximum value 55,10 44,10 52,81 62,70 46,40 63,73 62,80 46,40 71,82 64,73 48,38 73,82 

 
To get to the geometric characteristics of the eggs, a model presented by Yamamoto was used 
[5]. It is described with the following formula: 
 

 

 

(1) 

 
where d is the minor axis of the egg; D - major axis; φ = 0 ... 360; c - coefficient of length. In 
previous publications [7] it was found that when c=25 the model describes the with sufficient 
accuracy outline of the egg. 
Figure 1 shows an example of egg model. The egg is predominant in general. The filled figure is 
the area of the egg in the image, and the curve describing it is obtained according to the 
presented model. Axes X and Y are in mm. The prediction model describes the egg with a 
difference of 0.02mm from the long and short axis measurements, measured with a caliper. 
 

  

а) an egg in its general form б) the egg’s model when c=25 

Figure 1.Form of the egg 

 
This model was used for determining the parameters of eggs [6] used, presented in Table 2 
 
Table 2. Eggs parameters 

Egg perimeter Formula Description 

Radius,r 

 

xi,yi – coordinates of the egg contour 

xc,yc – coordinates of gravity center of the egg 
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Area, Aegg 

 

θ=0-2π; 

n- number of points of the 

contour of the egg 

Parameter, Pegg 

 

- 

Volume, Vegg 
 

D – big axis 

d – small axis 

Ideal area, Aideal 
 

- 

Minimum rectangle 

area, Amr  - 

Coefficient of 

packaging, Kv  

Vsb – volume of a standard 

packing box 

Coefficient of form, Kf 
 

- 

Eccentricity, K1 
 

- 

Ovality, c 
 

- 

Roundness, R 
 

- 

Relation of areas, KA 
 

- 

Relation of areas, KAМ 
 

- 

 
Table 3 describes the distance functions studied between eggs geometric features. Distance of 
Mahalanobis, Euclidean distance, Manhattan distance (Cityblock), Cheshishev distance and 
Fisher discriminant ratio are used. 
 
Table 3. Functions of distances used in this research 

Name Formula Description 

Mahalanobis (Mah)  C – covariance matrix 

Euclidean (Euc)  x и y are the compared vectors 
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Cityblock (Cb) 

 

Chebychev (Cheb)  max – maximum 

Fisher discriminant ratio 

(FDR) 
 

SD – standard deviation 

 
The obtained distances are processed by the ABC analysis method [7]. ABC analysis is realized 
in the following order: 
 The sum of the distance function used for each class is determined and then the data is 

sorted in ascending order; 
 A share in the total value is calculated as the ratio between the amount for a given 

attribute and the sum of all amounts; 
 The share of the total quantity is determined by cumulative sum of the share in the total 

value - the values are obtained as the sum of the two previous ones; 
 Data is grouped into three groups A, B and C respectively. Group A falls 0-75% of the 

data, 75-95% in group B and 95-100% in group C. 
The features, which fall under Group A, are selected. 
Correspondence Analysis: Correspondence Analysis [6] is a multidimensional method that 
allows data to be scanned in tabular form by means of a graphical interpretation, and the 
columns in the table can be represented as points in a small dimension space with a 
subsequent interpretation called the "map of matches". The task of Correspondence Analysis is 
similar to that of the Principal Component Analysis (PCA). Unlike the PCA, which applies to 
quantitative data, the Correspondence Analysis is applied to nominal (qualitative features). 
Some authors propose to apply the Correspondence Analysis as a type of multidimensional 
scaling and the distance between objects to be defined as X2-spacing (chi-square), and each 
object is weighed proportionally to its weight. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

 
The results obtained from the distance functions are processed by ABC analysis. Figure 2 
shows an example of Fischer distance grouping (FDR) of eggs in the three groups A, B, C 
respectively. In Group A, there are 6 features, in Group B - 2 and in Group C there are 7 
remaining features. It can be seen that the mass of eggs, which is the main indication of 
classifying eggs, is at the forefront of this analysis. The perimeter, area and volume of the eggs 
obtained by their model are also informative according to the results of this analysis. 
Table 4 shows the grouping of parameters describing the eggs in the three groups A, B and C 
depending on the function used at a distance. The analysis shows that the following groups of 
features are formed based on the area of eggs and the relation between the ideal and real 
areas, the volume and the long axis, the roundness and ratio of the real area and the area of 
minimum rectangle. In all classes of eggs the mass as the main criterion for classifying eggs in 
classes is in main groups A and B. 
The results of the ABC analysis were used for the next check-up of the selected features by the 
Correspondence Analysis method. Here, the results of the Mahalanobis, Euclidian and Fischer 
distances are used, because when using these distances, much of the description of eggs 
belongs to Group A of the ABC analysis. 
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Figure 2. Results of ABC Fischer Distance Grouping 

 
 
Table 4. Results of ABC Analysis of Geometric Characteristics of Eggs 

Function of 

distance 

Group 

Mahalanobis Euclidean CityBlock Minkowski Chebishev FDR 

A 

KA KAM V Kv 

Ai 

Amr A c Kf P 

R 

KA KAM A Kv 

V Amr w D 

K1 Ai P R c 

d 

- - - 
w P R A V 

KA 

B d K1 w - w Kv A V D Amr c Amr 

C D Kf 

D V Amr P 

A KA KAM 

Ai R c K1 

d Kf 

KA Amr P R 

D w Kv Ai 

c K1 KAM d 

Kf 

w P R c KA 

A V Ai K1 

KAM Kv d Kf 

D K1 Kv KAM 

Ai Kf d 

 
Figure 3 shows a Fischer distance (FDR) map. It can be seen that only 5 of the features are not 
suitable for distinguishing the classes of eggs. Those are the relationship between the actual 
area and minimum rectangle, the packing and shape coefficients, the ideal area and 
eccentricity. 
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Figure 3. Fischer distance (FDR) map 

 
Table 5 summarizes the results of the Correspondence Analysis for the three functions at a 
distance. It is seen that the selected features correspond to those obtained by ABC analysis. 
 
Table 5. Results of Compliance Analysis 

Distance function Mahalanobis Euclidean FDR 

Parameters  
A Ai Amr c D d K1 KA Kf 

Kv P R V w 
A Ai Amr c D Kf P R V w A Amr c D d KA P R V w 

 
The results shown in the present work correspond to those reported by Alikhanov et al. [1], 
where the authors point out that by means of volume, area, shape coefficient, the eggs’ mass 
can be predicted. 
The results obtained are complementary to those in the available literature with more 
informative characteristics that can be used to separate eggs into groups by quality. 
Further research is needed to predict the eggs’ mass based on the selected informative 
characteristics. 
Studies should also address the use of those features as classifier inputs (such as discriminant 
analysis, Support Vector Machines) for use in automated systems for sorting eggs by size and 
determining their incubation characteristics. 

 
4. CONCLUSION 
 
The research and the results obtained suggest that: 
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 Informative geometric characteristics of eggs were selected in order to sort them 
according to the requirements in the normative documents adopted in Bulgaria; 

 The characteristics are determined by the model of the eggs by measuring only their long 
and short axes; 

 Selected informative features confirm and complement those from available literature. 
The following research will be directed to the development of predictive models for determining 
the relationship of these characteristics with the mass of eggs, which is a key feature identified 
in the normative documents by which they are divided into groups of quality. 
It is necessary to perform studies with classification program procedures by which the selected 
features to be used as inputs for the classifiers. 
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Abstract: This article presents results of a study of the opinion of former and current students on issues 
related to the evaluation with e-tests. The experience of lecturers conducting assessment in technical and 
computer disciplines with tests in e-learning environment Moodle from FTT - Yambol is also analyzed. 
Analyzes and research carried out show that the progress of the technologies and their entry into 
education leads to one negative effect. Some of the students use digital technologies to access exam test 
questions and learn only these questions rather than the teaching content. Conclusions are made on the 
minimum number of questions from which the tests should be formed. Measures have been proposed for 
easy and fast automated raising of the total number of questions in the bank by developing Plugins in 
Moodle, allowing the creation of new types of test questions. 
Keywords:  e-learning, e-tests, Muddle, testing. 
 
1. УВОД 
 
През последните години все повече се говори за това и едва ли някой се съмнява, че е 
наложително използването на ИКТ базирани иновационни образователни технологии и  
адаптиране на образователната система към дигиталното поколение. Съвременното 
поколение има съвсем различен начин на мислене и стил на учене. Често, по отношение 
на новите технологии студентите изпреварват преподавателите, по-голямата част от 
които са родени и дори са завършили своето образование преди компютрите да навлязат 
в живота ни [4].  
Едни от най-достъпните и бързо навлизащи в системата на висшето образование 
съвременни образователни практики са електронните форми на дистанционно обучение. 
Вече всички университети притежават среда (платформа) за електронно обучение. Така 
студентите получават достъп до електронни ресурси от всякъде и по всяко време. 
Основен елемент от електронното обучение е проверката и оценката на знанията на 
обучаемите с помощта на електронни тестове. Т.к. резултатите от тестовете служат за 
вземане на определени управленски решения, свързани с поставяне на оценка и 
преминаване в следващ етап на обучението, то достоверността на получаваната оценка 
трябва да бъде голяма [2]. 
В тази статия са представени резултати от проведено проучване на мнението на бивши и 
настоящи студенти по въпроси, свързани с оценяването с електронни тестове. 
Анализиран е и опитът на преподаватели от ФТТ – Ямбол, провеждащи оценяване  по 
технически и компютърни дисциплини с тестове в среда за електронно обучение Мудъл. 
Проведените анализи и проучване показват, че напредъкът на технологиите и 
навлизането им в обучението води и до един негативен ефект. Част от студентите 
използват дигиталните технологии за достъп до въпроси от изпитните тестове. Това им 
дава възможност при по-малък брой въпроси и при използване на едни и същи въпроси 
всяка година да заучават само тези въпроси, а не преподаденото учебно съдържание.  
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Целта на проучването е повишаване на качеството при оценяване с електронни тестове. 

Направени са изводи за минималния брой на въпросите в банката с въпроси, от която се 
формират изпитните тестове. Предложени са мерки за лесно и бързо повишаване на 
общия брой на въпросите, чрез разработване на приставки за Мудъл, позволяващи 
създаването на нови видове тестови въпроси.  

 
2. МЕТОДИКА 
 

Изводите се основават на анкетно проучване, което обхваща 54 бивши и настоящи 
студенти, завършили или обучаващи се в технически, компютърни, икономически и други 
специалности в различни ВУЗ в градовете София, Ямбол, Пловдив и др. Възрастта на 
анкетираните е до 40 години, т.к въпросите са свързани предимно с дигитални методи за 
обучение, и се предполага, че по-възрастните са завършили своето образование преди 
широкото им навлизане в практиката.  
Анализирани са и резултатите от изпитните тестове, провеждани във ФТТ-Ямбол по 
дисциплините „Осветителна и инсталационна техника“, „Проектиране на осветителни 
уредби“, „CAD системи“, „Микропроцесорна техника“ и др. 

 
3. РЕЗУЛТАТИ 
 

Оценяването с електронни тестове има много предимства, като повишена надеждност, 
избягване на субективизъм, икономии на време, възможност за включване на 
интерактивни елементи, адаптивност и др. То има и някои съществени недостатъци като 
достъп за външни лица, използване на неразрешени помощни материали, възможност за 
злонамереност. При правилно използване на ресурсите на системите за електронно 
обучение тези недостатъци подлежат на контрол. [1] 
Преподавателите могат да използват различни варианти на електронно оценяване. Най-
лесният вариант е да се зададат едни и същи въпроси на всички оценявани. Това, обаче 
е неприложимо за оценяване на голям брой студенти, защото е много трудно да се 
осигури компютър за всички по едно и също време. Преподавателят няма как да 
предотврати „изтичането“ на въпросите и така последните изпитвани получават 
значително по-висок успех от първите. Затова по-често се прилагат тестове, при които се 
генерират на случаен принцип варианти на теста от банка с тестови задачи, групирани по 
тема, трудност или други критерии. Ако общият брой на задачите в банката е малък, 
отново съществува опасност от предварително запознаване на изпитваните с тях. 
Особено, ако едни и същи въпроси се използват повече от една година, каквато е 
практиката в много от ВУЗ в България.   
Направен е анализ на резултатите от оценяването на студенти по технически и 
компютърни дисциплини с тестове в среда за електронно обучение Мудъл във ФТТ – 
Ямбол.  За четири години (от 2015г. до 2018г.) при изпитване с една и съща банка с 
въпроси  по дисциплината „Осветителна и инсталационна техника“, средният успех на 
студентите от група се е увеличил 3,98 на 4,48. За същите студенти не може да се каже, 
че имат общ по-висок среден успех по други дисциплини, по които оценяването не е 
електронно. 
Освен това, при обогатяване на тестовете с нови въпроси към банката през първата 
година броят на грешните отговори за тях е най-голям и постепенно намалява. 
Този анализ говори за „изтичане“ на въпросите и за това, че преподавателите не трябва 
да подценяват мерките за предотвратяване на измами. Това се потвърждава и от 
проведената анкета. 65,4 % от анкетираните признават, че са използвали непозволени 
помощни материали, основани на съвременните дигитални технологии поне веднъж по 
време на обучението си (Фигура 1). Наблюдава се тенденция с намаляване на възрастта 
този процент да нараства. В компютърните и техническите специалности този процент е 
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по-голям, но се намалява използването на хартиени материали. Не може да се каже, че 
студентите с по-нисък среден успех преписват повече. 
 

 
 

Фигура 1. Честота на използване на непозволени електронни помощни материали в 
зависимост от възрастта 

 

Посочените проценти се отнасят за всички начини на оценяване. Много близки са 
резултатите и за оценяването с електронни тестове. Разпределението на отговорите, 
независимо от възрастта е показано на фигура 2.  

 

 
 

Фигура 2. Честота на използване на непозволени електронни помощни материали  
при оценяване с електронни тестове 

 

Развитието на технологиите подпомага обучението, но едновременно с това създава и 
неограничени възможности за злоупотреби. Въпреки старанието на оценяващите след 
неколкократно оценяване с едни и същи въпроси те вече стават достъпни за студентите. 
На въпроса „При подготовката за изпити с електронни тестове, разполагали ли сте с 
пълен или частичен набор от въпроси, от които се формира теста (без това да е 
разрешено от преподавателя)?“, 40% от анкетираните отговарят положително, а 16% 
разполагат с материали по половината или повечето дисциплини. 
53,8% от анкетираните студенти определят оценяването с електронни тестове като най-
лесният изпит. Останалите също считат, че той е един от най-лесните. Всички анкетирани 
считат, че е по-трудно когато оценяването се извършва с писмено развиване на въпроси, 
с или без устно събеседване, с практически задачи и проекти, дори и с хартиени тестове. 
Причината за това се крие във възможността за налучкване на верните отговори и във 
възможността за използване на непозволени електронни помощни материали. 
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Анкетираните бяха помолени да се поставят в ситуация, в която решават електронен 
тест, състоящ се от въпроси, подбрани на случаен принцип от банка с  предварително 
известни въпроси. Те отговаряха при какъв общ брой на въпросите в банката ще 
предпочетат да учат теорията (защо и как се получава отговорът на съответния въпрос), 
а не да наизустяват отговорите на въпросите или да търсят начин за преписването им. 
42,3% отговарят, че независимо от броя на въпросите ще предпочетат да учат теорията, 
а не верните отговори. 19,23%, обаче биха учили теорията и не биха правили опити за 
използване на нерегламентирани материали или запомняне на верните отговори, ако 
въпросите са повече от 600, а 15,38% - ако са повече от 1000. Получените резултати са 
показани на фигура 3. 

 

 
 

Фигура 3. Брой въпроси в банката, при които студентите са стимулирани  
да усвояват учебното съдържание 

 

Създаването на такава банка с въпроси изисква значително време и усилия от страна на 
изпитващите. 
Броят на въпросите в банката може да се увеличи автоматизирано чрез разработване на 
приставки за създаване на нови видове въпроси в системата за електронно обучение 
Мудъл. Така, посочените негативни страни на оценяването с електронни тестове могат да 
се минимизират. 
Предложеният метод се основава на факта, че при опитите за злонамерени действия от 
страна на някои студенти, те разпознават механично въпросите по някои ключови думи, 
използвани както при формулировката на въпросите, така и при формулировката на 
отговорите. При банка от няколкостотин въпроси разпознаването трудно може да се 
осъществи чрез хартиени помощни материали или снимки. Обикновено се използват 
файлове, в които въпросите са подредени по азбучен ред и лесно се достига до търсения 
въпрос като се знаят първите думи. Възможно е намирането с помощта на търсачка 
достъпна във всички съвременни текстови редактори. 
Разпознаването на един въпрос от некомпетентните студенти може да се затрудни 
значително, ако при всяко стартиране на теста той се появява с различна формулировка.  
Този метод  е приложим за въпроси от тип: Множествен избор; Кратък отговор; 
Съпоставяне; Числов; Изчислителни; Истина/Неистина.  
Прибавяйки и различна формулировка на верния отговор във въпросите с множествен 
избор, вариантите на въпроса могат да станат много повече.  

 
Примери: 
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Текстовете на следните въпроси с множествен избор може да се формулират по няколко 
начина, които са еднакво верни, но звучат съвсем различно: 

 
Въпрос 1. 

1.За схемата от фигурата първият закон на Кирхоф се записва така: 
2.Посочете вярното уравнение за дадената схема. 
3.Първият закон на Кирхоф за дадената схема е: 
4.Правилното уравнение за дадената схема е: 
5.Дадена е схемата от фигура 4. Отбележете вярното уравнение за нея. 

 

I1

I2

I3

I4I5

 

Фигура 4. 

Отговори на въпрос 1: 
 

a) ; 

б) ;  

в)  

Верният отговор е в). Той също може да бъде записан по 2 начина: 
  и 

   

без това да променя качеството на теста. Така при различни комбинации се получават 10 
различни въпроси. 

 
Въпрос 2. 

1.Кое от следните твърдения за еднофазните трансформатори е вярно? 
2.Посочете вярното твърдение. 
3.Отбележете вярното. 
4.За еднофазните трансформатори е вярно, че: 

 
Отговори на въпрос 2: 

а) Еднофазният трансформатор има шест намотки. 
б)Еднофазният трансформатор служи за понижаване или повишаване на подаденото на 
първичната намотка напрежение. 
в) Еднофазният трансформатор може да работи при постоянен и при променлив ток. 

 
Верният отговор б) може да бъде изказан също и така: „Еднофазният трансформатор 
служи за промяна на стойността на подаденото на първичната намотка напрежение“ 
Възможно е да се предвиди и друг верен отговор. Например: „Еднофазният 
трансформатор може да работи само при променлив ток.“ Или „Еднофазният 
трансформатор има две намотки“ и др.  
Така при различни комбинации се получават 16 различни въпроси. 
Това не е равносилно на създаване на два или повече различни въпроса. Ако тези 
различни варианти се въведат в банката като различни въпроси, то при създаване на 
тестове чрез генериране на случайни въпроси от дадена категория, съществува 
възможност в един тест да се паднат два практически еднакви въпроси. Този недостатък 
се избягва с прилагане на предложеното в [3] приставки за Мудъл. 
Другата възможност за увеличаване на броя на въпросите е удвояване на въпросите от 
типа истина/неистина. Това може да стане чрез задаване във формулировката на 
въпроса на 2 алтернативни твърдения (противоположни твърдения, от които едното е 
вярно, а другото невярно).   
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Възможност за много варианти на един и същи въпрос в момента съществува при 
изчислителните въпроси (изчислителен, прост изчислителен и затворен изчислителен), 
където има възможност при създаването на въпроса да се генерират на случаен принцип 
определен брой комбинации от стойности в предварително зададени граници.  

 
4. ИЗВОДИ 

 
1. Направеното проучване сред студенти доказва, че голям процент от тях използват 

нерегламентирани помощни материали при провеждане на оценяване с електронни 
тестове. 40% от анкетираните, при подготовката за изпити с електронни тестове са 
разполагали поне веднъж с пълен или частичен набор от въпроси, от които се формира 
теста (без това да е разрешено от преподавателя. 

2. При общ брой на въпросите в банката, от които се формират изпитните тестове 
при оценяване в системите за електронно обучение по-голям от 600, 34,6% от 
изпитваните ще бъдат стимулирани да усвоят учебното съдържание и да не правят опити 
за използване на нерегламентирани материали или запомняне на верните отговори. При 
общ брой по-голям от 1000, това се отнася за всички изпитвани. 

3. Предложен е автоматизиран метод за увеличаване на броя на въпросите в 
банката, чрез създаване на модел в системата за електронно обучение Мудъл. 
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Abstract: This article presents a plugin for Moodle that allows the creation of new type of test questions. 
They are a variety of multiple-choice questions that allow entering the text of questions and answers with 
different formulations. Thus, with various combinations of the texts of questions and answers, we are 
allowed to generate a large number of variants of the same question that look like different questions. 
When a test attempt is started a random formulation of the question and each of its answers is generated. 
In this way we easily increase the total number of questions in the question bank. The bigger the question 
bank is, the harder it is for the students to memorize the correct answers. Also it makes much more 
difficult the usage of unallowed materials during the exam. 
Keywords: e-learning, e-tests, Moodle, plugin, multiple choice questions. 
 
1. УВОД 

 
Оценяването с електронни тестове има много предимства пред останалите форми на 
оценяване. То позволява едновременно изпитване на големи групи, резултатите се 
получават веднага, избягва субективизмът, икономисва време, дава възможност за 
обобщаване на резултатите и др. То има обаче и някои съществени недостатъци, като 
достъп за външни лица, използване на неразрешени помощни материали, трудности при 
създаването на тестове, които проверяват целият обем от знания, възможност за 
прекъсване на изпита поради технически причини.  
В статията са предложени мерки и е разработено решение, с помощта на които може да 
се намали използването на неразрешени помощни материали. 
Развитието на технологиите разширява възможностите на недобронамерените студенти 
да се възползват от посочените недостатъци. Въпреки старанието на изпитващите, след 
неколкократно оценяване с едни и същи въпроси, те вече стават известни за студентите. 
При проведено проучване [1], 40% от анкетираните отговарят че при подготовката за 
изпити с електронни тестове, поне веднъж са разполагали  с пълен или частичен набор от 
въпроси, от които се формира теста (без това да е разрешено от преподавателя), а 16% 
са разполагали с материали по половината или повечето дисциплини. 
В такъв случай, по време на изпита, някои студенти се опитват да разпознават механично 
въпросите по ключови думи, използвани както при формулировката на въпросите, така и 
при формулировката на отговорите. При банка с голям брой въпроси, разпознаването 
трудно може да се осъществи чрез хартиени помощни материали или снимки. 
Обикновено се използват файлове, в които въпросите са подредени по азбучен ред и 
лесно се достига до търсения въпрос като се знаят първите думи. Възможно е 
намирането в текстов файл с помощта на търсачка достъпна във всички съвременни 
текстови редактори. 
В проучването, представено в [1] е установено, че ако общият брой на въпросите в 
банката, от която се формира даден изпитен тест е по-голям от 600, 34,6% от 
оценяваните студенти считат, че няма време да препишат верния отговор и че не могат 
механично да запаметят верните отговори, дори и да разполагат предварително с 
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изпитните въпроси. При общ брой по-голям от 1000, това се отнася за всички изпитвани. 
Този брой стимулира изпитваните да насочват усилията си за заучаване учебното 
съдържание, а не за търсене на начини за „вземане на изпита“. 
Т.к. създаването на такава банка с въпроси изисква значително време и усилия от страна 
на изпитващите, решихме да предложим автоматизиран метод за увеличаване на броя на 
въпросите в банката, чрез създаване на плъгин в системата за електронно обучение 
Мудъл. Причината, поради която е избрана точно тази система, е, че Moodle е open-
source система за e-learning и именно тя е приложена в почти всички български 
университети, включително и в тези на авторите на статията. В Moodle администраторите 
на системата лесно могат да интегрират външни за системата приложения или пък да 
създават свои собствени приставки (плъгини) с които да обогатяват функционалността и. 
Целта на статията е представяне на плъгин към Moodle, позволяващ създаването на нов 
вид тестови въпроси, които са разновидност на въпросите с множествен избор. Плъгинът 
позволява лесно и бързо повишаване на общия брой на въпросите в банката и 
затруднява механичното запаметяване на верните отговори от студентите и 
използването на непозволени материали по време на оценяването. 

 
2. МЕТОДИКА 
 

Предложеният метод се основава на факта, че ако се промени  формулировката на 
въпроса или отговора, той става неразпознаваем от некомпетентните студенти. 
Един и същи въпрос лесно може да бъде формулиран по 2, 3 или повече начини, които са 
еднакво вярни, но звучат съвсем различно. Това е приложимо за въпроси от тип: 
Множествен избор; Кратък отговор; Съпоставяне; Числов; Изчислителни; 
Истина/Неистина. Прибавяйки и различна формулировка на верния отговор във 
въпросите с множествен избор, вариантите на въпроса могат да станат много повече.  
Това не е равносилно на създаване на два или повече различни въпроси. Ако  
различните варианти на текстовете се въведат в банката като отделни въпроси, то при 
създаване на тестове чрез генериране на случайни въпроси от дадена категория, 
съществува възможност в един тест да се появят два практически еднакви въпроси. 
Известно е, че това може да бъде избегнато чрез подходащо групиране на въпросите в 
банката и подходящо подреждане на въпросите в теста, чрез използване на 
възможността за задаване на случаен въпрос от дадена група. При създаването на 
банките с въпроси, както и на самите въпросници, обаче, се изискват сериози усилия, тъй 
като се налага ръчно подреждане на въпросите по групи. 
За да се избегнат тези затруднения е разработена приставка за Мудъл, чрез която се 
създават нов вид въпроси, наречени „Многовариантни въпроси с множествен избор“. В 
полето за текст на въпросите, в специален формат, описан по-долу, се въвеждат 
различните формулировки на въпросите. В полето, където се задава текстът на верните 
отговори в същия формат се въвеждат различните формулировки на отговорите. 
Приставката е разработена на PHP [2, 3]. 
Направено е проучване в официалната директория с разширения за  Мудъл и е 
установено, че такова разширение, което позволява генериране на различни въпроси, не 
съществува в момента [4, 5, 6]. 
Възможност за много варианти на един и същи въпрос в момента съществува при 
изчислителните въпроси (изчислителен, прост изчислителен и затворен изчислителен), 
където има възможност при създаването на въпроса да се генерират на случаен принцип 
определен брой комбинации от стойности в предварително зададени граници. 
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Фигура 1. Избор на типа на въпросите 
 

3. РЕЗУЛТАТИ 
 

Разработената приставка позволява създаването на въпроси от нов тип, наречен 
„Многовариантен въпрос с множествен избор“. Той е подобен на тип “с множествен избор 
с един верен отговор”, но позволява задаването на различни варианти на текстовете на 
въпросите и отговорите. 
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Фигура 2. Екран за създаване на въпрос 
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Изборът на типа на въпроса става от стандартния изглед за добавяне на въпроси в 
Мудъл (Фигура 1). След избиране на въпрос от този тип се отваря стандартен екран за 
създаване на нов въпрос (Фигура 2). 
Екранът за въвежднане на въпроси не се различава по никакъв начин от този при 
обикновенните въпроси с множествен избор. Отново преподавателят има възможност да 
посочи колкото отговора пожелае, както и кой от тях е верен. Възможно е да се добави 
разбъркване на отговорите при желание на преподавателя, както и да се избира 
номерация за отговорите. 
За да се създаде въпрос или отговор който може да придобие повече от една форма, 
текстът на въпроса трябва да отговаря на следния формат, популярен сред 
разработчиците на уеб сайтове, които го използват за генериране на по-големи обеми от 
текстово съдържание. 
Текст, намиращ се извън големи скоби “{ }” не се интерпретира по специален начин и при 
стартиране на тест той се визуализира директно на изпитвания студент.  
Текст, намиращ се в “{ }” се интерпретира като група от словосъчетания от която за текста 
на въпроса (или отговора) трябва да бъде избрано точно едно определено 
словосъчетание. В групата словосъчетанията се разделят със символа „|“ (pipe). 
При зареждане на въпрос по време на тестов опит, за всяка група се избира точно едно 
словосъчетание на случаен принцип което да се включи в текста на въпроса (или 
отговора) и да се визуализира на студента. При първоначалното генериране на въпроса и 
отговорите към него, всяко избрано словосъчетание се записва в сесията на текущия 
опит на студента, заедно с подредбата на отговорите (ако преподавателя е избрал тя да 
е различна за всеки студент) и с посочения към момента отговор (ако такъв съществува). 
Така всеки студент който получи въпроса ще получи различна вариация. Броят на 
вариациите зависи изцяло от броя на групите и богатството им.  За един въпрос, 
проверяващ едни и същи знания у студентите, можем да получим общо N вариации на 
въпроса.  

 

                                                          (1) 

където ; 

              - броят на групите. 
 

По време на даден тестов опит въпросът запазва вида си, а при нов опит от същия 
студент въпросът отново ще се генерира в нова вариация.  
Посоченият пример онагледава как преподавателят въвежда текста на въпросите и 
отговорите в системата и възможни негови вариации.  
 

Текст на въпроса: 
 

{Посочете типа данни | Кой от следните типове данни e | Отбележете типа данни | 
Изберете тип на променлива } подходящ за {съхранение | записване | обработка } на 
{цели числа | целочислени данни } в езика C++? 

 
Текст на отговорите: 
 

Отговор 1: {int | long | short | long long} 

Отговор 2: bool 

Отговор 3: {string | char} 

Отговор 4: {float | double | long double} 

 
Така зададен, въпросът може да получи 24 различни формулировки.  
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Заедно с различните формулировки на отговорите достигаме до цели 576 вариации на 
един и същ въпрос. 
Студентът вижда въпроса като обикновен въпрос с множествен избор и не разбира за 
многото му възможни форми. Една от тях е показана на фигура 3. 

 

 
 

Фигура 3. Изглед на въпроса за студента 
 

При завършване на теста, студентът отново вижда в списъка с отговори и полето за 
обратна връзка тази форма на въпроса която е била зададена за него и в самият тест. 

 

 
Фигура 4. Екран за преглед 

 
Предстои разработване на нови приставки, които позволяват създаването на нови видове 
въпроси на същия принцип, които са разновидности на въпроси от тип „Кратък отговор“; 
„Съпоставяне“; „Числов“; „Изчислителен“; „Истина/Неистина“. 

 
4. ИЗВОДИ 
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1. Разработена е приставка в Мудъл за създаване на нов вид тестови въпроси,  
наречени „Многовариантни въпроси с множествен избор“. С използването и се постига 
автоматизирано увеличаване на общия брои на въпросите в банката. Целта е 
намаляване на опитите на някои студенти за механично запаметяване на въпросите и 
верните отговори, както и затрудняване на използването на нерегламентирани помощни 
материали.  

2. Предложени са идеи за други възможни приставки със същата цел, които предстои 
да бъдат разработени. 
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SECTION 5. ENERGY, ENERGY EFFICIENCY, ARCHITECTURE 
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    ABSTRACT 

    In the irrigation systems, it is necessary to systematize and specify the characteristics for surveillance 
and inspecting of the efficiency of irrigation canals and their processes for transportation and distribution 
the water for irrigation. This requires applying of indices and features about the efficiency of water 
transportation and distribution and taking into account the influence of the flow quantity alteration, the 
coefficient of roughness, the velocity characteristics of the flow and the hydraulic flow condition. 
    For this reason in the paper is offered indices and approaches about the efficiency of irrigation 
activities by considering and analyzing the flow processes in irrigation open canals, as well as the 
dependencies for influence of flow condition and the coefficient of roughness on exploitation of irrigation 
canals. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

При напоителните системи ефективността на иригационните процесите зависи в 
доминираща степен от експлоатационното състояние на водотранспортиращите канали,  
съоръженията и каналната мрежа, доставящи вода от водоизточника до  напояваните 
площи. Това се реализира главно чрез процесите на транспортиране, разпределение и 
дозиране на водата до поливните полета или конкретните техники за напояване. При тези 
процеси, една значителна част от водното количество не се употребява по 
предназначение и се загубва поради филтрация, изпарение, течове от пукнатини и др. 
Тази редукция на използваемото за напояване водно количество в напоителните с-ми 
обикновено е в размер на  30 ÷ 35%  от началното при водоизточника. 
Предпоставките за занижаване на ефективността на напояването при експлоатацията на 
водотранспортиращата мрежа са в зависимост от геометричните характеристики на 
каналите, завишаването на относителната и реална грапавина и локални повреди. Също 
и влиянието върху ефекткивнвостта вследствие на загуби на вода при транспортиране и 
намаляването на пропускната способност на каналите.  
За транспортиране, разпределение и подаване на вода за поливните полета при 
гравитачните напоителни системи се използва открита канална мрежа с трапецовидно, 
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правоъгълно или други напречни сечения на каналите. Най – често в практиката се 
използват канали с трапецовидно сечение. При стари и не добре поддържани канали, 
каквито са почти всички, пропускната способност на каналите намалявя в не малка 
степен, което намалява значително тяхната ефективност. 

  

     2. ПОДХОДИ И МЕТОДИ 

При експлоатацията на напоителните системи от подчертано значение е нивото на 
ефективността на каналната мрежа и нейното занижаване вследствие на намаляване на 
проводимостта на каналите и загубите на вода. Доставката на вода в гравитачна 
напоителна система се извършва от канали или канална мрежа чрез водочерпене от 
даден водоизточник. Каналите според геометричните си размери и величината на 
провежданото оразмерително водно количество се класифицират на магистрални, 
главни, разпределителни и групови, което е условно и съобразно спецификата на 
системата.  

Ефективността на каналната мрежа е в пряка връзка със загубата на вода (респ. на 
приведена енергия) при нейното транспортиране от каналите, която от своя страна 
зависи от състоянието на облицовката, фугите и водоплътността на дъното и откосите на 
канала. При новоизградени канали с водонепропусклива бетонова облицовка, загубата на 
вода е минимална и произтича от изпарение и течове при водоразпределителни и 
регулиращи съоръжения. При напоителни канали от готови бетонови елементи (откосни 
плочи или платна), загубата на енергия най-често произтича от филтрация и течове през 
фугите. 

Поради споменатите трудно или неотстраними фактори – филтрация, изпарение, течове 
през фуги, пукнатини и откъртвания на облицовката, една част от дебита на  определена 
дължина намалява с ΔQ . Това намаление се отразява на транспортно-
разпределителната ефективност на каналната мрежа и на напоителната с-ма като цяло 
при което силно я занижава. Тази  загуба на вода при единица подадено водно 
количество в канала от водоизточника може да се изрази чрез показател наименован 
енергоефективен (енергиен) показател. Чрез него се отразява качеството на канала да 
транспортира дадено водно количество с по-голяма или по-малка загуба на вода и се 
представя със зависимостта: 
 

                                               
ПРQ

Q
K


  

 
където  Qпр  е подаденото проектно водно количество в началото на 
                      разглеждания канал от: 

- помпена станция; 
- от водоразпределително съоръжение; 

- от фронтално регулиращо съоръжение  
           ΔQ  е загубеното водно количество на определена дължина от канала;  

По своята същност енергийният показател, изразява загубата на вода при единица 
транспортирано водно количество за единица дължина. Може да се наименова и 
специфичен енергиен показател, който при дължина на канала L се изразява чрез:  
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                                                                                 (1) 

където  L  е дължината на канала по която началното входно водно 

                  количество намалява с ΔQ. 
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Този показател е приложим за даден канал или канална мрежа и е основа за преценка на 
ефективността при транспортиране на водата чрез открити течения в канали или дадени 
участъци от тях. Този подход изразява хидравличните характеристики относно 
проводимостта на каналите и загубите от триене на течението в тях. 
Изхождзайки от главната функция на каналите, която е да транспортира предвидените  
водни обеми от водоизточника до поливните площи в определено време и 
продължителност при минимални загуби на вода, каналите се разделят според 
проводимостта си и съоръженията по тях на магистрални, главни, разпределителни и 
второстепенни. От друга страна за функционирането на напоителната система е 
необходимо нейното снабдяване с вода от даден водоизточник – язовир, бентово 
завиряване с водохващане, река, изравнител и др. Доставката на водата в напоителната 
система се извършва от магистрален или главен напоителен канал – ГНК. Магистралния 
канал или ГНК снабдява напоителната система с вода за напояване, като транспортира 
водно количество от водоизточника до главни или разпределителни канали, с големина 
на водното количество представляваща сумата от подаваните на работещите в даден 
период поливни полета. 
Магистралния или главните канали се проектират и изграждат със стандартно 
трапецовидно сечение с плоско дъно, в някои случаи и с кюне, като широчината на 
дъното е 1,5 ÷ 2,0 по цялата дължина, величината на откоса на страничните стени е 
обикновено 1:1,25 ÷ 1:1,5 и дълбочината в началото е в диапазона 1,5 ÷ 3,0 м. Средият 
наклон на дъното е около  0,22 ÷ 0,35 ‰ . Облицовката на канала е от монолитен бетон и 
стоманобетоновои плочи. С оглед многофункционалното функциониране на 
магистралния канал, по дължината му се изграждат водоразпределителни съоръжения. 
За преминаване през пътища и други съоръжения са изграждат дюкери и мостови 
преминавания (преходи), също и по около 2 бр. водостока на линеен километър. 
Щитовите запорни съоръжения са в зависимост от вододелите за разпределителни и по-
нискостепенни главни канали, и са на около1,5 ÷ 2 км разстояние., като се предвиждат и 
изпускатели. Оразмеряването на такива канала е за поне 5÷6 м3/s в началото. 
Обичайното експлоатационно състояние на каналите е с частично износена облицовка и 
с напуквания и обрушвания, с деформирани и в някои случаи и с  разтворени фуги, на 
места с леки затревявания и с частично покритие от камъни и чакъл и леки наносни 
отложения по дъното. По дължина магистралния или главния напоителен канал (ГНК) 
подава вода на странични разпределителни канали или други по-ниско разредни канали 
да снабдяване с вода на странични поливни площи посредством щитови вододелни 
съоръжения. 

      3. ИЗСЛЕДВАНИЯ, РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  
      3.1. Изходна основа и зависимости 

При движение на водата се разходва енергия, която се наименова специфична енергия 
на течението. При равномерно течение, т.е. при течение с постоянни напречно сечение и 
средна скорост по дължина на канала, което е състоянието на напоителните канали, 
изменението на специфичната енергия на единица дължина, вследствие на която се 
реализира открито течение, представлава градиент на пиезометричната линия, и в 
хидравликата, а също и в практиката, се наименова пиезометричен наклон. При 
условията на равномерните течения, при която основа се оразмерява напоителната 
канална мрежа, пиезометричния наклон J съвпада с хидравличния и с наклона на дъното 
на канала.  

Откритите канали, в това число и магистралните се проектират, респ. оразмеряват при 
условията на равномерни течения по оразмерителната зависимост за пропускната 
способност, както следва: формулата  
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                                                JRCFQ  ,                                                                           (2) 

 
където  Q  е оразмерителното транспортирано водно количество;  
           F - напречното сечение на канала, за трапецовиден профил F = b h + m H2 ;  
           b – ширина на дъното, H – дълбочина на канала;,  
          m - откос на странични стени, m=tg α ; α – ъгъл на наклон на откоса;  
           J  - наклон на дъното на канала;      

    R - хидравличен радиус     ;
F

R


     

 - намокрен периметър;  При трапецовидно сечение намокрения периметър се 
определя по формулата: 

                                                                212 mhb χ  

 
            С – скоростен коефициент. Стойностите на С се определят по формулата на 

Манинг  -    6
11

R 
n

C   ;          

         n – коефициент на грапавината, който зависи от характеристиките и състоянието на 
стените и дъното на канала; 
При тази изходна основа е видно, че пропускната способност на напоителния канал 
линейно зависи от напречното сечение. При скорост на течението, която не може да 
осигури достатъчна транспортираща способност (сила на преместване), част от наносите 
се утаяват между отломените камъни от бермите и др. и дъното на канала се покрива 
изцяло или частично с каменно-наносни отложения. Вследствие на това напречното 
сечение на канала F намалява. В резултат намалява и пропускната способност и на 
съответното напоително поле не може да се достави предвиденото водно количество. С 
намаляването на F се намалява и намокрения периметър. Понеже  R  е отношение на F и  
χ , следва че за разглеждания случай  изменението на  R  е малко и може да се 
пренебрегне. При това състояние, тъй като  С = ƒ(R) , следва че практически С = const. 
Повдигането на дъното на канала от наносни отложения практически е еднакво по 
дължина и поради това равномерното течение се запазва и  J не се изменя.  
Горепосочените зависимости имат приложимост при равномерни течения и за квази 
равномерни течения, при които хидравличните показатели на течението, в това число и 
наклона на водното ниво, са постоянни по дължината на течението. Режимът е 
турбулентен, т.е. числото на Рейнолдс е по – голямо от критичната му стойност, която при 
открити течения е на границата между ламинарния и турбулентен режим. 

 За открити течения критичното число на Рейнолдс се определя по формулата: 

 

                                               580



VR

Rekp
 ,                                                                    (3) 

 

където V е средната скорост на течението;   - кинемат. коеф. на вискозитета. 

Течението в канала е практически равномерно. Водното количество в канала се определя 
по формулата:  

 

                                                RJCFQ  , 

 

където върху коефиц. С на Шези силно влияние оказва коефиц. на грапавина на 
каналите. 
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При нови облицовани канали с добро изпълнение и заглаждане на фугите, коефициентът 
на грапавина, по данни от справочници, се приема с размер  n = 0,013 ÷ 0,014. При 
тяхната експлоатация и при недобро поддържане, стойностите на коефициента на 
грапавината  n  може да нарастнат до и над  n = 0,020, дължащо се на разширяване, 
разтваряне, деформиране, напукване и обрастване на фугите, обрушване, напукване и 
откъртване на облицовката на канала и др. Вследствие на тези обстоятелства, 
коефициентът на грапавината се увеличава, докато пропускната способност на канала се 
намалява. Степента на това намаление рефлектира посредством намаляване на 
ефективността на канала, респ. се отразява върху енергийния показател на канала. 
Намалената пропускна способност, т.е. намалената ефективност на даден канал, 
изразена чрез енергийния показател К Е , се определя по формулата: 

 

                                                ΔQ = КЕ Qпр                                                                                 (4) 

 

където  ΔQ  - намаленото водно количество вследствие на занижаване на 

                        пропускната способност на канала; 

              Qпр – проектно водно колечество при новоизграден канал; 

От огледи и изследвания на място на магистралните, главните и разпределителни канали 
се установява, че по дължина облицовката е на места износена и с деформирани фуги, с 
обрушвания на места, частично обрастване и затревяване, отлагане на чакъл, дребни 
камъни, наносни отложения и затлачване по дъното на канала. Следва, че при това 
състояние е налице занижена ефективност на канала, т.е. завишено ниво на енергийния 
показател К вследствие на: 
    -- увеличен коефициент на грапавина  n  произтичащо от износена и обрушена 
        облицовка, деформиране на фуги и др; 
    -- увеличена филтрация; 
    -- занижена пропускна способност от обраствания, отложения и затлачване по дъното. 
  

   3.2. Намаляване на ефективността при завишена грапавина на канала  

При каналите със силно нарушена или пропукана облицовка и с липсващи или 
раздробени и пропаднали парчета от облицовката, както и при уплътнени временни 
земни канали, проводимостта значително намалява поради обраствания и затревяване. 
Според А. Агроскин  и др., обрастванията и затревяването увеличават грапавината на 
каналите, т.е. съпротивителните сили от триене вследствие на което намалява 
провежданото водно количество, намалява и оразмерителното водно количество, за 
което е проектирана и изградена напоителната с-ма. Реално настъпва недостиг на вода 
при изградена вече напоителна с-ма, което води до намаляване на ефективността на 
каналната мрежа и на напоителната с-ма като цяло.. В табл. 1. са дадени стойностите на 
коефициента на грапавината при новоизградени и стари износени канали. 

При дадено проектно изходно условие – канал с новоположена облицовка от бетонови 
плочи по дъното и откосите и без отложения коефициента на съпротивление е n = 0,014.  
При добри експлоатационни условия – стар канал с леки обрушвания и леки отложения, с 
леко износена повърхност на облицовка по дъното и откосите, с доста слаби обраствания 
и поносимо състояние на фугите, т.е. n = 0,0165 при определени показатели за 
напречното сечение и наклон, се предизвиква допустимо за нашите условия намаляване 
на оразмерителното водно количество. Величината на намалената пропускна способност, 

т.е. загубата на водно количество  Q  произтичаща от експлоатационното състояние на 
канала се определа по формулата   
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         Табл. 1. Стойности на коефициента на грапавина при различни 

                        степени на износване на облицовката, обрастване и отложения.  

Нов канал с новоположена облицовка без обрушвания и 
отложения 

n = 0,0140 

Канал с обрушвания, слаби обраствания и леки 
отложения 

n = 0,0165 

Канал с напуквания, слаби обраствания и отложения по 
дъното; 

n = 0,0175 

Канал с напуквания и откъртвания, средни обраствания 
и затлачване 

n = 0,0190 

Канал с площни откъртвания, значими обраствания, 
отложени камъни и затлачване 

n = 0,0205 

Канал с площни откъртвания, силно  обрастване, 
разрушени фуги, силно затлачване и отложения  

n = 0,0215 

    
 

                                          
прQ  

0140,0
1 










n
Q                                                                              (4) 

 

където Q = Qпр – Qексп  е загуба на водно количество от увеличена грапавина  
                                         на облицовката; 

                Qпр  -проектното оразмерително водно количество в новоизграден 
                         напоителен канал с коеф. на грапавина n = 0,0140;  

                n  -  коефициент на грапавина на облицовката. Определя се по 
                        състоянието на облицовката по откосите и дъното 
                        на канала,  Стойностите на  n  са показани в табл. 1. 

Относителния размер на загубата Q, т.е. загубата на ефективност, произтичаща от 
износване, напуквания, деформиране на фуги, обраствания, затлачване и др., определен 
по формула (4) е даден в табл. 2. за стойности на n от n = 0,0140  до n = 0,0215. 

Вижда се, че намаляването на водното количество, подавано от водоизточника на 
напоит. система е значимо и при слабо износване на облицовката на канала, т.е. при n = 

0,0165, проектното (оразмерит.) водно количество намалява с 1/6, т.е. с  Q =  0,152 Qораз.  

Загубата на ефективност от намаляване на оразмерителното водно количество поради 
посочените фактори, за кое да е поливно поле “х” се определя по зависимостта: 

 

                                               (WE )стар =  Kстар  Qп х  T ,                                                              (5) 

 

     Табл. 2.   Стойности на  
Qopaз

Q   при изменение на грапавината на канала.  

n 
0,0140  0,0165 0,0175 0,0190 0,0205  0,0215 

Qopaз
Q  0 0,152 0,200 0,263 0,317 0,350 
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където 





in

стар

стар
Q

Q
К ,  

             T – реалното времетраене на намаленото оразмер. водно количество; 

Водното количество при условията на равномерно течение в открит канал при 
новоизграден канал с бетонова облицовка, пропускната  способност се определя по: 
 

                                              FRJCQ ПРПР  ,    

където    6
11

R 
n

C
ПР

ПР   

При увеличаване на грапавината, при проектна дълбочина на течението h  = hпр = const, 
водното количество намалява, както следва:   

 

                                  ПРQ 











ЕКСП

ПР

n

n
-1Q-Q Q ЕКСППР                                                         (6) 

от което следва:      

                                             











ЕКСП

ПР

Е
n

n
К 1-                                                                     (7) 

т.е енергийният показател е функция на аргумента  










ЕКСП

ПР

n

n
.   

С увеличаването на износването, обрастванията, отложенията и др., т.е. nексп  се 

завишава,  то отношението   










ЕКСП

ПР

n

n
  намалява , т.е. стойностите на енергийният 

показател К се увеличават. 

Стандартната проектна стойност на коефициента на грапавина на каналите е  n = 0,014. 
При това изходно състояние, респ. след многогодишна експлоатация на каналите, 
тяхната грапавина нараства и това води до нарастване на КЕ , респ. до нарастване на 
загубата ΔQ на вода, представено в табл. 3. 

    4. ИЗВОДИ 

1. Напоителната система с открита канална мрежа е многокомпонентен обект с 
многофакторни предпоставки влияещи за намаляване на пропускната способност и 
загуби на вода, т.е. намаляване на ефективността на каналната мрежа. 

 

       Табл. 3.  Увеличаване на  ΔQ с нарастване на грапавината nексп 

neксп 0,014 0,016 0,018 0,020 0,025 

КЕ 0,0 0,125 0,222 0,305 0,440 

ΔQ=К Qпр 0 0,125 QПР 0,222 QПР 0,305 QПР 0,440 QПР  



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

194 
 

 

2. Намаляването на ефективността на напоителните  канали произтича най-често от 
увеличението на грапавината на облицовката през експлоатационния период. За 
определяне на влиянието на грапавината на бетоновата облицовка върху проводимостта 
на каналите се предлага формула (6). Относно намаляването на пропускна та способност 
на каналите се предлага табл.3 в зависимост от състоянието и износването на каналите. 

3. Намаляването на пропускната способност, т.е. на ефективността, се дължи на 
завишената грапавина, загубите на вода от филтрация, течове, изпарение и др. 

4. Основната насока за повишаване на ефективността на гравитачни напоителни системи 
се свежда до намаляване на неизползваните водни обеми и превенция срещу 
намаляване на пропускната способност на каналната мрежа. 
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ON THE PRESSURE FLOWS REGIMES FORMING IN 

THE PIPELINES FOR IRRIGATION 

 
Roumen Gadjev1 

ISSAPP „N.Poushkarov” 
Shosse Bankia str. № 7, Sofia,  e-mail: hydroigr@abv.bg     

 

    ABSTRACT: In the agriculture, water transportation and distribution by pressure flows in pipelines is 

one of the main activities for irrigation of agro-cultures. Depending on the exploitation conditions, a 

differing flow regimes are formed - laminar, turbulent and transitional regime, according to the value of 

Reynold”s number, with lengthwise-variable water quantity. In view of surveillance and inspecting the 

efficiency of a given pipeline net for irrigation, it is necessary to describe and define the processes of 

pressure flows in pipelines in depending on flow velocity. The degree of efficiency of transportation and 

distributing the water for irrigation, realizing by pipelines, is dependent on the hydraulic resistance and 

from the flow regimes, as well as other factors. For this purpose, the paper proposes relationships for 

determination of the boundaries of the self-realizing flow regimes along the pipelines for irrigation. 

Keywords: pressure flows, water distribution, flow regimes, irrigation.  

 

ВЪРХУ РЕЖИМИТЕ НА ТЕЧЕНИЕ ФОРМИРАЩИ СЕ ПРИ 
НАПОРНИТЕ ТРЪБОПРОВОДИТЕ ЗА НАПОЯВАНЕ 

Румен Гаджев 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” 

Сoфия, ул."Шосе Банкя" №7, e-mail: hydroigr@abv.bg 

 

    1. Общи положения  

Тръбопроводите и тръбната мрежа в напоителните системи се използват за 

транспортиране, водоразпределение и дозиране на водата за напояване на 

селскостопанските култури. Водното количество се транспортира при условията на 

напорно течение в съответната напорна тръбна мрежа. Движението на водата в 

тръбопровода, най-често, при определянето на оразмерителното водно количество е със 

скорост до V = 2,0 ÷ 2,5 m/s. При всеки конкретен случай се оразмерява при 

хидравличното най-изгодното напречно сечение или при стопански най-ефективната 

скорост или по нармативни документи. 

Движението на водата в напорни тръбопроводи се извършва под действието на пада на 

налягането  J  по зависимостта: 

mailto:hydroigr@abv.bg
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L

h
J заг q 

т.е. на загубата на напор на единица дължина. С оглед на това оразмеряването на 

тръбопровода се свежда до установяванетао на градиента на пада на налягането, респ. 

на загубите на напор по оразмерителната дължина на тръбопровода. 

 Най-често загубите на напор са от триене и от местни съпротивления. Последните, с 

оглед вида, формата и относителният размер на съпротивителното тяло спрямо 

диаметъра на тръбата се установява по таблици и графики от съответни наръчници или 

специализираната литература или се определя експериментално. 

Градиента на пада J се определя аналитично по закона на Вейсбах-Дарси или 

експериментално. Този закон може да се представи в безразмерен вид както следва: 

                                              
2

ТР

Fr

J 
                                                                          (1) 

където  
gd

V
Fr

2

  е известното в литературата като 

                               безразмерно число на Фруд; 

            λтр – коефициент на съпротивление от триене. Определя 

                    се по формулата за режима на течението и  

                    съпротивителната област през която преминава течението. 

За нови тръби у нас и в чужбина формулите за λтр се установяват експериментално. 

За масово използваните полиетиленови ПЕ тръби за направа на поливни тръбопроводи 

за капково напояване, чрез експериментални изследвания авторът е установил 

аналитична зависимост за λтр при турбулентен режим, както следва: 

     - за гладък тръбопровод ПЕ Ø 20/2 , dвътр = 16,21 mm: 

                                
2521,0Re

3322,0
ТР                                                                               (2) 

     - за гладък тръбопровод ПЕ Ø16/2 , dвътр = 12,70 mm: 

                                  
2909,0Re

2552,0
ТР                                                                               (3) 

Известно е, че коефициента на съпротивление  λтр има различни стойности и характер на 

изменение в зависимост от режимите на течение, респ. от тяхните области на 

съпротивление. Това налага при всеки конкретен случай да се установява какъв е режима 

на течението в разглеждания тръбопровод и кои са границите на съпротивителната 

област на този режим. 
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Видно е, че точното определяне на режима на течението в тръбопровода и точното 

определяне на границите на неговата съпротивителна област е основен и важен въпрос 

за теорията и практиката. 

    2. ПОДХОДИ, МЕТОДИ И ИЗХОДНИ УСЛОВИЯ 

 

Режимът на движение на водата [1], начина на движение [3] или характера на движиние 

по Г.Шлихтинт съгласно класическата хидравлика и хидродинамика на Лоициянски,  може 

да бъде: 

  -- ламинарен – течение при което коя да е водна частица от напречното сечение има 

постоянна във времето скорост и траектория на движение, наричана още токова линия и 

е успоредна на посоката на движение; 

 -- турбулентен – течение при което коя да е частица от ядрото на напречното сечение 

има пулсираща и променлива по големина и посока скорост, като траекторията на 

движение също е променлива. Този режим на движение, по диаграмата на Никурадзе, 

минава през три съпротивителни области – квадратична, преходно-квадратична и гладка 

област. 

Границата между турбулентната и ламинарната област по класическата хидравлика 

определена по скалата на Рейнолдсовото число - Re е възприета при стойност на Re = 

2320. При Re < 2320 се приема, че течението в тръбопровода е ламинарно. В тази 

съпротивителна област градиентът на пада на налягането (загубата на напор на единица 

дължина) е линейна функция на водното количество, както следва: 

                                           J =   hзаг / L = const ,                                                                (4) 

при d = const и ν = const.      

Това е хидравличния закон на ламинарния режим на течение.  

Когато  Re > 2320, се приема, че течението е турбулентно. Течението при този режим 

преминава през три съпротивителни области – гладка, преходно-квадратична и 

квадратична. Турбулентното течение в тръбопроводите и тръбните участъци в 

напоителните системи най – често попада в гладката хидравлична област. Законът за 

движение на водата попадащ в тази област, изразен чрез λтр има вида: 

                                             lg λтр = А + mo lg Re ,                                                              (5) 

където  mo = 0,25  - по Блазиус;  А =  const. 

Така описаните режими, респ. законът който ги предопределя,  са в сила в точно 

определена област, наименована съпротивителна област. При това състояние 

ламинарният режим има само една съпротивителна област, наименована ламинарна. От 

своя страна, обаче, турбулентният режим има три съпротивителни области, както следва: 

  – гладка съпротивителна област, като режимът  в тази област се предопределя от 

закона (5) даден по-горе. Всички течения които се подчиняват на този закон са с 

турбулентен режим от гладката област. 
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  -- квадратична съпротивителна област. Законът на тази област е:  

                                      lg λ = ƒ(
d


)                                                                                 (6) 

където  
d


 е относителната грапавина на тръбопровода. 

  -- преходно-квадратична съпротивителна област. Режимът на тези течения се 

предопределя от закона:  

                                        – lg λ = ƒ(Re, 
d


)                                                                      (7) 

    3. ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ  

    3.1. Изходна основа 

Приемането, че ламинарната структура на течението, разпределението на скоростната 

диаграма, линейната функция на загубата на напор и водното количество при достигане 

на критичната стойност Reкр = 2320 всички тези хидродинамични състояния и показатели 

веднага стават  преминават в турбулентно състояние не е доказано. От друга страна не 

може да се допусне, че безразмерното число Re, по скалата на което само се регистрират   

постъпателни изменения, ще предизвика внезапна промяна на структурата на течението. 

От аналитичните изследвания се установява, че загубата на напор в даден тръбопровод, 

например при Re = 2319, изчислена по закона за ламинарния режим е с около 65 % по-

малка спрямо загубата изчислена при Re= 2321 > Reкр, изчислено по закона на 

турбулентния режим в гладката област, т.е. в самото начало на турбулентния режим. 

Оказва се, че при практически една и съща стойност на Рейнолдсовото число, респ. при 

едно и също водно количество в тръбопровода, според възприетите изисквания се 

получава отклонение от 65 %, което е нереално и недопустимо! Твърдението, че прехода 

се извършва в пренебрежимо къс интервал не се потвърждава от експерименталните 

изследвания. Не се потвърждава и твърдението, че течението в зоната на прехода е 

неустойчиво. 

Недостоверно е също, че течението в зоната на прехода няма практическо значение. 

Доказва се, че преходът от ламинарно течение в турбулентно и обратно се извършва в 

област с голяма дължина. Тази област е наименована от автора преходно-критична 

съпротивителна област. Установява се, че между турбулентния и ламинарния режим 

реално съществува друга съпротивителна област по дължината на която течението не се 

подчинява на закона на Хаген – Пуазие за ламинарно течение, а също и на закона на 

турбулентния режим. В тази съпротивителна област режимът на течението се наименова 

преходно критичен. 

 

     3.2 Експериментални изследвания и зависимости 
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За изясняване на проблема за режима на течението в тази област са извършени 

теоретични и експериментални изследвания. 

Експерименталните изследвания са извършени в Хидравличната лаборатория на бившия 

ИХМ, София върху стенд с изпитателна дължина на тръбопровода 40,0m. Изследван е 

характера на течението в гладки тръбопроводи ПЕ Ø 16/2 с d = 16,21 mm  и ПЕ Ø16/2 с d 

= 12,70 mm. Тези тръбопроводи се използват за направа на поливни тръбопроводи 

(поливни крила) за системите за капково напояване. 

Относителна дължина на изследваните тръбопроводи: 

       - на ПЕ Ø 20/2  L/d = 2467; 

       - на ПЕ Ø 16/2  L/d  = 3150; 

Голямата относителна дължина осигурява по – голяма точност на опитните резултати. 

За тръбопроводи с по-голями диаметри авторът е използвал опитните данни на: 

      -- Френкел Н.З. за гладъкк тръбопровод с диаметър d = 38,0 mm. 

      -- Никурадзе Й. за гладки тръбопроводи с диаметър d ≥ 50,0 mm 

От обработка на опитния материал се установява, че между ламинарния и турбулентния 

режим съществува голяма съпротивителна област, която нараства с намаляване на 

диаметъра на тръбопровода. Режима на течението в тази област се обозначава като 

преходно-критичен. 

Долната граница на турбулентния режим, респ. границата между преходно критичния и 

турбулентен режим е при Reгр = 3548, която е в сила за тръбопроводи с   кой да е 

диаметър d. 

    Границата на преходно критичния и ламинарния режим зависи от отношението  

d


при Δ = const  и гладки тръби - 

D

d
, където D = 50 mm , 










D

d
ЛАМГР fRe . 

За изследваните тръбопроводи граничните стойности на Re са:  

      -- при 254,0
D

d
,  d = 12,70 mm: 

                                     Reгр = 1188,0 ;                                                                               (8) 

    --  при  324,0
D

d
,  d = 16,21 mm: 

                                     Reгр =  1334,0 ;                                                                              (9) 
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    -- при   76,0
D

d
,  d = 38,0 mm: 

                                     Reгр =  1850,0 ;                                                                            (10) 

     -- при  0,1
D

d
,    d ≥ 50,0 mm: 

                                      Reгр =  1905,0 .                                                                           (11) 

Диаметърът на поливните тръбопроводи за капково напояване има стойност в интервала 

от d = 12,0 mm до d = 20,0 mm. При този случай долната граница на преходно критичния 

режим, респ. края на ламинарния, за кой да е диаметър на тръбата, граничната стойност 

на Рейнолдсовото число Reгр се определя по предложената от автора таблица съставена 

по функцията:. 

                                            









D

d
fГРRe                                                                       (12) 

  Таблица 1. Стойности на Reгр при различни стойности на 
D

d
при гладки тръби. 

D
d  0,25  0,35 0,50 0,60 0,65  0,75 0,85 0,90 

Reгр 1185 1385 1610 1705 1754 1840 1880 1895 

 

За кой да е гладък тръбопровод стойностите на Reгр при края на ламинарния режим се 

определя по посочените стойности, а при междинни попадения (стойности) чрез линейно 

интерполиране между стойностите от предложената таблица.  

 

  4. ИЗВОДИ     

  1.  Определянето на режима на течението по възприетите стойности: 

      - при Re < 2320 – режимът е ламинарен; 

      - при Re > 2320 - режимът е турбулентен 

        не се потвърждава от опитните данни. 

  2. Доказва се, че ламинарния режим не граничи с турбулентния. 

  3. Не се потвържда от експерименталните изследвания на напорно течение в гладки 

тръби твърдението, че прехода на ламинарния режим в турбулентен се извършва в къс 

интервал и че няма практическо приложение. Установено е, че между ламинарния и 

турбулентния режим съществува област с дължина по-голяма от ламинарната и в много 

случаи равна на турбулентната при условията на тръбопроводи за капково напояване  
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    Режимът на течението в областта между ламинарния и турбулентния режим има 

хидравлични закономерности които не се подчиняват на закона на Хаген-Пуазйе и на 

закономерностите на турбулентното течение. 

  4. Доказва се, че движението на водата в напорните тръбопроводи се извършва по три 

режима – ламинарен, преходно-критичен и турбулентен. 

  5. Въз основа на експериментални изследвания за напорно течение в гладки 

тръбопроводи са установени границите, както следва: 

  5.1. Граница между преходно критичния и турбулентен режими: 

                           Reгр = 3548.0; 

  5.2. Граница между ламинарен и преходно-критичен режим: 

             При  0,1
D

d
,   Reгр = 1905,0;  

             При 0,1
D

d
, Reгр се отчита пряко или чрез интерполиране от табл.1. 
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FUNCTIONAL ANALYSIS OF LABORATORY BIOGAS PLANT 
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38 Graf Ignatiev str., 8602, Yambol, Bulgaria 
*e-mail: nely.georgieva@trakia-uni.bg 

 

Abstract: The need to provide new sources of energy intensifies research into the use of renewable 
sources. A good solution is to optimize fermentation methods for bio-waste, which will have a double 
effect - obtaining green energy and recycling bio-waste that pollutes the environment. This is one of the 
priorities of the European Union - the new initiative for the circular economy, where recycling of the 
biomass and receiving pure organic fertilizer is one of the main aims. 
The report presents a study to determine the working capacity of an available laboratory facility for the 
production of biogas from biomass through methanogenesis. Experiments carried out have identified 
some of the design bugs that have been removed. Multiple factors influence this process, and laboratory 
experiments need to be conducted to determine their impact on the process and on the amount of biogas 
released to obtain the best result. 
As a result of four series of experiments, proposals for optimization of the structure and elements of the 
laboratory establishment and for future research directions were formulated. 
Keywords: bio-waste, biomass, biogas, methanogenesis 
  

 

АНАЛИЗ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА ЛАБОРАТОРНА УРЕДБА 
ЗА БИОГАЗ 

 
Нели Георгиева*, Красимир Иванов, Красимир Йорданов  

Тракийски университет – Стара Загора, факултет „Техника и технологии“ – Ямбол 
ул. „Граф Игнатиев“ 38, 8602, Ямбол, България, 

*e-mail: nely.georgieva@trakia-uni.bg 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на човечеството е свързано с все по-високи енергийни разходи. 
Традиционните енергийни източници са в ограничени наличности. Науката насочва 
своите изследвания към развитие на „зелените“ технологии за добиване на енергия от 
възобновяеми източници. Прилаганите към момента технологии все още не могат да 
конкурират технологиите за добиване на енергия от фосилните енергоизточници. Затова 
проблемът с повишаването на тяхната ефективност е от особено значение. 
Сред възобновяемите енергийни източници биомасата се очертава като източник, чрез 
чието използване се постига двоен ефект – добива се топлинна или електрическа 
енергия и се оползотворяват биологичните отпадъци, които човечеството изхвърля. 
В допълнение, Европейският съюз през 2015г. стартира нова инициатива – преминаване 
към кръгова икономика [6], чиято основна цел е „затваряне на кръга“ в рамките на пълния 
жизнен цикъл на продуктите чрез увеличаване на рециклирането и повторната употреба и 
ще бъдат от полза както за околната среда, така и за икономиката. Това обхваща 
производството, потреблението, управлението на отпадъците и вторичните суровини. 
Преработката на биологичните отпадъци е част от приоритетите на тази политика. 
Въпреки, че добиването на биогаз от органични отпадъци е познат на човечеството от 
много години, все още точна методология за неговото протичане не е създадена, тъй като 
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върху процеса на метанизация влияят множество фактори, които затрудняват 
прогнозирането на крайния резултат [3, 7]. 
От направеното проучване, чрез Българския институт по стандартизация, беше 
установено, че единствено в Германия, в края на 2016г. е приет браншови стандарт на 
немските инженери, който прави опит да въведе понятия и методики, свързани с 
характеристиката на субстрата, вземането на проби, съхранението на получения биогаз, 
тестове за ферментация и др. [10]. 
Във факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, чрез дипломна работа, беше разработена 
лабораторна установка за добиване на биогаз, чиято цел беше да се изследват 
влиянието на различните фактори върху протичането на процеса на метанизация на 
биологичния отпадък и полученото количество биогаз. 
Цел на настоящето изследване е да се установи работоспособността на лабораторната 
установка и да се формулират изводи за бъдещи насоки за работа.   
 
 
2. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА 

След направено проучване на съществуващи конструкции лабораторни установки за 
производство на биогаз [1, 3, 4, 5, 8] за база на проектираната установка е използвана 
предлаганата в [9], тъй като може да бъде сглобена с помощта на прости и евтини 
средства чрез използването на стандартна лабораторна стъклария, което улеснява 
процеса на изграждане на установката и намалява цената й.  
Принципът на работа е показан на фиг.1. и се състои в следното: процесът на анаеробно 
разграждане се извършва в стандартна колба с обло дъно (5). Обемът на предварително 
подготвения субстракт трябва да е по-малък от обема на колбата – около 2/3. Колбата е 
плътно затворена с тапа 13, в която има два отвора – единият за връзка с 
микроманометъра 2, който има за задача да следи налягането в биореактора и вторият – 
за отвеждане на биогаза от биореактора. В двата отвора са монтирани стъклени 
тръбички, чиито краища трябва да бъдат над нивото на субстрата в колба 5.  
 

3 9 0
to

w

1 2 3 4 6 8 9 105 7

111214 13

 
Фиг.1. Схема на лабораторна установка: 

1 – терморегулатор; 2 – течностен микроманометър; 3 – стойка; 4 – водна баня;  
5 – биореактор; 6 – магнит; 7 – магнитна бъркалка; 8 – колба за пречистване на биогаза; 9 

– колба с течност; 10 – мерителен цилиндър; 
11, 12, 14 – скоби; 13 – гумена тапа 

 
Биореакторът се поддържа посредством щипката 14 и стойката 3. Чрез тях може да се 
регулира положението му спрямо стъкления огнеупорен съд 4, който е използван като 
водна баня, така че колбата 5 да остава потопена във водата на ниво, над биомасата в 
нея. За осигуряване на подгряването на лабораторната установка и разбъркването на 
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биомасата се използва металната бъркалка 7 (модел „IKA RCT basic Magnetrührer“, 
производител –фирма „IKA®-Werke GmbH & Co“), и магнита 6. Теоретично, диапазонът на 
температурата, която трябва да се осигурява е от 30 до 90˚С. За настройване на 
желаната температура се използва терморегулатора 1. В установката може 
допълнително да се използва термометър, който да отчита реалната температура, която 
се поддържа в системата. Колбата 8 се използва за пречистване на отделения биогаз 
чрез филтрирането му в алкална среда. Тя е свързана с биореактора чрез гумено 
съединение, което се монтира към края на стъклената тръбичка, която влиза през 
гумената капачка на колба 8. На гуменото съединение има монтирана скоба 12, чрез 
която може да се прекъсва постъпващия биогаз. Тя предотвратява постъпването на 
въздух в реактора при дейности по поддръжката и експлоатация на системата. 
Пречистеният биогаз чрез гумено съединение и стъклена тръбичка влиза в колбата 9, 
плътно затворена, която е запълнена с оцветена с няколко капки метилоранж течност 
(вода). Това се прави за по-лесно отчитане на обема на изтласканата течност от 
постъпващия биогаз към мерителния съд 10. Скобата 11 служи да спира биогаза, когато е 
необходимо течността от мерителния съд да се върне в колба 8.   
 
3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 
За установяване работоспособността на лабораторната установка са проведени четири 
серии опити. 
При първия опит в качеството на субстрат бяха използвани кравешки отпадъци с маса 
m=0,350kg, смесени с вода до получаване на обща маса m=0,500kg. Масата на водата 
във водната баня беше m1=1,200kg. Тези количества са постоянни при всички проведени 
експерименти. Тези количества остават постоянни и при другите серии опити. 
Зададеният температурен режим беше в границите 35˚С - 40˚С, при което ферментацията 
протича при мезофилен режим, при който процесът протича по-бавно и по-стабилно и 
разходите за енергия са по-малки. При провеждане на първата серия опити е следена и 
температурата на околната среда, електронен термометър, поставен в помещението.  
Резултатите са посочени графично на фиг.2. 
 

 

Фиг.2. Резултати от проведената първа серия опити 
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Още първите дни имаше видимо силна метаногенеза, но след втория ден имаше рязък 
спад на отделянето на метан. Метаногенезата протече за много кратък период, при което 
отделеното количество биогаз беше незначително. При този опит по обективни причини 
не беше следено налягането в системата. 
Установени бяха редица несъвършенства на системата, а именно: 

 използваният температурен регулатор притежава голяма инструментална грешка - 
внася грешка при измерванията с около 10˚С градуса по-малко от действителната 
температура; 

 при спиране на нагревателя поради достигане на зададената температура спира и 
магнитната бъркалка, което води до прекъсване в разбъркването на субстрата; 

 липсва изолация на съда с водната баня, при което температурата на околната 
среда влияе, макар и косвено, върху температурния режим на протичане на 
метаногенезата; 

 в проектираната установка не е предвидено следенето на температурата на 
околната среда, което наложи осигуряването на контролиране на този фактор. 

За подобряване работата на установката бяха предприети следните мерки: 

 сменена беше магнитната бъркалка с друга, с по-висок клас на точност – „NAHITA 
BLUE MAGNETIC STIRRERS“, model 692, производител - италианската фирма 
„AUXILAB-SL“, мощност - 40W мощност, достатъчни за нормалното протичане на 
процеса на ферментация. Тя е с два регулатора  - единият е за регулиране на 
температурата, а другият - за регулиране оборотите на бъркалката;  

 използваният терморегулатор беше сменен с два дигитални термометри TP101 
Digital Thermometer Sensor Probe TP 101 Electronic, производител -  „Нингбо“, Китай 
с температурен обхват: -50~+300°C и точност на измерване на температура: ± 1° 
C/F; 

 Беше изолиран водният съд с гумена мембрана за по-добра топлинна изолация; 

 Беше сменен алкалния разтвор в колба, поз. 8, фиг. 1; 

 Беше сменена колба, поз.9, фиг.1, с по голяма - 500 ml, както и оцветения с 
метилоранж разтвор за по-лесно отчитане на отделеното количество биогаз;  

 Беше сменен течностния микроманометър с манометър с вграден сензор за 
измерване на диференциално налягане и измерване в диапазон от 0 до ± 1000 Pa.  
Неговата точност е ± 0.5% от показанието на уреда;  

 Беше поставен дигитален термометър с външна сонда, марка TMP-10 
производител „Нингбо“ Китай, за измерване температурата в помещението с 
диaпaзoн нa измepвaнe: -50°С ~ +110°С, тoчнocт нa измepвaнe: ± 1°С и стъпкa нa 
измepвaнe 0.1°С. 

Втората серия опити бяха проведени след направените промени на използваната 
установка показана на фиг.3. 
Резултатите са представени на фиг.4.  
Като субстрат беше използвана подготвена за използване във ферментация биомасата 
от оборски тор от инсталацията за биогаз в с. Окоп фирма „Екоенерджи Технолоджи“ - 
ООД. Тя беше хомогенизираната чрез филтриране за уеднаквяване на частиците.  
Материалът за втората серия от опити беше със стартирала метаногенеза и за това 
започна да отделя биогаз още от първия ден, когато беше отчетен максимума на 
налягането в системата за тази серия опити, а от втория ден започна отделянето на 
биогаз. Метаногенезата протече при почти същите температурни условия и също в доста 
кратък период, но малко по-дълъг от първия опит. 
Пикът в дневния добив беше подобен на този, от първия опит, но беше отчетен на петия 
ден и като общо количество отделен биогаз беше отчетено известно увеличение. 
Налягането в системата почти плавно намаляваше, като при приключване на 
ферментационния процес спадна до нула. 
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Фиг.3. Схема на лабораторна установка: 

1 – термометър; 2 – електронен микроманометър; 3 – водна баня; 4 – биореактор;  
5 – магнит; 6 – магнитна бъркалка; 7 – колба за пречистване на биогаза; 8 – колба за 

течност; 9 – мерителен цилиндър; 10 – стойка; 11 – гумена тапа 
12 – скоби; 13 – гумена мембрана 

 

 
 

Фиг.4. Резултати от втората серия опити 
 
От получените резултати за изменението на налягането в системата спрямо отделеното 
количество биогаз при ежедневното им отчитане по време на опита не може да се 
формулира категорично становище за наличието на корелационна връзка. 
Наблюдаваният рязък спад на отделеното количество биогаз вероятно се дължи на 
високата температура на околната среда, която води до по-бързото затопляне на водата 
и ускорява процеса на ферментация в биореактора. 
При провеждане на третия опит (фиг.4) средно дневната температура на околната среда 
по време на метаногенезата беше малко по-ниска, субстратът не беше филтриран и беше 
със стартирал процес на ферментация. Това обяснява факта, че още  първия ден беше 
отчетен максимума на дневен добив на биогаз. Процесът протече в сравнително дълъг 
период – 9 дена, най-дългия период от проведените експерименти. Отчетените резултати 
за добива все още не представляваха плавно падаща крива, но тук може да се забележи 
тенденцията, че с намаляване на отделянето на биогаз се наблюдава и спадане на 
налягането в системата. 
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Фиг.5. Резултати от трета серия опити 
 
При проведената четвърта серия опити материалът беше също със стартирала 
метаногенеза, нефилтриран и обогатен с примеси от захарни изделия. Ферментацията 
започна след няколко часа, протече ускорено за по-малко от десетина дни, което се 
обяснява със състава на биомасата и влияещата температура от околната среда, 
времето на задържане на биомасата  в биореактора  беше съкратен. 
Съставът на биомаса вероятно допринася получените резултати да имат по-плавен 
характер на изменение и отбелязаната зависимост е по-ясно изразена (фиг.5). Въпреки, 
че ферментацията приключи окончателно на осмия ден, полученото количество беше 
почти двойно по-голямо от полученото количество при трития опит (фиг.6). 

 

 

 

Фиг.6. Резултати от четвъртата серия опити 
 
От направения анализ за полученото количество биогаз (фиг.6) може да се установи, че в 
последните два опита резултатите се различават съществено от първи и втори опит. 
Това може да се обясни отчасти с различното съдържание на заложена биомаса в 
различните опити и наличие или отсъствие на филтриране. Голямото разнообразие в 
състава на биомасата допринася за по-обилното отделяне на биогаз. В състава се 
включват, както животински отпадъци, така и отпадъци от хранително вкусовата 
промишленост.   
При първите два опита субстрата беше филтриран за  уеднаквяване на частиците, но 
така количеството отделен биогаз беше много малко и в много кратък срок. 
В останалите два от опитите беше използвана обогатена биомаса от оборски тор,  силаж,  
слънчоглед,  царевица и захарни изделия, които допринасят за по-бързото ферментиране 
и по-голямото количество отделен биогаз.  
 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

208 
 

 
Фиг.7. Резултати от четвъртата серия опити 

 
В резултат на експеримента можем да формулираме извода, че при комбинираната  
биомаса  процесът на метаногенеза е по-устойчив и добивът на биогаз е с постоянни 
параметри. Размерът на частиците е в пряка зависимост от размера на реактора. 
Комбинирането  на различни субстрати е възможно за повишаване на ефективността на 
производство на биогаз, както в непрекъснат режим на работа на биореактора. 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На база проведените експерименти и изследвания за работоспособността на 
лабораторната установка за добив на биогаз чрез метаногенеза бяха формулирани 
следните изводи и препоръки за подобряване конструкцията на установката и за 
използването й за по-нататъшните изследвания на процеси по ферментация на биомаса: 

 В конструкцията на лабораторната установка могат да се направят следните 
подобрения: 

- за осигуряване на качествено измерване на факторите, които подлежат на контрол 
е необходимо да се осигурят измервателни средства с необходимата точност, например 
за строго контролиране на температурата трябва по точен терморегулатор  с по-малка 
инструментална грешка от този, с който работехме при първата серия от опити, да се 
осигури точно следене на температурата на околната среда; 
- да се осигурят по-големи колби от тези, с които се работеше до сега, което ще 
даде възможност и за по продължителна работа с лабораторната установка; 
- да се осигури добра изолация на  биореактора, за да няма контакт с околната 
среда и така нейната температура да влияе по-слабо върху температурния режим на 
протичащия процес в инсталацията; 
- да се добави ph метър към инсталацията,  с който да се следи за промяната в 
стойностите на рН. Активността на метаногенните бактерии спада драстично при 
понижаване на рН под 6.5, а в момента няма възможност да се следи този фактор; 
- за по-доброто разбъркване на биомасата в реактора може да се осигури 
допълнителна бъркалка с по-големи лопатки, която да е с отделно задвижване, за да 
може постоянно да разбърква субстрата, да може допълнително да спомага за 
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протичането на ферментацията и да не се влияе от автоматиката на терморегулатора, 
който контролира температурата; 
- нужен е газ-анализатор, с който да отчитаме процентното съотношение и чистота 
на произведеният биогаз; 
- необходимо е да се осигури метод за сигурно събиране, съхранение и отвеждане 
на получения биогаз. 

 Предложения за бъдещи задачи за изследване: 
- При провеждането на опитите с лабораторната установка за биогаз беше 
установено значителното влияние на температурата на околната среда върху процеса на 
метаногенеза. Би могло да се проведат серии опити през различни климатични условия 
за установяване големината на това влияние; 
- беше установено влиянието на състава на биомасата върху полученото 
количество биогаз. Би могло да се разработи методика и да се проведат опити с различен 
състав на входната биомаса и различна концентрация на съдържащите се вещества. 
Като основа може да се използва немския стандарт VDI 4630 „Fermentation of organic 
materials - Characterization of the substrate, sampling, collection of material data, fermentation 
tests“;  
- би могло да се проучи възможността за по-дълъг период на работа на 
лабораторната установка, при което да се проектира метод за постоянно  захранване на 
установката със свежа биомаса. При постоянното захранване на установката теоретично 
процесът става по-стабилен и периода на задържане се увеличава, отделянето на биогаз 
се увеличава. 
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Abstract: The composition occupies a central place in the system of concepts describing the visual 
image. It is related to the history and the aesthetic categories and to the commonality with the term 
"whole". In the theory of park art, term composition means - arrangement of individual plants or combined 
with dead materials so as to form a harmonious whole subordinate to the artistic idea. The main 
theoretical works in park art are closely related to the principles of the general theory of composition. In 
every art, the idea is expressed by an artistic image that is specific to the artificial form of aesthetic, 
concrete-sensory drawing of the action. 
Keywords:  composition, design, elements, principles, art 

 
 
1.INTRODUCTION 
 
Every nation creates an art that has its own national characteristics. Park art varies in time and 
space. Park art draws and finds inspiration in nature. This is not only wonderful, but it is also 
right. He teaches the survival of many people, reflects the artist's life and creative attitude and 
his real idea [1,5]. 
Every work of art is subject to certain subjects. Modern parks feed on an ideological creative 
opus with an ideological creative attitude towards man and nature. 
The main reason given by nature for the formation of gardens and parks is the new dimension 
of modern cities, the urban agglomeration dimension and the enormous increase in mechanical 
and pedestrian traffic. The dynamics of modern cities are underlined by the more impor- tant 
imposition of a man who constantly introduces new elements into the park environment and 
uses much more advanced techniques than the past. 
Within the urban reorientation in which we live, contemporary park art places tasks from the age 
of forming new views of people, increasing the criteria for aesthetics, bringing man closer to 
nature. The green surfaces are both a structural element of the city or the environment and 
satisfy the residents' needs for rest and recreation. The special forms of the green surfaces of 
the so- "Green out of town" have similar core functions: they serve primarily as a place for 
visitors to stay for a short period of time but sometimes longer - usually all day long [2,8]. 
Classification of green areas depends on the characteristics underlying the division of the 
species. Differences between the different surfaces should not be seen immediately, but they 
are often obvious: the green areas differ in the position they occupy, the size according to the 
mode of use, according to their basic functions, etc. 
 
2.EXPOSURE 
 
Elements - expressive qualities in design. Of great importance for the formation of the park 
composition is the knowledge of the elements from which the principles are created and they 
are the regulators of each design work that determines the relationships of the elements in it. 
The elements of the composition are basic factors, the basic modules that form the form. 
At the same time, the elements of the composition are also universal content components, 
generally applicable spatial parameters, which explain any accidental visual observation / 
phenomenon, making it, for example, bringing it to a level of clarity and comprehensibility, 
without prejudice to the supposed complexity or incomprehension. 
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On their elementary basis, the elements in their composition are much more specific than the 
objects represented by them, which represent certain combinations and complex spatial 
relations and structures [4]. 
Freedom in spatial shaping, introduction of new building-shaped elements, concentration of 
landscape values in smaller or larger space. 
Landscape elements in the structure of the layout process are necessary components of 
spatio-visual perceptions. Although they exist as a continuous creative study, each of them has 
an individual value in space layout, although it is only a tree or a miniature of the park 
perspective. 
These elements are usually a kind of exhibit of a more intense artistic experience, but many 
times their placement in space has the most common functional significance. 
The elements of the compilation are the visual qualities that people see and react to when they 
look into space. 
Visual effects can forbid many different emotions and feelings, and the more positive these 
feelings are, the more likely people are to enjoy and use space. 
The line makes the main move - the line pulls the viewer's eye on its own. Perhaps the most 
common element in the composition is the line. The line creates all shapes and patterns and 
can be used differently in the landscape. 
Straight lines do not exist in nature, but represent an optical phenomenon that occurs when the 
surfaces are away from the observer. Many linear elements involved in creating the composition 
are involved in the design [3]. 
These lines can be borders or areas that differ in color or in multiple elements. 
Sometimes the designer turns to the creation of lines as part of the expression of the design. 
Many lines without clear use can create chaos in the design of the object and give a different 
impression to the designer. 
Movement is also the source of the line, and the shadow can also create a line. Lines can focus 
on the main subject or collaborate in organizing by dividing. 
The landscape line is created between the edges of two materials, the contour or the shape 
silhouette or a large linear function. Lines are a powerful tool of the designer because they can 
be used to create infinitely many shapes and shapes to control the movement of the eye and 
the body. 
Designers use lines to create patterns, create spaces, create forms, control movement, 
establish dominance, and create a theme in the landscape. 
Landscape lines are created in several ways: when there are two different materials on the 
ground plane, for example, the edge of the yard, bricked with brick, encounters a space with a 
green surface; or when the edge of an object is visible or crisp with the background, such as a 
contour of wood against the sky; or by placing the material in a line like a fence. 
Lines may have one or more characteristics as described below but usually have different 
purposes [7]. 
The shape is the physical appearance of a spatial or flat object. The main elements of the form 
are line, surface, volume and space. Forms may be natural or man-made. 
The shape is created by the contour of the enclosed space, and the shape is the three-
dimensional shape mass. The shape is usually a visual effect that spatially arranges the 
landscape and often determines the style of the garden. 
The shape of the structure, the plants and the garden elements also determine the general 
theme of the garden. Formal geometric shapes include circles, squares and polygons. 
Size is an element of art that is always associated with other elements of art: line size, tone, 
texture, color, and so on. 
All objects in nature, just as in works of art, have a certain size that is in a certain ratio with other 
objects. 
The size of an object is a relative concept and depends on the size of other objects to which it is 
compared. 
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Texture is an external feature of the surface of any natural and artificial matter that can be 

visually perceived [6]. 
• Natural textures of natural materials 
• Artificial textures made of man-made artificial materials 

Relief imitation of the texture is obtained using different materials and types of tools. Texture as 
an illusion is applied in visual art as a visual texture over a certain surface. 
In design, the texture is also used as aesthetic value or as a function. Some surfaces must be 
coarse or smooth for functional reasons. 
Most often, design combines materials with different textures. Since we define the texture as a 
certain degree of light or darkness, the color is a consequence of light. 
Color is an extremely important means of artistic expression. 
The perception of color is a psychophysiological nature for which it has subjective and objective 
value. 
The color has its own light (volume), heat or coolness, rhythm and materiality. The 
interconnection of colors enlarges and enriches the effects of colors. 
The principles influence modeling of the composition and reveal new light horizons 
Harmony is the relationship between the different design elements, in which the unity of the 
differences is combined into a whole, from which nothing can be separated without disturbing 
the whole. 
Their essence is that in the unity of creation there must be diversity. Otherwise, the case will be 
monotonous. 
Without disturbing the unity and the idea of diversity, this is achieved through the skillful and 
constant introduction of new elements, such as the inclusion of sculpture, a series of colors, a 
water effect or a decorative tree. etc. at the right place in the parks, by applying contrasts, etc. 
Definition - blending of unity and contrast, introducing new elements or attributes into the whole, 
to avoid its uniformity. 
Unity is achieved by linking features and features to character creations in the composition. 
Unity is sometimes called harmony, a concept of general attachment. 
The simplest way to create unity is by using a design theme or design style. 
Design themes and styles have a well-defined set of features that have retained their popularity 
over time as many of them are visually fulfilled. 
Contrast, as a term, denotes the opposite of values in an element, i. the mutual opposition of 
the different values in the artistic creation. The contrast in a work may be dramatic, rough, 
sharp, strong, weak or insignificant, depending on its intensity. It may be in contrast to the 
values of the art element or a combination of contrasts from multiple elements. 
Definition - a bright contrast contrasting elements with opposing qualities in which these 
qualities appear more strongly and more intensely. 
Repeat is created by reusing the elements or functions to create patterns or sequences in the 

landscape. 
The repetition of lines, shapes, colors and textures creates a rhythm in the landscape. 
Repetition should be used with caution, too much repetition can create monotony and too little 
can create confusion [3,5,6]. 
Simply repeating is the use of the same object in a line or grouping of geometric shapes, such 
as a square, into an organized branch. The correct repetition of one or more elements in a 
certain space is called a rhythm. Repetition can move in a string, a circle, or a whole surface. 
Rhythm can be achieved by repeating a specific, constant or variable element of art (line, size, 
texture, shape, volume, color, tone) with a certain variable or the same distance. 
Rhythm represents a uniform repetition of single or identical dimensions, shapes, and spatial 
elements. 
Movement. If it is said that rhythm is a periodic repetition of the same or different elements in 

space, motion can be said to be a constant form in motion. Static movement is a visual 
proposition to change where this form is.  
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When we talk about the movement of something that in reality will never move, we are actually 
talking about what is being offered to us by suggesting it to be, not the real state. Proportion 
refers to the ratio of the size of the objects. It is expressed as a ratio of different values in a 
design element or between several types of design elements. 
When creating design work, its size is important in terms of its space and its other elements. 
In his development, man creates a science of proportions, the purpose of which is to find ideal 
proportions in the proportions of achieving perfect beauty in architecture, art, even in the human 
body. 
Ideal proportions in the organization of space and in artistic creation are achieved with the so-
called golden rule or golden section. A unified form of unity is achieved by uniformly placing 
volumes and shapes, cold and warm colors, horizontal and vertical, light and shadow, open and 
closed spaces. This is the regularity that contributes to the uniting of parts and elements of the 
composition into an indivisible whole - equilibrium. 
Each composition has to consist of at least three principles, but the more principles we use in 
the composition it is always richer, but we can certainly not claim to be better. 
Composition is a theory that examines the rules of unification and structural elements (their 
relationships) and groups in a harmonious system in accordance with the artistic idea. 
The observer can see what you want (the designer, the photographer, the artist) to see. In 
landscape art, composition means a combination of elements and principles in the creation of a 
work [7]. 
Appropriate composition can do a lot in building design work, which should not be just a picture 
of a park, but a work of art. 
The composition is a matter of the relationship of an artistic creation. Drawing means placing 
the masses, lines, shapes, colors and other elements whose relationships can be, as we have 
seen in the present performance in repetition, harmony and contrast, symmetry and asymmetry 
in different rhythms and so on. 
Synthesis means unity and unity is what makes the composition give a strong impression on 
first contact with the viewer. In view of the fact that the first and the strongest impression 
combines the elements that leave an impression instantly and directly on the viewer's feelings, 
the designer should strive to run more through them than through thematic content. 
Successful composition of the composition implies the consistency of colors, shapes, size of 
vegetation, architecture, sculpture, and effects obtained with the use of water. This adjustment 
of the landscape elements must be within the entire park surface. 
Special elements of the park composition. When designing parks surfaces, regardless of 

their intended purpose, location and area, there are certain principles, defined "laws" that need 
to be taken into account, otherwise otherwise unwanted composition, unsuccessful solution will 
be created park area or facility. These are the laws of harmony, symmetry, share, light and 
shadow, etc., which more or less are a major factor in the creation of harmonious, coherent 
composite solutions. 
The choice of types and forms of vegetation, graphics and numerous representations and other 
actions derive precisely from the good knowledge of their morphology, decorative value, 
ecological characteristics and other landmarks. 
From the observation of these elements, from the positioning of some species and forms to 
others, from their mutual spatial dependence and from the attitude towards the environment in 
which they are placed, the success of shaping the park composition will depend. 
The knowledge of the natural conditions and the knowledge of the interaction of the vegetation 
on the one hand and the natural conditions in which they are placed on the other, as well as the 
knowledge of the ecological and morphological characteristics of the vegetation, thus allows to 
achieve harmony between the individual elements and the park composition in general. 
 
3.CONCLUSION 
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Park art is a spatial and creative activity of its creators and aims at transforming the natural 
environment and adapting it to the needs of people, such as the environment of the population, 
labor, cultural activities and as passive and active recreation. 
The works of park art are considered visual, similar to the works of other arts. Unlike 
architecture, sculpture and painting, park art is a complex that irritates all senses that 
significantly increase emotional impact on people and improve the sociological aspect of life. 
The landscape architecture defines the functional, technical and aesthetic-spatial organization 
of the territories under the anthropogenic impact and as a result of man's production activity.  
Landscape architecture can be viewed as an ecological destination in architecture. It is closely 
related to many branches of human activity and relies on the methods and terminology of many 
sciences. 
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Annotation. The essence of alternative methods of obtaining energy that are of interest due to the 
advantage of their use at low environmental risk is considered. Alternative energy, built on the use of 
renewable energy sources, could be solution for Kazakhstan to get out of long-term socio-economic crisis 
to the path of sustainable development. Sustainable economic development of Kazakhstan will be achieved 
by supporting environmentally efficient energy production, including the use of renewable sources and 
secondary raw materials. 
Keywords: wind power, energy resources, energy intensity, generation, renewable energy. 

  
Within the framework of the project “Kazakhstan - an initiative for the development of 
the wind energy market”, certain work was done aimed at the development of wind 
energy in the country, including wind potential at various sites in the regions of the 
Republic. Pre-investment studies were carried out on 8 out of them. All of them 
confirmed the presence of average annual wind speed (about 5-6 m/s), suitable for 
successful project implementation. In the framework of the project a Wind Atlas of 
Kazakhstan has been developed. 
The United Nations Development Program (UNDP) project “Kazakhstan - an initiative 
for the development of the wind energy market” developed a lightweight web version of 
the Wind Atlas of Kazakhstan, with which the user can determine average annual wind 
speed at a selected point, distance to the nearest power line, distance to other objects, 
and also select the desired map layers. 
To date, about 41% of generating capacity has worked for more than 30 years. To cover 
the growth of future demand for power and electricity, the development of power plants 
is planned to be carried out in the following main areas: 
Technical re-equipment and reconstruction of equipment of operating power plants; 
Input of new capacities at operating power plants; 
Construction of new power plants (CHPP, TPP, HEPP, GTPP); 
Involving non-conventional renewable energy sources (WPP, SES). 
In the current situation, it is quite likely that the power industry will have a shortage 
among the local population, since it is possible that electricity prices will increase for the 
local population, as electricity prices may rise. For these reasons, the development of 
renewable energy sources (RES) is relevant. 
Kazakhstan has large reserves of energy resources (oil, gas, coal, uranium) and is a 
commodity country, living through the sale of natural resources of energy sources (80% 
of exports are raw materials and the share of industrial exports is reduced annually). 
The Republic of Kazakhstan, along with other CIS countries, occupies one of the last 
places in the world in terms of GDP energy intensity (Kazakhstan - 183rd place, Russia 
- 185th place, Belarus - 179th place). The high energy intensity of Kazakhstan’s GDP is 
partly due to a number of objective reasons.: 

mailto:sydykova77@mail.ru
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1. Cold sharply continental climate. Low temperature of the outside air and the 
considerable duration of the heating season as compared with the countries of 
continental Europe. 
2. A significant proportion of energy-intensive industries (mining and 
metallurgical). The use by industrial consumers account for about 67% of the 
electricity produced. 
3. The vast territory of the country and, as a result, the need for transmission of 
electricity over long distances lead to significant losses in electrical networks. 
The republic ranks 9th in the world in terms of area, while the population density 
is 19 times less than in European Union countries. 

 
In the structure of primary energy consumption in the main sectors of the economy, the 
share of energy is 47.1%, industry - 20.36%, transport - 16.24%, housing and utilities 
and the population - 15.69% (Table 1). 

  
Table 1 – Using the potential of RES in Kazakhstan in the twenty-first century 
 

Branch of RES 
energy 

Potential, 
billion kWh 

The degree of implementation 
in the twenty-first century 

(2000-2017), % of the 
potential 

Planned use until 
2020,% of 
potential 

Solar power 1700 0,000016 0,0004125 

Wind power 1000 0,000055 0,0070014 

Hydropower 600 0,004466 0,0069481 

Geothermal power 

engineering 

790 0 0 

Biogas energy 2,6 0,000001 0,000001 

NTP energy 8,1 0,000062 0,000062 

Total 4100,7 0,0046 0,014 

 
Despite the existence of objective reasons of high energy intensity of the country's 
GDP, there is a significant potential for improving energy efficiency and energy saving, 
since the energy intensity of the republic's GDP is two times higher than that of most 
developed countries, which are comparable in terms of cold climate and population 
density. 
It should be noted that the UES of Kazakhstan is divided into three energy zones: the 
Northern, Southern and Western, the Northern zone is redundant, the Western is self-
sufficient, the South is energy-rich, and during the winter maximum hours, the Zhambyl 
region is launched. In order to somehow cover the electricity shortage of the southern 
regions, Kazakhstan had to build two transit lines north-south. Since the lines are very 
long, the losses of electrical energy in them are significant. 
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The best way out of this situation is to build energy facilities in the southern and western 
regions of Kazakhstan, in order to export excess electricity in the northern regions, for 
example, to Russia. This is both a close and less costly route than to transit it to the 
southern regions. 
As part of the further development of the electricity industry in Kazakhstan, it is planned 
to diversify the generation of electric energy in the current production structure. The 
development of these areas will provide the ability to cover the shortage of electricity 
during peak hours. Production by type of power plants is distributed as follows: TPP 
(thermal power plants) -87.7%, including CPP (condensing power plants) - 48.9%; 
CHPP (combined heat and power plant) -36.6%; GTPP (gas turbine power plants) -
2.3%; HEPP (hydroelectric power plants) 13.3% 
About 72% of electricity in Kazakhstan is produced from coal, 12.3% from hydro 
resources, 10.6% from gas and 4.9% from oil. Thus, the four main types of power plants 
produce 99.8%. The latter percentage includes wind energy, solar energy, ether energy 
and cold nuclear reactions.. 
Wind, solar and ether energetics are ideally eco-friendly, since they do not pollute the 
environment at all. In addition, with proper organization, solar power plants can improve 
the insolation balance of the surface under conditions of arid reinsolation in the south 
and thus create a microclimate for more efficient agricultural use of land. Etheric energy 
has unlimited resources and is anti-entropic, fundamentally improving microclimatic 
parameters. Despite the serious resistance of academics, nuclear scientists and oil 
owners, Kazakhstan, like other countries, is conducting researches in the field of ether 
energy, that is, the extraction of energy from the space ether. There are successful 
examples of cold nuclear reactions using gravity and similar physical phenomena. 
By 2020, it is planned to enter into the force about 31 RES facilities with a total installed 
capacity of 1040 MW, including 4 SES - 77 MW.  
Ensuring energy and environmental efficiency is a priority for the development of 
Kazakhstan, expanding the use of RES is one of the ways for the development of 
country in this direction. One of the main RES functions should be the energy supply of 
consumers in areas with low payable energy consumption. Renewable energy should 
be a key factor in the development of remote regions of the country. 
The development of renewable energy in Kazakhstan requires the implementation of a 
number of measures to support this activity, including: 
Elaboration of issues related to the support of RES, in particular, reservation and priority 
in the allocation of land to build renewable energy sources; 
Assign the obligation of energy transmitting organizations to buy electricity produced 
using renewable energy sources; 
Exemption of renewable energy from payments for transporting electricity through grids; 
support when connecting facilities for the use of renewable energy sources to the grids 
of a power transmission organization.  
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SECTION 6. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
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1. ABSTRACT 
 

Ruderal flora, as well as the vegetation that flora forms, represent an extremely dynamic floristic-
vegetation complex and arean integral part of the most immediate living and working environment of 
human. It is formed and developed mainly in human settlements, as well as in the other anthropogenic 
environments that are occasionally or permanently under direct or indirect influence of various forms of 
human activity. Ruderal vegetation is found not only directly around the settlements, but also around all 
urban and accompanying facilities: along roads, paths and fences around houses, yards, walls and roofs, 
in avenues, on ruins, construction sites, landfills, along railway tracks, road and defense embankments,  
on wet and nitrified banks of rivers, near human settlements, in abandoned lawns, on the street walks 
with sandy areas, cemeteries, in degraded pastures, forests, etc. This essay  presents the distribution 
and representation of economically harmful, invasive and quarantine weed species (Abutilon theophrasti, 
Agropyrumrepens, Amaranthusretroflexus, Calystegiasepium, Cirsiumarvense, Chenopodium album, 
Chenopodiumhybridum, Convolvulus arvensis, Cynodondactylon, Daturastramonium, Sonchusarvensis, 
Sorghum halepense, Xanthium strumarium…) at ten sites in the Nisava district. The assessment of 
species representation was done in two shootings (May and August) according to scale 1-4. The proper 
selection of herbicides depends, in a large extent, on the presence of dominant weed species and  on the 
time of application.  
Keywords: weed flora, ruderal habitats, distribution, herbicides.  

 

2. INTRODUCTION 

Ruderal flora, as well as the vegetation that flora forms, represent an extremely dynamic 
floristic-vegetation complex and arean integral part of the most immediate living and working 
environment of human. It is formed and developed mainly in human settlements, as well as in 
the other anthropogenic environments that are occasionally or permanently under direct or 
indirect influence of various forms of human activity. Ruderal vegetation is found not only 
directly around the settlements, but also around all urban and accompanying facilities: along 
roads, paths and fences around houses, yards, walls and roofs, in avenues, on ruins, 
construction sites, landfills, along railway tracks, road and defense embankments,  on wet and 
nitrified banks of rivers, near human settlements, in abandoned lawns, on the street walks with 
sandy areas, cemeteries, in degraded pastures, forests, etc. 

3. MATERIAL AND METHODES 

The experiment  was set up in ten locations in the Nisava district. The distribution and 
representation of economically harmful, invasive and quarantine Weed species (Abutilon 
theophrasti, Agropyrumrepens, Amaranthusretroflexus, Calystegiasepium, Cirsiumarvense, 
Chenopodium album, Chenopodiumhybridum, Convolvulus arvensis, Cynodondactylon, 
Daturastramonium, Sonchusarvensis, Sorghum halepense, Xanthium strumarium)have been 
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observed.  The assessment of species representation was done in two shootings (May and 
August) according to scale 1-4. 

4. RESULTS OF WORK 

At all ten sites, the presence of the following weeds was noticed: Abutilon theophrasti, 
Agropyrumrepens, Amaranthusretroflexus, Calystegiasepium, Cirsiumarvense, Chenopodium 
album, Chenopodiumhybridum, Convolvulus arvensis, Cynodondactylon, Daturastramonium, 
Sonchusarvensis, Sorghum halepense, Xanthium strumarium, and the assessment of 
representation according to scale 1-4 is given in Table 1. 

Table 1.Representation of weeds according to scale 1-4 and according to phases of weeds 
growth 

Weed Evaluation of 
representation 

Phase of weed 
development 
s-small plant 
a-adult plant 

Abutilon theophrasti 2 s-a 

Agropyrumrepens 3 s-a 

Amaranthusretroflexus 3 s-a 

Calystegiasepium 1 s-a 

Cirsium arvense 4 s-a 

Chenopodium album 3 s-a 

Chenopodium hybridum 1 s-a 

Convolvulus arvensis 2 s-a 

Cynodon dactylon 3 s-a 

Datura stramonium 2 s-a 

Sonchus arvensis 2 s-a 

Sorghum halepense 2 s-a 

Xanthium strumarium 4 s-a 

 

The appropriate choice of herbicides , mostly depends on the presence of dominant weed 
species as well as  of the time of their use. Herbicides of weed suppression in ruderal habitats 
are shown in Table 2. 

Table 2. Herbicides of weed suppression in ruderal habitats 

Weed Herbicides 

Destroyes weed great Destroyes weed well 

Abutilon 
theophrasti 

glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

Agropyrumrepens glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 
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Amaranthusretrofle
xus 

glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

Calystegiasepium glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

Also herbicides used at crops can be 
used, but in bigger quantity  

Cirsium arvense glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

 

Also herbicides used at crops can be 
used, but in bigger quantity 

Chenopodium 
album 

Chenopodium 
hybridum 

glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

 

Also herbicides used at crops can be 
used, but in bigger quantity 

Convolvulus 
arvensis 

glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

 

Also herbicides used at crops can be 
used, but in bigger quantity 

Cynodon dactylon glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

 

Also herbicides used at crops can be 
used, but in bigger quantity 

Datura stramonium 

 

glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

 

Also herbicides used at crops can be 
used, but in bigger quantity 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

223 
 

Sonchus arvensis glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

 
Also herbicides used at crops can be 
used, but in bigger quantity 

Sorghum 
halepense 

glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

 
Also herbicides used at crops can be 
used, but in bigger quantity 

Xanthium 
strumarium 

glifosat (Glifosat,  Glifosat SL-480, 
Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, 
Cosmic, Apsolut, Glifohem), 
glufosinatamonijum (Basta-15, 
Rugby, Cunami), dikvat 
(Dessicach,Diqua, Galop) 

2,4-D (Maton, Monosanherbi, Velox, 
Mustang, Esteron, Lentemul) 

 
Also herbicides used at crops can be 
used, but in bigger quantity 

 

5. CONCLUSION 

According to obtained and shown results, the most frequent weeds on ruderal habitats at ten 
sites in Nisava district are Abutilon theophrasti, Agropyrumrepens, Amaranthusretroflexus, 
Calystegiasepium, Cirsiumarvense, Chenopodium album, Chenopodiumhybridum, Convolvulus 
arvensis, Cynodondactylon, Daturastramonium, Sonchusarvensis , Sorghum halepense, 
Xanthium strumarium with a score of 1-4. Present weeds on ruderal habitats are in the phase of 
the pony and in the phase of adult plants. 

Chemical agents that suppress above mentioned weeds are based on active substance 
Glyphosate with Glifosat,  Glifosat SL-480, Glifomark, Pirokor, Roundup, Bingo, Cosmic, Apsolut, 
Glifohem preparations, and  active substance glufosinate ammonium with Basta-15,Rugby 

andCunamipreparations. 

6. LITERATURES 

[1] Janjić, V.R. (2000) Significance of ruderal aquatic flora and need for its destruction. 
Congress about weeds (VI), Koviljača spa, collection of work, pg. 40-51 

[2] Ješić, D., Medurić, D., Bauk, S., Ebel, F. (1981) The problem of weed on railways and 
possibility of destruction. In: Yugoslavian counseling about pesticides use, Colection of 
work, Opatija, pg. 535-539, Notebook 3 

[3] Kojić, M., Stanković, A., Čanak, M. (1972) Weeds – biology and destruction, Novi Sad: 
Faculty of agriculture – Institute for plant protection 

[4] Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Weeds, Belgrade: Scientific book 
[5] Mitić, N.V., Savčić-Petrić, S.Lj. (2002) Pesticides in agricultures and forestry in Yugoslavia 

2002 Belgrade: Society for plant protection of Serbia 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

224 
 

 

 

INFLUENCE OF ADDITIVES ON SPECTROSCOPIC 

CHARACTERISTICS OF THE CARMINIC ACID  

 
Violeta Rakić1, Milena Miljković2, Vojkan Miljković3 & Nemanja Stančić4  

1College of Agriculture and Food Technology, Ćirila i Metodija 1, 18400, Prokuplje, Serbia, 
+38127/324-311, +38169 8702552, e-mail: violetachem@gmail.com 

2Department of Chemistry, Faculty of Science and Mathematics, University of Niš, Višegradska 
33, 18000, Niš, Serbia, +381 654292621, e-mail: milenabmv@gmail.com 

3Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Niš, Bulevar Dr Zoran Djindjić 
81, 18000, Niš, Serbia, +381 18 4238770, e-mail: vojkanmm_serbia@yahoo.com 
4Megatrend University of Belgrade, Faculty of Biofarming, Bačka topola, Serbia,  

+381 69 2752761, e-mail: stancicn@gmail.com 
 

 

Abstract: Foods must have attractive color, flavor and texture to be acceptable to consumers. Carminic 
acid (C.I. (1956) 75470; C.I. Natural Red 4; EEC No. E120) is a natural red dye extracted from cochineal, 
the desiccated bodies of female Dactylopius coccus Costa insects. Carminic acid produce pink shades in 
candy, confections, chewing gum, concentrated fruit juice, smoked fish, liqueurs and alcoholic cordials, 
soft drinks, yoghurt, ice cream, tomato ketchup, baked goods, dairy products, jams, jellies, eye shadow, 
and pill coatings. The impact of the presence of aspartame, citric acid and vitamin C on the 
spectrophotometric parameters of carminic acid was investigated. These results enabled us to evaluate 
the possibility of using UV-Vis spectrophotometric method for easily identifying and quantifying carminic 
acid present in a wide variety of foodstuffs in the presence of additives. It was established that the inves-
tigated additives do not affect the position of absorbance maximum of the dye nor cause changes in its 
intensity. The value of molar absorptivity, ε, at 518 nm was 1265.68 ± 49.90 dm3/mol∙cm. The calculated 
value is necessary for the quantitative spectrophotometric determination of carminic acid food dye.  The 
FT IR spectra of the dye was also recorded. 
Keywords: food dyes, carminic acid, aspartame, citric acid, vitamin C, UV-Vis spectrophotometry.  

 
1. INTRODUCTION 

  
Foods must have attractive color, flavor and texture to be acceptable to consumers [1]. Color is 
one of the most important organoleptic attributes that directly affects consumers' acceptance 
and food selection [2]. However, despite the fact that natural food products have their own color 
intensity, storage conditions, manufacturing and processing practices/methods have a 
pronounced influence on their final coloration [2]. Thus, food colorants are mainly applied to 
offset and overcome those unpleasant characteristics, as also to homogenize the color of 
foodstuffs, through correction of colour variations and/or enhancement of the naturally occurring 
food colour, and even making available colourless products [2]. There are two general classes 
of added food colorants: synthetic colours and natural colours [1]. 
The growth in use of natural colours comes from increasing consumer pressure for ´natural´ 
products in light of their distrust of the food industry, based on health scares related to additives 
in general, but especially related to hyperactivity and its perceived association to many azo dyes 
such as tartrazine [3]. Natural food colorants have been demanded and become increasingly 
popular among worldwide consumers; their safety, functional and biological potential, health 
effects, as well as the whole impact at short and long terms, still continues to be exploited and 
markedly benefits of their consumption have been stated [2]. In comparison to synthetic 
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colorants with great perceptions of undesirable and harmful effects, natural ones tend to be 
perceived by consumers as safer [2]. 
Carminic acid (C.I. (1956) 75470; C.I. natural red 4; EEC No. E120) is a natural red dye 
extracted from several insect taxa: Kermes vermilio (Kermes), Porphyrophora polonica (Polish 
cochineal), Porphyrophora hamelii (Armenian cochineal), Dactylopius coccus (American 
cochineal or simply cochineal), and Kerria lacca (lac - often referred to by its old name: Laccifer 
lacca). The pigments, which are chemically classified as anthraquinones, are extracted from 
dried gravid insects using boiling water. The main pigment (>95%) in cochineal is the C-
glycoside, carminic acid (Figure 1,a), while lac contains several different pigments, 
predominantly laccaic acids A, B, and C (Figure 1,b–d). Carminic acid has the ability to form 
chelates with metal ions (aluminium and calcium) termed carmines. Therefore, cochineal 
extracts or carminic acid may be treated with alum to produce the colourant. The use of this 
chemical causes the colouring and the precipitation of the animal matters. The quality of 
carmine is affected by the temperature and illumination during its preparation, sunlight being a 
prerequisite for the production of a brilliant hue. Several cases of strong allergy and asthma 
have been reported with this pigment. In the food industry, carmine is also referred to as 
cochineal, cochineal extract, crimson lake, and natural red 4. Its colour in solution changes with 
pH since the phenolic groups are rather acidic. Thus, at low pH carminic acid is orange, 
changes to red at slightly acidic and neutral pH, and finally turns violet in alkaline solution [4].  
 

 
 

Figure 1. Chemical structure of cochineal and lac pigments. (a) Carminic acid, (b) laccaic acid A, (c) 
laccaic acid B, and (d) laccaic acid C [4] 

 
According to the EU legislation, commercial preparations of carmine should contain at least 2% 
carminic acid in extracts containing carminic acid and not less than 50% carminic acid chelates. 
E120 can contain substantial amounts of aminocarminic derivates formed during carminic acid 
heating in the presence of ammonia. Aminocarminic acid maintains deep red colouring power at 
very low pH, but is not approved as a food colourant. It is sold and illicitly used as an acid-stable 
carminic acid suitable for acidic food [4].  
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Carminic acid is neither toxic nor known to be carcinogenic [5]. This coloring agent is quite 
expensive when compared to other natural red ones, like anthocyanins, although it is 
considered technologically important due to its stability [6].  
The major usage of carminic acid lies in the food, cosmetic and pharmaceutical industries [7]. 
Carminic acid produce pink shades in candy, confections, chewing gum, concentrated fruit juice 
(except orange), lobster paste, smoked fish, liqueurs and alcoholic cordials, soft drinks, yogurt, 
ice cream, tomato ketchup, baked goods, dairy products, jams, jellies, eye shadow, rouge and 
pill coatings [6,8].  
Carminic acid has been quantitatively determined by HPLC in foods [8]. UV-Vis 
spectrophotometric analysis has shown to be suitable for the identification of this dye in wool 
fibers [9].  
In this paper the impact of the presence of aspartame, citric acid and vitamin C on the changes 
in the positions of the absorbance maximum and change of its intensity in the visible range of 
carminic acid spectra was investigated. These results enabled us to evaluate the possibility of 
using UV-Vis spectrophotometric method for easily identifying and quantifying carminic acid 
present in a wide variety of foodstuffs in the presence of additives. 
To the best of our knowledge, there are no literature data whether additives present in foods 
influence on the change of the position of dye absorbance maximum and its intensity upon UV-
Vis spectrophotometric analysis, which can be used for the quantitative determination of food 
dyes. 
 
2. EXPERIMENTAL  

 

2.1. Material 
 

The carminic acid, vitamin C (E300), citric acid (E330) and aspartame (E951) used as standards 
for the quantitative analysis were from Tovarna arom in etericnih olj (Celje, Slovenia).  
 
2.2. Method 

 

Preparation of the standard solution of carminic acid  
A sample of carminic acid was used as a standard for quantitative analysis. The standard 
solution of carminic acid was prepared by the dissolution of dry, pure substance in the distilled 
water. By diluting the standard solution, a series of solutions with concentrations of 0.0200, 
0.0250, 0.0300, 0.0350 and 0.0400 g/dm3 were prepared. The absorption spectra of the series 
of solutions were recorded in the range 190-900 nm using a UV-Vis spectrophotometer (Perkin 
Elmer Lambda 15 UV/VIS, Waltham, Massachusetts, USA). It was found that at 518 nm 
carminic acid had a absorbance maximum. Accordingly, the molar absorptivity at 518 nm of 
color was determined. 
The influence of vitamin C as an additive on the changes in the positions of the absorbance 
maximum and change of its intensity in the visible range of the carminic acid spectra (λmax-vis) 
was investigated. The series of solutions were made by the dissolution of dry, pure substance in 
the distilled water. The solutions had the constant concentration of carminic acid and different 
concentrations of vitamin C. Solution containing only the carminic acid (the same concentration) 
without vitamin C was used as the control solution. The prepared solutions had the following 
concentrations: 0.0350 g/dm3 dye and 0.0075 g/dm3 vitamin C; 0.0350 g/dm3 dye and 0.0150 
g/dm3 vitamin C and 0.0350 g/dm3 dye and 0.0225 g/dm3 vitamin C. The control solution 
contained 0.0350 g/dm3 dye without vitamin C. The absorption spectra of prepared solutions 
were recorded (190-900 nm) and absorbance at λ=518 nm were measured (immediately after 
solutions preparations) using a UV-Vis spectrophotometer (Perkin Elmer Lambda 15 UV/VIS, 
Waltham, Massachusetts, USA). 
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The influence of citric acid, as an additive on the changes in the positions of the absorbance 
maximum and change of its intensity in the visible range of the carminic acid spectra (λmax-vis) 
was also investigated. The series of solutions were made by the dissolution of dry, pure 
substance in the distilled water. The solutions had the constant concentration of carminic acid 
and different concentrations of citric acid. Solution containing only the  carminic acid (the same 
concentration) without citric acid was used as the control solution. The prepared solutions had 
the following concentrations: 0.0350 g/dm3 dye and 0.0313 g/dm3 citric acid; 0.0350 g/dm3 dye 
and 0.0626 g/dm3 citric acid and 0.0350 g/dm3 dye and 0.0939 g/dm3 citric acid. The control 
solution contained 0.0350 g/dm3 dye without citric acid. The absorption spectra of prepared 
solutions were recorded (190-900 nm) and absorbance at λ=518 nm were measured 
(immediately after solutions preparations) using a UV-Vis spectrophotometer (Perkin Elmer 
Lambda 15 UV/VIS, Waltham, Massachusetts, USA). 
The influence of aspartame, as an additive on the changes in the positions of the absorbance 
maximum and change of its intensity in the visible range of the carminic acid spectra (λmax-vis) 

was also investigated. The series of solutions were made. The solutions had the constant 
concentration of carminic acid and different concentrations of aspartame. Solution containing 
only the carminic acid (the same concentration) without aspartame was used as the control 
solution. The prepared solutions had the following concentrations: 0.0350 g/dm3 dye and 0.0304 
g/dm3 aspartame; 0.0350 g/dm3 dye and 0.0609 g/dm3 aspartame and 0.0350 g/dm3 dye and 
0.0913 g/dm3 aspartame. The control solution contained 0.0350 g/dm3 dye without aspartame. 
The absorption spectra of prepared solutions were recorded (190-900 nm) and absorbance at 
λ=518 nm were measured (immediately after solutions preparations) using a UV-visible 
spectrophotometer (Perkin Elmer Lambda 15 UV/VIS, Waltham, Massachusetts, USA). 
 
Preparation of the standard solution of vitamin C 
The vitamin C was dissolved in distilled water to 1.5002 g/dm3. 
 
Preparation of the standard solution of citric acid 
The citric acid was dissolved in distilled water to 6.2602 g/dm3. 
 
Preparation of the standard solution of aspartame 
The aspartame was dissolved in distilled water to 6.0863 g/dm3. 
  
3. RESULTS 
 
Recorded absorption spectra of carminic acid shows that absorbance maximum of the dye 
occurs at 518 nm, which is in accordance to literature spectroscopic data. The average molar 
absorptivity of carminic acid, ε, at 518 nm was 1265.68 ± 49.90 dm3/mol∙cm (Table 1). This 
value of molar absorptivity can be later used to quantify the unknown dye concentration in the 
analyzed food samples. 
Absorbencies of series of solutions with the constant concentration of carminic acid and 
different concentrations of vitamin C, citric acid and aspartame, respectively as well as control 
solution which contains only carminic acid without additives were measured on 518 nm and 
represented in Table 2, Table 3, and Table 4, respectively. 
 
Table 1. Molar absorptivities of carminic acid and coresponding statistical parameters: average 
value (εaverage), median (εmedian), range of variation (εR), mean deviation (εD) and standard 
deviation (εSD) 

Carminic acid 
No Vdye 

[cm3] 
A C 

[g/dm3] 
C·10-5 

[mol/dm3] 
ε 

[dm3/mol·cm] 

1 19.40 0.492 0.020 4.06 1211.28 
2 24.20 0.645 0.025 5.08 1270.37 
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3 29.10 0.785 0.030 6.09 1288.42 
4 34.00 0.870 0.035 7.11 1223.94 

5 38.90 1.084 0.040 8.12 1334.38 
      
Statistical parameters     
Dye εaverage εmedian εR εD εSD εD 

Carminic 
acid 

[dm3/mol·cm]    
 

λ = 518 nm 1265.68 1270.37 123.10 38.45 49.90 
1265.68±49.

90 

 
From Table 2 it can be concluded that vitamin C as an additive neither affects the change of 
intensity of absorbance maximum of carminic acid, nor the change of its position.  
 
Table 2. Absorbances of the series of solutions containing constant concentration of carminic 
acid and different concentrations of vitamin C, as well as control solution which contains only 
carminic acid without vitamin C  

Carminic acid and vitamin C 
No. 
 

Vdye 
[cm3] 

Cdye 

[g/dm3] 
Vvitamin C 

[cm3] 
Cvitamin C ·10-2 

[g/dm3] 
C vitamin C ·10-4 

[mol/dm3] 
A 

1 34.00 0.035 5.00 0.75 0.43 0.882 

2 34.00 0.035 10.00 1.50 0.85 0.870 
3 34.00 0.035 15.00 2.25 1.28 0.874 

4 34.00 0.035 0.00 0.00 0.00 0.880 
 

Measurements of series of solutions containing the constant concentration of carminic acid and 
different concentrations of citric acid, as well as control solution containing only dye the same 
concentration without citric acid on 518 nm show that absorbances of these solutions are almost 
equal (Table 3).  
 

Table 3. Absorbances of the series of solutions containing constant concentration of carminic 
acid and different concentrations of citric acid, as well as control solution which contains only 
carminic acid without citric acid 

Carminic acid and and citric acid 

No. 
 

Vdye 
[cm3] 

Cdye 

[g/dm3] 
V citric acid 

[cm3] 
Ccitric acid ·10-2 

[g/dm3] 
C citric acid·10-4 
[mol/dm3] 

A 

1 34.00 0.035 5.00 3.13 1.63 0.857 

2 34.00 0.035 10.00 6.26 3.26 0.842 
3 34.00 0.035 15.00 9.39 4.86 0.842 

4 34.00 0.035 0.00 0.00 0.00 0.844 
 

Measurements of series of solutions containing the constant concentration of carminic acid and 
different concentrations of aspartame on wavelength 518 nm revealed that absorbances of 
these solutions are almost equal (Table 4).  
 
Table 4. Absorbances of the series of solutions containing constant concentration of carminic 
acid and different concentrations of aspartame, as well as control solution which contains only 
carminic acid without aspartame 

Carminic acid and aspartame 
No. 
 

Vdye 
[cm3] 

Cdye 

[g/dm3] 
V aspartame 

[cm3] 
Caspartame·10-2 

[g/dm3] 
C aspartame·10-4 
[mol/dm3] 

A 

1 34.00 0.035 5.00 3.04 1.03 0.882 
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2 34.00 0.035 10.00 6.09 2.07 0.880 
3 34.00 0.035 15.00 9.13 3.10 0.874 

4 34.00 0.035 0.00 0.00 0.00 0.880 
 

FT IR spectra of the carminic acid is shown at Figure 2. 
 

 
  

Figure 2. FT IR spectra of the carminic acid 
 

 
Recorded FT IR spectra can be used for qualitative determination of the presence of carminic 
acid in different food samples. 
 

 
4. CONCLUSIONS  

 
The use of additives (vitamin C, citric acid and aspartame) does not cause a change in the 
positions of the absorbance maximum and change of its intensity in the visible range of the 
carminic acid spectra. Therefore, it can be concluded that it is possible to quantify the carminic 
acid by UV-Vis spectrophotometric methods in the presence of these additives. The proposed 
method is fast, precise and economical.  
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Abstract:The damage from the present weeds in maize crop is shown by the reduction of yield in almost 

every year and their suppression is completely economically justified. The right selection of herbicides 

mostly depends on the presence of dominant weed species and the time of application. The paper 

presents the distribution and existence of economically harmful, invasive and quarantine weed species 

(Abutilon theophrasti, Agropyrum repens, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Capsela 

bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, 

Datura stramonium, Avena fatua, Calystegia sepium …) on ten locations of maize crops in the Nisava 

district. Estimation of the species presence was done in two shootings (May and August) on scale 1-4 (1 - 

species appears individually and occupy up to 5% of the surface, 2 - appears and occupies 5-25% of the 

surface, 3 - appears often and occupies 25-50% of the surface, 4 - the species prevails over the 

cultivated plant and occupies over 50% of the surface).  

Keywords: weed flora, maize crop, existence,distribution  
 

 
1. INTRODUCTION 
  

The composition of the cow's flora in one habitat depends primarily on the characteristics of 

climate and soil, crop types, applied agro-technology (fertilization, soil treatment, fertilization, 

herbicide application, etc.), as with other factors.Herbicides usage is one of the factors that has 

significantly affected the change of the composition of weed communities in recent years [4]. 

Long-term usage of herbicides with similar or the same active substance has led to a greater 

presence of more resistant weeds [1].The analysis of the number and representation of the 

most important weed species enables the application of adequate measures in the protection of 

bred crops and the control of new species of weed community. Also, results of the researches 

can be used as one of the ways of effective control of weed vegetation in the concept of 

sustainable agriculture. 

Former researches of presence and representation of weed species in maize crop at Nisava 

district are very poor. Because of that, results of this researches can be used proper selection of 

control measures as well as for the monitoring of weed species in these areas. 

2. METHODS 

 

The shooting had included 10 sites in the Nisava district, plots under the maize crop. The 
presence and representation of 25 weeds were observed. The applied method of assessing the 
representation of mapped species was as follows: 

• method of evaluation: visual  
• evaluation time: 2 measurements per season 

• the size of the assessed area: 0.5 ha, 1 parcel, 100m bound to the npp. 

mailto:vpps@beotel.rs
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• number of recordings per crop: 3.The representation of the mapped species was done on 
scale 1-4 (1 - the species is shown individually and occupies up to 5% of the surface; 2 - shown 
and occupies 5-25% of the surface; 3 - shown often 25-50% of the surface; - the species 
prevails over the cultivated plant and occupies over 50% of the area [2,5].The plant crop phase 
(according to the BBCH scale) is equal as phase of more than 50% of the plants. 
Phase of the weed (PW): 
 P- from cotyledons up to 5.6 plant leaf 
 V-plant 
 G-phase of fertility 
 

3 EXPERIMENTAL RESULTS 
The results of phytocoenological shootings are shown in the tables. 

Table  1. Distribution of weed species in maize crop (the first shooting on first five locations) 

Main informations about 
date and shooting place 

1. shooting 1. shooting  1. shooting 1. shooting 1. shooting 

Date of shooting 24.05. 24.05. 24.05. 24.05. 16.05. 

Place (nearest inhabited town): Bovan Subotinac Glogovica Mozgovo Rutevac 

Coordinates (GPS)                                              
W:    

[  7556288  ] [  7554726 ] [  7559970 ] [  7553054 ] [  7550308 ] 

E: [ 4830763  ] [  4831686 ] [ 4820009 ] [ 4834752 ] [ 4828595 ] 

A: [   215 ± 4 ] [   257 ± 4 ] [   190 ± 4 ] [   328 ± 4 ] [   174 ± 5 ] 

 Grown plant: 
  

Maize maize maize maize maize 

 Phase of grown plant 
(accordnig to  BBCH scale):  

1 1 1 1 1 

 Herbicide usage: 

 (enroll  yes, no or unknown) 
Unknown unknown yes unknown no 

Information of representation of weed from scale and 1-4 phase of weed 

Weed specie 
Repre. 

mark 
PW  

Repre. 

Mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

1. Abutilon theophrasti                                         

2. Agropyrum repens 1 V 1 v 1 v   1 v 

3. Amaranthus retroflexus         1 v 

4. Amaranthus hybridus           

5. Ambrosia artemisiifolia           

6. Asclepias syriaca           

7. Avena fatua           

8  Calystegia sepium 1 V 1 v 1 v 1 v   

9. Cannabis sativa           

10. Cirsium arvense 2 V 1 v 1 v 1 v 1 v 

11. Chenopodium album 1 V 1 v   1 v 1 v 

12.Chenopodium hybridu.     1 p     

13. Convolvulus arvensis 1 V 1 v 1 v 1 v 1 v 

14. Cuscuta spp.           

15. Cynodon dactylon 2 V 1 v   1 v 1 v 
16.  Datura stramonium           
17.  Erigeron canadensis           
 18. Galium aparine           

 19.   Helianthus tuberosus           

 20.   Iva xanthifolia           

 21.   Lactuca serriola           

 22.   Orobanche spp.           

 23.   Sonchus arvensis           
 24.   Sorghum halepense       1    v            2    p-v 
 25.   Xanthium strumarium   1    P               
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Table  2. Distribution of weed species in maize crop (the first shooting on second five locations) 

 

Table 1. shows the presence and number of  recorded weeds in phase of the adult plant (V) at 

five locations. Maze crop was in phase 1. Present weeds were estimated with mark 1 at all 

localities. At location Bovan weeds Cirsium arvense and Cynodon dactylon occupied 5-25% of 

maize crop (mark 2). 

 In Table 2. the presence and the number of recorded weeds at 10 and 16 of May were 

estimated, and the weeds were in the  to 5.6 plant leaf to the adult plant and the phase of the 

growth of corn 1, at the five selected locations. At all localities weeds were present in most of 

Main informations about 
date and shooting place 

1. shooting 1. shooting 1. shooting 1. shooting 1. shooting 

Date of shooting 16.05. 16.05. 16.05. 10.05. 10.05. 

Place (nearest inhabited town): Donja Trnava Drazevac Deligrad Moravac Nozrina 

Coordinates (GPS)                                              
W:    

[  7565001 ] [  7565054 ] [  7547957 ] [  7558041  ] [  7558520 ] 

E: [ 4807938 ] [ 4811595  ] [ 4830128 ] [ 4816553  ] [  4815400 ] 

A: [   194 ± 5 ] [   180 ± 5 ] [   176 ± 5 ] [   176 ± 6 ] [   182 ± 4 ] 

 Grown plant: 
  

Maize maize Maize maize maize 

 Phase of grown plant 
(accordnig to  BBCH scale):  

1 1 1 1 1 

 Herbicide usage: 

 (enroll  yes, no or unknown) 
Unknown unknown Unknown unknown unknown 

Information of representation of weed from scale and 1-4 phase of weed 

Weed specie 
Repre. 

mark 
PW  

Repre. 

mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

   1.   Abutilon theophrasti 1 p-v 1 p-v       
   2.   Agropyrum repens     1 V     
  3.   Amaranthus retroflexus     1 V     
   4.   Amaranthus hybridus       1 p 1 p 
   5.   Ambrosia artemisiifolia           
   6.   Asclepias syriaca           
   7.   Avena fatua           
   8.   Calystegia sepium       1 p-v 1 p-v 
   9.   Cannabis sativa 1 p-v 1 p-v       
 10.   Cirsium arvense 1 p-v 1 p-v 1 V     
 11.   Chenopodium album     1 V     
12.   Chenopodium hybridum       1 p-v 1 p-v 
 13.   Convolvulus arvensis     1 V 1 p-v 1 p-v 
 14.   Cuscuta spp. 1 p-v 1 p-v       
 15.   Cynodon dactylon     1 V     
 16.   Datura stramonium           
 17.   Erigeron canadensis           
 18.   Galium aparine           
 19.   Helianthus tuberosus           
 20.   Iva xanthifolia           
 21.   Lactuca serriola           
 22.   Orobanche spp. 1 p-v 1 p-v       
 23.   Sonchus arvensis 1 p-v 1 p-v       
 24.   Sorghum halepense     1 P     
 25.   Xanthium strumarium           
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the evaluation grades 1. At the locality of Deligrad it was noted the biggest number of weed 

species.  

Table 3. Distribution of weed species in maize crop (the second shooting on first five locations) 

Main informations about 
date and shooting place 

2. shooting 2. shooting 2. shooting 2. shooting 2. shooting 

Date of shooting 09.08. 22.08. 09.08. 22.08. 22.08. 

Place (nearest inhabited 
town): 

Bovan Subotinac Glogovica Mozovo Rutevac 

 Grown plant: 
  

maize maize maize maize maize 

 Phase of grown plant 
(accordnig to  BBCH scale):  

8 8 8 8 8 

 Herbicide usage: 

 (enroll  yes, no or unknown) 
unknown unknown unknown unknown unknown 

Information of representation of weed from scale and 1-4 phase of weed 

Weed specie 
Repre. 

mark 
PW  

Repre. 

mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

   1.   Abutilon theophrasti                     2    V                   
   2.   Agropyrum repens   2    V   2    G   2    G   2    G   3    G 
  3.   Amaranthus retroflexus   2    G   3    G            3    G   3    G 
   4.   Amaranthus hybridus                                       1    G 
   5.   Ambrosia artemisiifolia            1    V-G                            
   6.   Asclepias syriaca                                              
   7.   Avena fatua                     3    V                   
   8.   Calystegia sepium   3    V                                     
   9.   Cannabis sativa                     1    V                   
 10.   Cirsium arvense   1    V   3    G   1    G   3    G   2    G 
 11.   Chenopodium album   1    G   3    G            3    G   3    G 
12.   Chenopodium hybridu.                     2    V                   
 13.   Convolvulus arvensis   2    V   1    V            2    V   2    V 
 14.   Cuscuta spp.                     1    G                   
 15.   Cynodon dactylon   1    G   3    G            2    G   2    G 
 16.   Datura stramonium            1    V   1    V                   
 17.   Erigeron canadensis   1    V                     1    V          
 18.   Galium aparine                                              
 19.   Helianthus tuberosus                                              
 20.   Iva xanthifolia                                              
 21.   Lactuca serriola                                       1    V 
 22.   Orobanche spp.                                              
 23.   Sonchus arvensis                                              
 24.   Sorghum halepense            1    G   1    V   2    G          
 25.   Xanthium strumarium   1    V   1    V                     

 

Table 3. shows data from second shooting of weed distribution at 9 and 22 of August, at first 

five locations. Most of the weeds were in G phase (phase of fertility), while maize plants were in 

phase 8 (according to BBCH scale). Weed plants were seen in almost all locations, where 

marks were from 1 to 3. Weed species Agropyrum repens, Amaranthus retroflexus ,Cirsium 

arvense and Chenopodium album were present at all locations with representation mark from 2 

to 3.  
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Table  4. Distribution of weed species in maize crop (the second shooting on second five 
locations) 

 

Table 4. shows information from second shooting of distribution of weed spices at 9 and 22 of 

August, on second five locations. Most of weeds were in G (phase of fertility) and V (adult plant) 

phase, while maize plants were in phase 8 (according to BBCH scale). Weed species were 

seen at almost all location (10-12) with representation mark from 1 to 3. Weed species Cirsium 

arvense, Chenopodium album,  Agropyrum repens, Amaranthus retroflexus ,Convolvulus 

arvensis , Cynodon dactylon Sorghum halepense , Xanthium strumarium were found at all 

locations with average representation mark 2.  

4. CONCLUSIONS 

Based on all presented information from two shootings of distribution and representation of most 

significant weed species in maize crops at ten locations of Nisava district, we can conclude: 

Main informations about 
date and shooting place 

2. shooting 2. shooting 2. shooting 2. shooting 2.shooting 

Date of shooting 09.08.05. 09.08.05. 22.08.05. 22.08.05. 22.08.05. 

Place (nearest inhabited town): D.Trnava Drazevac Deligrad Moravac Nozrina 
 Grown plant: 
  

maize maize Maize maize maize 

 Phase of grown plant 
(accordnig to  BBCH scale):  

8 8 8 8 8 

 Herbicide usage: 

 (enroll  yes, no or unknown) 
unknown unknown Unknown unknown unknown 

Information of representation of weed from scale and 1-4 phase of weed 

Weed specie 
Repre. 

mark 
PW  

Repre. 

Mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

Repre. 

mark 
PW 

   1.   Abutilon theophrasti            1    V                            
   2.   Agropyrum repens   2    V   2    V   2    G   2    V   2    G 
  3.   Amaranthus retroflexus   2    G   2    V   2    G   3    G   2    G 
   4.   Amaranthus hybridus            2    V                            
   5.   Ambrosia artemisiifolia                     1    V                   
   6.   Asclepias syriaca                                              
   7.   Avena fatua                                              
   8.   Calystegia sepium   2    V   2    V   2    V   2    V   2    V 
   9.   Cannabis sativa                                              
 10.   Cirsium arvense   2    V   3    V   2    G   2    V   2    V 
 11.   Chenopodium album   2    G   3    V   2    G   2    G   3   G 
12.   Chenopodium hybridum                                              
 13.   Convolvulus arvensis   2    V   1    V   2    V   2    V   2    V 
 14.   Cuscuta spp.                                              
 15.   Cynodon dactylon   2    G   3    V   2    G   2    G   2    G 
 16.   Datura stramonium            1    V            1    V          
 17.   Erigeron canadensis   2    V            2    V   2    V   2    V 
 18.   Galium aparine                                              
 19.   Helianthus tuberosus                                              
 20.   Iva xanthifolia                                              
 21.   Lactuca serriola            1    v   1    G                   
 22.   Orobanche spp.                                              
 23.   Sonchus arvensis                                              
 24.   Sorghum halepense   2    G   1    G   1    G   1    G   2    G 
 25.   Xanthium strumarium   2    V   1    V   2    V   2    V   2    V 
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- Significant percentage of weed species were found at all ten locations in both shootings; 

- In first shooting all present weed species were in phase of mature plant, while their 

representation was rated with average mark 1, except weed species Cirsium arvense, 

Cynodon dactylon and Sorghum halepense which had mark 2 on three locations;  

- In first shooting perennial weed species had the most coverage of the maize crops; 

- Second shooting of the same locations (in August) shown significantly increase of weed 

species number at all location of Nisava district; 

- Most of weed plants were in phase V and G (adult plant and phase of fertility) in second 

shooting, with the representation mark from 2 to 3; 

- Weed species Agropyrum repens and Cirsium arvense had representation mark of 2 or 3 

at all ten locations in second shooting, which means they occupied from 25% to 50% of  

viewed field.  
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Abstract: The paper examines the possibilities of growing Chilli Habanero peppers (Red Savina Seed) in 
a protected environment under organic and conventional conditions. The experiment was conducted on 
30 plants in five iterations. In the course of the aforementioned experiment various agricultural techniques 
were applied in accordance with the principles of organic and conventional production. The branches of 
pepper stems have been reduced to two with the aim of decreasing the number of sprouts and thus 
increasing the number and quality of yield. The harvest was conducted successively in accordance with 
the physiological maturation of the yield. The following indicators have been observed: average yield 
mass (g), the number of fruits per plant, average yield per plant (g) and yield per m2 (g). On the basis of 
the results obtained in the course of this research study one can deduce that organic production of chilli 
pepper in a protected environment produces very good results. However, by comparing the yield 
components in the conditions of organic and conventional growth the authors became aware of significant 
differences in favour of conventional production, which can be compensated by a higher nutritional value 
and a higher price on the market.  
Key words: chilli pepper, organic production, protected environment, fertility characteristics  

 

1. INTRODUCTION 

Peppers (Capsicum annuum L.) are annual, frost tender plants belonging to the family of 
nightshades (Solanaceae). They are primarily produced for nutritional purposes but their edible 

fruit is also grown to obtain different types of industrial products. Red spice pepper is known 
worldwide and it is produced by drying and grinding fresh red pepper Capsicum annuum L. and 
Capsicum frutescens L. Peppers are an excellent source of healthy ingredients such as 
flavonoids, carotenoids, phenols and capsaicin [3]. They can lack heat or have sweet or hot 
taste, depending on the variety, while most of them belong to the longum variety (Capsicum 
annuum L. var.longum). Their hot taste comes from alkaloids called capsaicinoids, i.e. capsaicin 
and dihydrocapsaicin, which are responsible for the heat in more than 90% of hot peppers [2]. 
Health effects of capsaicin are derived from its antioxidant properties and anti-inflammatory 
effects, even its anti-cancer function [1] [8]. Aside from their hot taste, the quality evaluation of 
peppers depends also on their colour (red). Red colour in peppers depends on the effects of 
ketoacroten, capsanthin and capsorubin, or carotenoids. Capsaicin has a specific function, 
since it inhibits the growth of Helicobacter pylori, depending on the dosage, at concentrations 
greater than 10 mg/ml. However, it does not inhibit the growth of Escherichia coli, which means 
that the consumption of chilli pepper varieties has a strong protective effect against Helicobacter 
pylori [5]. 
In the past two decades the organic food market has been continually growing. Although the 
USA, the EU and Japan are currently the main constituents of the demand for organic food 
products, the wave of demand for these products has been sweeping over to other parts of the 
world. Such market trend poses a clear invitation to manufacturers to respond with an adequate 
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offer to the current consumer demands. Aside from a conventional manner of production, in 
recent years we bear witness to the development of an organic production of peppers. Organic 
production is a method which, on the basis of elementary understanding of the processes in a 
grown plant and its relationship to the environment, resorts to the methods which do not 
endanger the environment.  
 

2. WORKING MATERIALS AND METHODS 
 
The paper examines the possibilities of organic production of the chilli Habanero variety, as 
well as its comparison to the conventional production in a protected environment. The authors 
have monitored 30 plants per either production methods. 
  

2.1. Organic production 
 

The sowing of seeds for the purposes of seedling production was performed into plastic 
containers with 230 holes in the period between 15th and 20th of January, 2017. The substrate 
Pindstrup with 60% of white and 40% of black peat was used. In the period between the sowing 
and transplanting (approximately 30 days) no additional supplement was used. The transplant of 
seedlings into the 7x7cm cups was performed at the end of February. Upon transplanting, the 
seedlings were fertilized with organic bio-fertilizer and the Slavol growth stimulator. The 
transplant of plants to their permanent location in the greenhouse was performed from 15th to 
20th of April. Organic fertilized (ITALPOLINA 4:4:4) was used in the process of preparing the soil 
for planting. The planting density was 45 cm between the rows and 35 cm between plants in a 
row.  
After the planting, predators of the genus Swirskii were inserted to control harmful insects. 
Ambylesius swirskii - a predatory mint originating from the eastern part of the Mediterranean 

feeds on various types of mites and insects, and is commonly used in biological control against 
greenhouse whiteflies and thrips. It is often used in greenhouse against silverleaf whitefly 
(Bemisia tabaci), greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariprum), larvae of the Californian 
thrips (Frankliniella occidentalis) and red spider mite (Tetranychus urticae, T. cinnabarinus). 
The placement of bags with this predator was done in the zone of twigs, close to the flowers, 3 
bags per 1m2. During vegetation, the plants were treated with Extrasol (Bacillus suptilus), which 
has a microbiological and fungicidal effect. Weed control was done by weeding and hoeing. 
During the months of July and August, green aphids appeared, and their suppression was done 
with a solution of capsaicin. The solution was obtained by immersing 250g of the fruits in one litre 
of 96% medicinal alcohol and left in a dark place for 14 days in order to extract the capsaicin 
from the fruit into the alcohol. It is necessary to mix this solution three times a day every day for a 
better capsaicin extraction. 
The peppers stems were limited to two branches, which reduced the number of sprouts, thereby 
increasing the yield and quality of fruits. The harvest was carried out successively in accordance 
with the maturation rate of the fruit, in physiological maturity, ie, when the fruits were red. The 
experiment was set in 5 iterations of 6 plants. The following indicators were monitored: the 
weight of fruit, the number of fruits per plant, yield per plant, fertility and yield per m2. 

 
2.2. Conventional production 

 

The sowing of seeds for the purposes of seedling production was performed in plastic 
containers at the same time and in the same manner as with the organic production. After the 
sowing process, the containers were filled with fungicide Funomil in the amount of 10g per 10l of 
water in order to prevent Phytium-induced root rot (Phytium sp.), as well as the Fusarium-
induced wilting (Fusarium sp.). The transplant of breeds into 7x7cm cups was performed at the 
end of February. After the transplant, the plants were fertilized with organic and biostimulative 
fertilizer Humi Start 4: 12: 5, with a high percentage of phosphorus, humic, fulvo and amino 
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acids enhanced by the substrate of algae and microelements. This ensured a better rooting and 
prevented the emergence of stress to low and high temperatures. After 5 days, the plants were 
fertilized again with the fungicide Signum in the amount of 8g/10 l of water.  
The final transplant of seedlings to the greenhouse was carried out in the period between 15 th 
and 20th of April. During the preparation of the soil for transplant, a high quality complex mineral 
fertilizer was applied (YARA MILA 13:13:21) with micro-elements in a chelate form in the 
amount of 500kg/ha. The planting was done at a distance of 45cm between rows and 35cm 
between plants in a row. During the vegetation, standard measures of crop protection were 
applied. 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
The results of the examined properties in the organic production of chilli peppers of the 
Habanero variety are shown in Table 1. The highest weight of the fruit was 26.6g and the 
lowest was 16.7g, which is 19.7g on average. The largest number of fruit per plant was 60, 
and the smallest 49, which amounts to 55 fruits on average. The average yield per plant was 
1062.7 g, the lowest yield per plant being 866.3 g, and the highest 1257.3 g. Regarding the 
yield per m2, one can observe that the highest yield was 7544,0 g, and the smallest 5197,9 g, 
which is 6376,1 g on average. 
 
Table 1. The results of examined properties of the organic production of the Habanero chilli 
peppers 
 

Iterations Weight of the fruit 
(g) 

Number of fruits 
per plant 

Yield per plant  
(g) 

Yield per m2 
(g) 

1 21,2 56 1185,0 7109,8 

2 25,7 49 1257,3 7544,0 

3 17,8 60 1069,8 6418,8 

4 16,7 52 866,3 5197,9 

5 17,0 55 935,0 5610,0 

Average 19,7 55 1062,7 6376,1 

LSD      005 
             001 

3,532 
4,743 

 
175,326 
210,517 

 

 
Table 2 shows the results of examined properties in the matter of the conventional production 
of the Habanero chilli peppers. In addition to the conventional production method, an 
ecological production of peppers has also been developing in recent years [6]. The largest 
weight of the fruit was 30.1g, and the smallest 18.2g, which is 24.1g on average. The 
determined masses of fruits are significantly higher than those indicated by other researchers 
[7]. The highest number of fruit per plant was 70, and the smallest 53, which is 61 fruit on 
average. The average yield per plant was 1475.7g, whereby the lowest yield per plant was 
965.7g, and the highest 1710.5g. As for yield per m2, one can observe that the highest yield 
was 10263,0 g, and the smallest 5794,0. 

 
Table 2. The results of examined properties of the conventional production of the Habanero 
chilli peppers 
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Iterations Weight of the fruit 
(g) 

Number of fruits 
per plant 

Yield per plant  
(g) 

Yield per m2 
(g) 

1 30,1 56 1686,7 10120,3 

2 26,3 60 1580,4 9482,4 

3 25,5 67 1710,5 10263,0 

4 20,5 70 1435,0 8610,0 

5 18,2 53 965,6 5794,0 

Average 24,1 61 1475,6 8854,0 

LSD      005 
             001 

4,211 
5,123 

 
288,768 
331,253 

 

 
Table 3 shows comparative results of investigated properties in both conventional and organic 
production. In the matter of conventional production, a higher average fruit weight of 4.4g was 
obtained. Likewise, in the case of conventional production there was a higher number of fruits 
per plant by 6. As for the average yield per plant, conventional production was expected to 
achieve a higher yield per plant by 413.0g, while the difference in yield per m2 was 2480.8g in 
favour of conventional production. 

 
Table 3. Comparative results of investigated properties in conventional and organic production 
 

Method of 
production 

Average fruit 
weight (g) 

Number of fruits 
per plant 

Average yield 
per plant (g) 

Average yield 
per m2 (g) 

Conventional 
production 

24,1 61 1475,7 8854,0 

Organic 
production 

19,7 55 1062,7 6373,1 

Differences 4,4 6 413,0 2480,9 

 
4. CONCLUSION 

 
On the basis of the results obtained in this study, it can be concluded that a successful organic 
production of chilli peppers of the Habanero variety in a protected area is possible. In 
conventional production, the peppers of the Habanero variety reached a higher mass of fruit by 
4.4g. The number of fruits per plant was also higher by 6 fruits in conventional production. A 
higher yield per plant by 413,0g was achieved in conventional production. The difference in yield 
per m2 was in favour of the conventional production by 2480.9g. All of these results indicate 
better fertility characteristics in cultivation under conventional production conditions, which was 
expected due to the high level of agro-technology and applied protection. However, taking into 
account the nutritional value and the higher price of organic products, which rarely goes beyond 
30%, organic production of chili peppers, regardless of the lower productivity, becomes justified. 
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Abstract: Nowadays the use of waxy wheat in bread and pastry technologies, is gaining interest 
in view of extending the shelf-life of flour products, avoiding the use of additives. The obtained 
results shows the expediency of using waxy wheat flour, starch of which does not contain 
amylose, for the stabilization of the cake`s quality during its storage. The influence of the mass 
fraction of non-amylose wheat flour on the physico-chemical and sensory characteristics of 
finished products were studied. Quality parameters like moisture content, rheological 
characteristics of the crumb, microbial and sensory analysis of developed products were 
evaluated during 7 days of storage period. It is found that replacement of bakery wheat flour 
with traditional starch content for the waxy wheat flour has the positive influence on the cake`s 
staling process. These samples were characterized with lower decrease of moisture loss, less 
reduction of the amount of bound water in cake`s crumb and higher organoleptic quality at the 
end of the shelf-life without adding of synthetic improvers. 
 
Keywords: waxy wheat, flour, cake, quality, staling.  

 
1. INTRODUCTION 

 
Pastry are products of the daily diet of the population of Ukraine. Their assortment is 

wide enough and can satisfy modern consumer preferences. Also the trend of an annual 
increase in pastry production is observed on the flour product market [1]. Considering the fact 
that this group of products is gaining increasing popularity, improving the quality and extending 
the shelf life of pastry are among the most urgent tasks. As it is known, the provision of 
guarantee terms of storage and high taste characteristics of the product determine its 
competitiveness on the market. 

At the moment, there are a number of methods for preservation and extension of shelf 
life of bakery and pastry products. These include the use of various ingredients that 
characterised with a high moisture holding capacity; adding of natural or synthetic origin 
improvers; selection of optimal technological parameters; freezing of semi-finished or finished 
products; adjustment of the baking parameters and cooling conditions of the products; using 
various packaging materials. All of the mentioned methods contribute to the increasing stability 
of the products, but they do not directly effect on the reason of consumer qualities deterioration 
of flour products. 

According to the fact, that one of the main reason of flour products staling is 
retrogradation of starch ̶ a process in which disaggregated amylose and amylopectin chains in a 
gelatinized starch paste reassociate to form more ordered structures [2], it is necessary to 
investigate the possibility of replacing flour with a traditional starch content with waxy wheat 
flour, starch of which doesn`t contain amylose, which exercises a strong influence over the 
starch retrogradation process [3], for solving the problem of pastry staling without adding 
synthetic improvers. 

Cakes, due to the variety of recipes and palatability, occupy a special segment in the 
market of flour products and are popular with consumers. Their quality mostly depends on the 
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technological characteristics of the main raw material ‒ wheat flour. Thus, the investigation of 
influence of the replacement of the traditional used bakery wheat flour for waxy wheat flour in 
the recipe of cake for their staling is necessary. 

 
2. METHODS 

 
The quality parameters of cakes during the storage period were studied by generally 

accepted methods in Ukraine [4]. 
Rheological characteristics of the crumb was measured as the peak compression force  ̶ 

penetration rate (P) during the penetratio of the sample. 
Indicator method was used for the determination of the bound water amount. At the first 

stage, up to 5 grams of cake`s crumb added 15 cm3 10% solution of sucrose. Test sample was 
rubed for 5 minutes and was left for an 55 min. Then the solution was filtered and the content of 
dry matter in the filtrate was determined. At the same time 15 cm3 10% solution of sucrose was 
weighed and its concentration was checked.  

The amount of bound water, Gbw,% to the total, was calculated according to the Eq. (1): 
 

                  (1) 

 
G ̶ sample mass, g; W  ̶ moisture content of the crumb, %; B ̶ solution of sucrose mass, g; 

b1 ̶  initial dry matter of sucrose solution, %; b2 ̶  final dry matter of sucrose solution, %. 
For sensory evaluation, 20 panelists were selected (both males and females). The tests 

were performed under daylight room conditions. Sensory analyses were carried out on cakes 
samples based on flour with a traditional starch content (BWF) and waxy wheat flour (WWF). 
The appearance, texture and pore structure, taste-aroma and color of samples were rated on a 
1–5 scale: 1 – dislike extremely; 2 – dislike slightly; 3 – neither like nor dislike; 4 ̶ like 
moderately;5 – like extremely. 

 
3. EXPERIMENTAL AND RESULTS 
 
Cakes is a group of products, during the storage of which complex of physico-chemical 

processes occur due to partial retrogradation of starch and loss of moisture. In this period, the 
crumb becomes harder, dry and crumbly, the moisture content of the crust increases, the 
elasticity of both crust and crumb decrease, the ability to swell in water decreases, their 
microstructures change. 

Cakes used in the study were stored for 7 days. Samples were packed in polyethylene 
packaging at temperature of 20 ± 2 ° C and a relative humidity of 60 ... 65%.  

It was found that adding of WWF leads to the decreasing of the moisture loss intensity in 
the product during storage. This index changes for samples based on BWF for 5,8 % and for 
samples with WWF ̶ for 3,0 %, accordingly. The obtained result, in our opinion, is due to the 
large content of pentosans in non-amylose waxy wheat flour [5] and the higher content of 
incomplete starch depolymerization products in cakes with WWF, which characterized by high 
hydrophilic properties. Also the branched structure of amylopectin, the main polysaccharide of 
the waxy wheat flour starch, prevent product`s crumb from intensive migration of moisture. 

One of the most obvious characteristics of freshness loss is an increase of product`s 
crumb firmness. To measure it during storage, the rheological characteristics properties of the 
crumb were studed by the investigation of crumb`s compressibility — the penetration rate (P). It 
is obtained that the compressibility of the crumb of all samples during storage decreased, but 
the use of WWF in the cake`s technology was accompanied by fewer changes in their 
consistency. Obviously, such tendency occurs due to the lower temperature of gelatinization 
and the high autolytic activity of waxy wheat flour as compared to BWF [6]. As a result, the most 
starch molecules are destroyed during baking products with WWF. At the same time, the 
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amount of non-hydrolyzed starch decreases, thereby reducing its degree of retrogradation, as 
the destroyed molecules are not able to unite in associates and form a crystalline phase, the 
presence of which leads to an increase of the crumb`s products firmness and a decrease in 
their elasticity during storage. 

The prolongation of the flour products freshness is most influenced by the strength of 
binding of moisture among its structural components. The process of redistribution of moisture 
occurred during the storage for all samples. After 7 days of storage the content of bound water 
in both samples decreased at different rates: in the control it was 11,2 %, whereas for the 
sample based on non-amylose wheat flour – 13,6 %. This shows the greater moisture binding 
strength among the structural components of the WWF cake sample.  

To determine the cake`s safety an analysis of microbiological indicators of products was 
performed at the end of the storage period according to the standarts. 

 
Table 1. Microbiological indicators of cakes 
 

Analyzed parameter 

Standard Content 

Samples 

BWF WWF 

E.coli 0,1 0,04 0,04 

MAFAM, CFU/g , not more 5102 4,3102 4,3102 

Salmonella spp. / g,  
not more 

25 15 12 

Yeast and mold, CFU/g – Not found 

 
According to the data of the microbiological indicators, it was found that cakes based on 

waxy wheat flour were characterized with microbiological purity at the final term of storage. 
Organoleptic characteristics of pastry are the main criterion that oriented the consumer. 

The texture of baked products effect on the sensory impression during its consumption and has 
a great influence on the perception of their quality during their shelf-life. Analysis of sensory 
evaluation show that samples with WWF had higher consumer characteristics compared with 
control. Products were characterized with higher volume, smooth surface, more elastic and less 
firm porous crumb at the end of storage term. 

 
4. CONCLUSIONS 

 
The obtained results show the feasibility of using non-amylose wheat flour for the 

stabilization of the cake`s quality during their storage. The replacement bakery wheat flour on 
waxy sample leads to the positive influence on product quality characteristics. It has been 
established that the use of waxy wheat flour helps to slow down the loss of moisture, to 
decrease intensive change of crumb rheological characteristics, preserve the softer texture of 
the samples throughout the shelf life, which prove the effectiveness of using waxy wheat flour in 
cake technology for solving the problem of their staling without adding of synthetic improvers. 
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Abstract: Carotenoids are pigments giving the yellow, orange and red colours to the fruits, vegetables, 
as well as products manufacturing from them. They belong to bio-active compound, being of special 
interest for the food scientists, nutritionists and food industry due to its positive effect on human health. 
They function as secondary antioxidants in the food, with ability for significant reduction of the oxygen. 
Their provitamin role is also very important. Human body has no ability to synthesize them, so those 
compounds should be taken through diet. Carotenoids are widespread in plants, but they could be found 
in poultry, eggs and fish, as well. The most common carotenoids in the food include β-carotene, lycopene, 
lutein, zeaxanthin and astaxanthin. 
 
Keywords: carotenoids, pigments, β-carotene, lycopene, lutein, zeaxanthin, astaxanthin, food 
 

1. INTRODUCTION 

Carotenoids are organic pigments (mainly C40 lipophilic isoprenoids) naturally occurring in the 
chromoplasts of plants and some other photosynthetic organisms such as algae, as well as in 
some non-photosynthetic bacteria and fungi, where they have diverse and important functions 
and actions. They are responsible for colours ranging from red to orange, yellow, and colorless 
(e.g. phytoene, phytofluene), with variations reflected in many fruits, vegetables, and flowers 
[18, 36, 20]. Carotenoids can also be present, to a lesser extent, in eggs, poultry, and fish 
because the animals are typically fed plant and algal products; e.g., the zeaxanthin in chicken 
originates from maize in the poultry feed [47]. Carotenoids as such are mainly responsible for 
the yellow to red colours in birds, fish, reptiles and insects. They can also form complexes with 
proteins and lipoproteins producing an even wider range of colours, including green and blue 
hues [5, 29]. Carotenoids in plants and algae play a key role in photosynthesis as they absorb 
light energy and also protect chlorophyll from photo-damage and oxidation caused by light and 
oxygen [5]. 
The carotenoids of fruit, vegetables and animal products are insoluble in water, and are usually 
fat-soluble (partially soluble in plant oils, animal fat and biological membranes) [26, 20]. 
Most of them can be described by the chemical formula C40H56On, with n ranging from 0 to 6. 

They are split, according to their chemical structure, into 2 classes: carotenes (non-oxygenated 
carotenoids; containing only carbon and hydrogen atoms i.e. n=0) and xanthophylls 
(oxygenated carotenoids; which carry at least one oxygen atom i.e. n>0) [7, 20]. Carotenes 
include β-carotene, α-carotene and lycopene and xanthophylls include lutein, fucoxanthin, 
canthaxanthin, zeaxanthin, beta-criptoxanthin, capsorubin, and astaxanthin [33, 23]. Different 
carotenoids are derived essentially by modifications in the base structure by cyclization of the 
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end groups and by the introduction of oxygen functions giving them their characteristic colors 
and antioxidant properties [38].  
Structures of some common carotenoids are shown in Figure 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.Structures of some carotenoids [18] 
 
In foods (including fruits and vegetables), carotenoids are important quality parameters, 
because they impart attractive colors such as yellow, orange, and red. In humans, some 
carotenoids, are precursors to vitamin A, and several are potent antioxidants [18]. Provitamin A 
carotenoids are β-carotene, α–carotene and cryptoxanthins, while non-provitamin A carotenoids 
are lutein, zeaxanthin and lycopene [7]. Carotenoids have been thought to prevent degenerative 
diseases such as cancer, atherosclerosis and age-related macular degeneration in humans, 
due to their potential to suppress oxidative lesions by scavenging peroxy radicals and 
quenching singlet oxygen. Other various biological activities of carotenoids such as immune 
enhancement, anti-inflammation, and antiobesity are also thought to benefit human health [8, 
35]. 
 

2. CHARACTERISTIC OF SOME CAROTENOIDS 
 
β-Carotene. The bicyclic β-carotene is the most widespread of all carotenoids in foods, either 
as a minor or as the major constituent [40, 18]. It is an organic compound, a red-orange 
pigmented terpenoid that abounds in plants and fruits [15]. Being a polyene compound, derived 
from the acyclic structure, C40H56 possesses a long chain of conjugated double bonds. The β-
carotene molecule contains two β-ionic rings. Theoretically, the cleavage of that chain at –C15 = 
C15′– position provides two retinol molecules. β-carotene reveals the highest bioactivity as 
vitamin A precursor [9]. Major sources of dietary β-carotene include green leafy vegetables as 
well as orange and yellow fruits and vegetables, such as carrots, sweet potatoes, mangoes, 
pumpkin, spinach, apricots, pepper, cantaloupe, lettuce, and tomato paste [28, 7, 37].  
Lycopene. Lycopene is a bright red bioactive lipid soluble carotenoid that is synthesized in 

various isomeric forms by some microorganisms and plants, but not by animals and human [15]. 
It is a highly unsaturated open straight chain hydrocarbon consisting of 11 conjugated double 
bonds in the center part of the molecule and 2 unconjugated double bonds at each end. Unlike 
β-carotene, a lycopene is not precursor of vitamin A. Because of the unsaturated nature of 
lycopene it is considered to be a potent antioxidant and a singlet oxygen quencher [45, 38]. 
Lycopene is the principal pigment of many red-fleshed fruits and fruit vegetables, such as 
tomato, watermelon, red-fleshed papaya and guava, and red or pink grapefruit [40, 18].  
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Lutein and zeaxanthin. Lutein and zeaxanthin are xanthophyll carotenoids that impart yellow 

or orange color to various foods, such as yellow corn, egg yolk, orange juice, cantaloupe, and 
other fruits, but particularly found in dark-green leafy vegetables such as kale, turnip greens, 
spinach, parsley and broccoli [1, 23]. The structures of lutein and zeaxanthin are characterized 
by the presence of a hydroxyl group attached to each of the 2 terminal β-ionone rings in the 
molecule. Lutein and zeaxanthin are isomers, but not stereoisomers, which differ in the location 
of a double bond unsaturation in the end ring. They are not precursors of vitamin A [39, 1]. 
Astaxanthin. Astaxanthin, a xanthophyll carotenoid subclass, has a unique structure featured 
by the presence of hydroxyl and keto moieties on both end of its polyene chain. This structural 
property of astaxanthin confers a great antioxidant activity and allows it to align in the cell 
membrane for various biological activities [25, 49]. Astaxanthin is a red soluble pigment, 
abundant in the marine world, where it can be found in microalgae (Haematococcus pluvialis), 
plankton, fish such as salmon and trout, and most crustaceans (e.g., shrimp, lobster, and crab). 
Humans are not able to synthesize astaxanthin and need to take it from food. Astaxanthin 
cannot be converted to vitamin A. A large proportion of astaxanthin is manufactured mainly by 
chemical synthesis. [40, 44, 23]  
 

3. CAROTENOIDS IN FOODS  

The carotenoid composition of foods varies qualitatively and quantitatively. Typically a food 
would have one to five major carotenoids with a series of minor carotenoids in trace or very 
small amounts. In a given food qualitative and, especially, quantitative differences also exist due 
to factors such as cultivar/ variety, stage of maturity, climate/geographic site of production, part 
of the plant utilized, conditions during agricultural production, post-harvest handling, storage 
conditions, and processing. During processing, isomerization of trans-carotenoids to the cis-
forms occurs, with consequent alteration of the carotenoids bioavailability and bioconversion. 
The principal cause of carotenoid loss during processing and storage of food is enzymatic or 
non-enzymatic oxidation [41, 42]. In the literature, controversial data on carotenoid stability 
during thermal processing are reported. These contrasting results may depend on the different 
genotypes evaluated and on the temperature and time adopted in the processing methods [19].  

Green leafy vegetables are good sources of carotenoids (lutein, β-carotene, violaxanthin and 
neoxanthin) [13].The composition of carotenoids in leafy vegetables markedly varies with variety 
and geographic conditions, as well as post-harvest handling practices [21]. Cooking affected the 
carotenoids content of vegetables depend on the vegetable, types of cooking method and 
interaction between cooking method and types of vegetable [14]. Corn is one of the most widely 
cultivated cereals in the world. The major carotenoids found in corn grains are lutein, 
zeaxanthin, and α-cryptoxanthin. Corn is readily available as fresh, canned or frozen. 
Processing of corn is used to increase its shelf life but as a consequence, a significant loss of 
nutrients may occur via heat degradation or leaching [43, 27, 46]. Carrots are the most popular 
and wide-spread of all root vegetables and have the highest carotenoid content among foods. 
Carrots are said to be a major source of β-carotene [32, 10]. They are available as a fresh 
product all the year round, but also are used in the food industry for the production of highly 
processed food (children’s products, vegetable and vegetable-fruit juices), in drying and 
especially in the freezing industry [24]. Tomatoes and various tomato products (tomato pulp, 
ketchup, concentrated tomato paste, dried tomato slices, tomato sauce and juice) are rich 
sources of carotenoids—principally lycopene, followed by β-carotene and lutein [48, 22, 4, 2, 
16, 34, 17, 50]. 
Many researchers have analyzed carotenoid content in fresh and processed food. In a study on 
the carotenoid composition of four typologies of tomatoes, different values were provided by 
Leonardi et al., (2000) [30]. The content of the lycopene in tomatoes was from 0.11 to 10.80 
mg/100 g of fresh weight (FW) and of β-carotene from 0.08 to 1.05 mg/100 g FW. In a more 
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recent study, Zanfini et al., (2017) [50] states that the content of lycopene in tomato fruits is in 
the range of 1.02 μg/g  to 184.42 μg/g FW, of β-carotene ranged from 2.60 μg/g to 64.81 μg/g 
FW, while lutein 0.08 μg/g to 1.12 μg/g FW. Wawrzyniak et al. (2005) [48] analyzed the 
lycopene content of tomatoes as well as tomato products and other products available on the 
Polish market. They reported that lycopene content of fresh tomatoes ranged from 1.21 to 6.43 
mg/100 g, the average content of tomato pastes was 38.88 mg/100g, of ketchup – 11.12 
mg/100 g, and of tomato juices – 7.05 mg/100 g. Also, Alda et al. (2009) [4] evaluated the 
lycopene contents of fresh tomatoes and various commonly consumed tomato products (tomato 
paste, tomato sauce, tomato ketchup, spaghetti sauce) from the Romanian market. The results 
showed that lycopene content of samples of fresh tomatoes was approximately 12 mg/100 g, in 
tomato paste approximately 16 mg/100 g, in tomato boild sauce approximately 4 mg/100 g, in 
tomato ketchup 17 mg/100 g and in spaghetti sauce 16 mg/100 g. Gama et al., (2006) [22] 
studied tomato and tomato products (tomato pulp and ketchup) and concluded that lycopene is 
the most abundant carotenoid, followed by β-carotene. They also contained other carotenoids in 
much smaller amounts (lycoxanthin, zeaxanthin, anteraxanthin, lutein). Other data about 
carotenoids in tomato and canned products were reported by D’Evoli et al., (2013) [17], where 
the predominant carotenoid detected in all samples was lycopene, with values ranging from 
5.12 mg/100 g FW in the raw sample to 11.60 mg/100 g FW in the canned sample. β-Carotene 
and lutein occurred in lower amounts. 
Cardoso et al., (2009) [11], investigated the α- and β-carotene content of four leafy vegetables 
(large-leaved and hydroponic watercress, curly and smooth lettuce, kale, and spinach) sold at 
markets in Brazil, during spring and winter. α-Carotene was detected in all samples sold during 
spring, but was only present in a few samples of smooth and curly lettuce and kale in winter. β-
Carotene was found in marked quantities in all leafy vegetables analyzed. Mean β- carotene 
content was 7544, 8751, 2584, 2792, 8193, and 5338 mg/100 g in large-leaved and hydroponic 
watercress, smooth and curly lettuce, kale and spinach, respectively. Before, Ahamad et al. 
(2007) [3] reported that dark green vegetables contained more β-carotene as compared to other 
vegetables e.g. spinach contained 9940 μg/100g, followed by mint, kulfa, lettuce and ladyfinger 
that were all dark green in appearance, apart from carrot that contains a maximum amount of β-
carotene (11210 μg/100g). Djuikwo et al. (2011) [21] identified carotenoids present in processed 
and unprocessed tropical leafy vegetables. They ascertained the presence of lutein, α-carotene, 
zeaxanthin, β-cryptoxanthin, β-carotene (all-trans, 13-cis, and 9-cis), which varied by species. 
Traditional preparation and processing procedures led to significant losses of carotenoids and 
β-carotene was most affected during sun-drying. The effect of different domestic cooking 
methods (boiling and stir-frying) on carotenoids retention in commonly consumed Malaysian 
leafy vegetables was analyzed by Chang et al. (2013) [14].The lutein content was in the order of 
spinach > tapioca shoots > Ceylon spinach > red spinach > Chinese cabbage > white spinach > 
swamp cabbage. β-carotene was in the order of spinach > tapioca shoots > Ceylon spinach > 
red spinach > white spinach > Chinese cabbage > swamp cabbage. Also, discovered that stir-
frying had reduced lutein content for all vegetables, while the effect of boiling for lutein varied 
with different vegetables at both cooking durations. Boiling for 8 min increased retention of β-
carotene in all vegetables except for Chinese cabbage and spinach compared with 4 min, while 
stir-frying generally increased the retention of β-carotene for all vegetables 2-3 times except for 
spinach. In a more recent study, Chandra-Hioe et al., (2017) [12] determined the content of 
lutein and β-carotene in Asian leafy vegetables (Chinese mustard, water spinach, Chinese 
spinach, coriander, Chinese flowering cabbage, Chinese broccoli and Chinese white 
cabbage).The range of lutein in the vegetable samples was between 694 and 5919 µg/100 g, 
where lutein was lowest in white cabbage and highest in coriander. The highest β-carotene, 
6604 µg/100 g, was determined in Chinese broccoli, and the lowest, 1974 µg/100 g, in Chinese 
mustard samples. 
Scott and Eldridge (2005) [43] found that major carotenoids in sweet corn were lutein and 
zeaxanthin, and to a lesser extent, α-, β-cryptoxanthin, α-, and β-carotene. Bacchetti et al. 
(2013) [6] evaluated the levels of carotenoids and antioxidant properties of different types of 
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corn. They reported that the major carotenoids identified by HPLC were in the order 
zeaxanthin>α-cryptoxanthin>lutein>β-carotene>α-carotene>β-cryptoxanthin. In a more recent 
study, Song et al. (2016) [46] reported that the main carotenoid compounds of sweet and waxy 
corn grains were all-trans-lutein, all-trans zeaxanthin, all-trans-α-cryptoxanthin, all-trans-β- 
cryptoxanthin, and violaxanthin. Carotenoid profiles were different among the corn genotypes, 
but lutein (ranging from 0.14 to 9.80 μg/g) and zeaxanthin (0.83 to 10.86 μg/g) were the most 
abundant carotenoids for all immature and mature samples. Mamatha et al. (2012) [31], 
suggested that blanching could increase the levels of lutein and zeaxanthin in corn and 
vegetables. The effects of domestic cooking methods and frozen storage on lutein, zeaxanthin, 
β-cryptoxanthin, β-carotene and total carotenoid contents of five sweet corn cultivars of different 
ear size and kernels corn were investigated by Junpatiw et al. (2013) [27]. Lutein and 
zeaxanthin were the predominant carotenoids in raw, cooked and frozen sweet corns. The 
results demonstrated that domestic cooking (steaming and boiling) increased the concentration 
of total carotenoids (41.33-179.93%), lutein (35.51-232.18%), zeaxanthin (48.12-457.16%), β-
cryptoxanthin (22.35-405.03%) and β-carotene (15.82-88.16%) for all cultivars, except the 
Hybrix3. The increases in lutein, zeaxanthin, β-cryptoxanthin and β-carotene after cooking were 
higher in the small-ear corn varieties than those of the big-ear corn varieties. All corn cultivars 
showed decreases in lutein, zeaxanthin, β-cryptoxanthin and β-carotene contents during frozen 
storage. 
In the literature can be found many more information about the presence of carotenoids in 

different foods. Previously presented represent just a fraction of them. 

4. CONCLUSIONS                                                                                                                                                                                                 

Carotenoids are a class of natural pigments, responsible for the red, orange and yellow color in 

foods. As it can be appreciated from this review, they have been studied for a number of years. 

Mostly explored among them are α-and β-carotene, lycopene, zeaxanthin, lutein and 

astaxanthin. Numerous factors may interfere with the carotenoid content of foods, such as 

maturation stage, differences between varieties, climate conditions, the effect of agrochemicals, 

cultivation conditions, post-harvest handling, exposure to light, storage and processing 

conditions. Food carotenoids will continue to be intensely investigated in the coming years. The 

need for determining the carotenoid composition of foods is increasingly recognized, because of 

the natural variation in carotenoid composition, data obtained in one country may not be 

relevant in another. 
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Abstract: The influence of flaked einkorn (Tiriticum monococcum L.) used as ingredient in production of 
biscuits on some of their chemical, biological active compounds and In vitro starch digestion.   
The biscuits were produced from whole einkorn flour to which 30 %, 50 %, 70 % and 100 % einkorn 
flakes were added at the expense of the einkorn flour. It was found from the results with increase flaking 
einkorn in biscuits increase: moisture, total fats and proteins contend in the biscuits and decreases ash 
and total carbohydrates. Form the results for biological active compounds with increase flaking einkorn in 
biscuits, decreases total polyphenols and increase total carotenoids and antioxidant activity. 
In vitro starch digestion showed that when biscuits contend more then 30 % of einkorn flour reduces the 
body's ability to break down the starch contained in biscuits. 
Keywords: einkorn, flaking, functional biscuits, food value, antioxidant activity, digestion of starch. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Еднозърнестият лимец (Triticum monococcum L.) представлява първата култивирана 

диплоидна пшеница, произхождаща от Турция. Днес лимецът се отглежда в планинските 
райони на Турция, Гърция, България, земите от бивша Югославия и малка част от Италия 
[2, 26, 28]. 
Той има нисък гликемичен индкес и предпазва от различни заболявания като рак, 
затлъстяване, диабет и др. Съдържа повече лутеин в сравнение с хлебната пшеница, 
който влияе благоприятно върху кожата и очите, и предпазва от сърдечно-съдови 
проблеми [28]. Един от недостатъците на лимеца, е ниския добив. Интересът за 
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отглеждане на тази зърнена култура се дължи най-вече на високото съдържание на 
протеини, каротеноиди и токоли. Светложълтият оттенък на брашното от лимец води до 
производство на храни с привлекателен тъмножълт цвят [12, 19, 20, 3]. 
Чрез предварителна обработка на зърнените суровини, в това число и на лимеца, която 
обработка може да бъде „мокра“ (например флейковане) и „суха“ (смилане), се подобрява 
смилаемостта на съдържащото се в зърното нишесте. Смилаемостта на нишестето се 
увеличава с 8 – 15 %, ускорява се храносмилането в червата, респективно се увеличава 
приема на калории. При процеса флейковане, се използва влага, топлина и налягане, при 
което се разкъсват нишестените гранули и те стават по-смилаеми. Степента на 
разкъсване зависи от времето на обработка, температурата, влажността на зърното, 
размера на валците, междувалцовата междина и вида на зърнената суровина [14]. 
Бисквитите са продукти на зърнена основа, които съдържат голямо количество мазнини и 
захари [21]. Технологията за производството им зависи от качеството на използваните 
суровини – брашно, мазнини, захар, вода и други. При смесването им, се образува тесто 
с различна консистенция [10]. Важна характеристика на бисквитите, с която те се 
отличават, е дългия им срок на годност [23]. Днес, хранително-вкусовата промишленост 
използва суровини, които съдържат полезни хранителни вещества, с които бисквитите се 
обогатяват [18]. 
Особено внимание се отделя на хранителната стойност и функционалността на даден 
продукт, т.е. неговото влияние върху човешкото здраве. Във връзка с това, се прилага 
обогатяване на продуктите с биологичноактивни вещества (полифеноли, каротеноиди, 
флавоноиди и др.). 
Целта на настоящата статия, е да се изследва влиянието на флейкован еднозърнест 
лимец (Triticum monococcum L.) върху някои химични и биологичноактивни 
характеристики, и in vitro антиоксидантната активност и разграждането на нишестето в 
произведените от пълнозърнесто лимецово брашно (базово брашно) бисквити, с добавка 
на флейкован еднозърнест лимец в количества 30 %, 50 %, 70 % и 100 % за сметка на 
базовото брашно.  
 

2. Материали и методи 
 

2.1. Материали 

За производството на бисквитите, са използвани пълнозърнесто брашно от лимец 
(Triticum monoccocum L.) и флейкован лимец, добити в района на Пловдив, България. 
Допълнителните суровини – захароза, глюкоза (под формата на глюкозен разтвор), краве 
масло, сода бикарбонат и готварска сол, са закупени от търговската мрежа. Използваната 
питейна вода, отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели [29]. 
2.2. Методи  
Бисквитите са произведени в лабораторията на филиал Разград при Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ – Разград, България, според ААСС 10-50D метод [1]. 
Химични характеристики 
Влагосъдържанието на изпечените бисквити, е определено според метода ISO 6540:1980 
[15]. Пепелното съдържание е определено според ISO 5984:2002 метод [17]. 
Количеството, съдържащи се протеини в бисквитите, е определено по метода на Lowry et 
al. (1951) [22]. Общото количество мазнини в бисквитите, е определено според ISO 
6492:1999 метод [16]. Общото количество въглехидрати е изчислено като от 100 се 
изважда количеството мазнини, пепел и протеини. 
Биолочиноактивни вещества и in vitro антиоксидантна активност 
Общите полифеноли са определени с помощта на реактив на Фолин, според метод, 
описан от Wang and Ryu (2013) [32]. Общите каротеноиди са определени 
спектрофотометрично, по метода на Harborne (1973) [11]. In vitro антиоксидантанта 
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активност е определена спектрофотометрично, с помощта на 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
(DPPH) радикал, по метода на Wang and Ryu (2013) [32].  
In vitro разграждане на нишесте, съдържащо се в бисквити 
In vitro разграждането на нишестето, съдържащо се в бисквитите, е определено според 
метод, представен от Simonato et al. (2015) [31] с малки изменения: поставя се по 1 g от 
изследваната пробата в четири епруветки (за да може да се определи разграждането на 
0, 60, 120 и 180 min). Към всяка епруветка се добавя 4 mL панкреатична амилаза. Сместа 
се разбърква добре и се поставя на воден шейкър при температура 37 оС. В първата 
епруветка (0 min) веднага се добавя 4 mL абсолютен алкохол. След изтичане на 60, 120 и 
180 min се изваждат последователно останалите три епруветки и реакцията в тях се 
прекратява с добавяне на 4 mL абсолютен алкохол. Всяка проба се центрофугира при 
5000 min-1 за 10 min при 8 оС. Супернатантата (течната част) се разрежда до 100 mL с 100 
mM Na-ацетатен буфер (pH 4,5). От така приготвената смес се вземат по 100 μL и се 
поставят в две епруветки. Добавя се 10 μL амилоглюкозидаза (AMG, 300 U mL-1) и 
епруветките се инкубират на водна баня за време 20 min при 50 оС. Получава се глюкоза, 
която с реактива GOPOD (глюкоза оксидаза/пероксидаза) (3 mL) дава оцветяване, което 
се отчита спектрофотометрично при 517 nm. Отчетената абсорбция се умножава с 
коефициент 0,9. Освободената глюкоза, получена по време на разграждането на 
нишестето, представлява хидролизираното нишесте. 
Статистическа обработка на данните  
Статистическа обработка на резултатите, е направена с помоща на XL Stat и Microsoft 
Excel 2013. В програмата XL Stat са използвани анализът на главните фактори (Main 
effects ANOVA), както и Фишеровия тест за най-малките статистически важни различия 
(LSD), с фактор на значимост от 95 % (p<0,05).  
 
3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Иновациите при производството на бисквити през последните десет години, се 
ориентират към получаване на бисквити с намалено съдържание на захари, замяна на 
захарите с други подсладители, използване на мазнини с различни характеристики, както 
и обогатяване на бисквитите с добавки, които имат функционални свойства [25]. 
 
Химични показатели 

На фигури 1  5 са представени резултатите за химичните показатели – съответно 
влагосъдържание, пепелно съдържание, общи въглехидрати, мазнини и протеини в 
произведените бисквити. 
Съдържанието на влага в бисквитите, е представено на фигура 1. 
От фигура 1 се вижда, че най-голямо влагосъдъжание имат бисквитите, произведени от 
100 % ФЛ (9.52 ± 0.02 %), а най-ниско – бисквитите, произведени от 100 % Л (7.14 ± 0.06 
%), като разликата не е голяма. Установява се, че с увеличаване количеството на ФЛ в 
състава на бисквитите, влагосъдържанието нараства незначително. Същото са 
установили и Nakov et al., (2016) в своите изследвания за бисквити, произведени със смес 
от бяло пшенично брашно и брашно от лимец [24]. Всичките данни са статистически 
значими (p<0.05).  
На фигура 2 е представено количеството пепел във функционалните лимецови бисквити. 
Пепелта не съдържа органични съединения и в състава ù влизат всички минерални 
вещества, които съдържа анализираната храната [33]. 
От фигурата се вижда, че пепелното съдържание е най-голямо при бисквитите, 
произведени от 100 % Л (1.71 ± 0.01 %), а най-малко – при бисквитите, произведени от 
100 % ФЛ (1.45 ± 0.02 %). Nakov et al., 2016 в изследванията за бисквити, произведени от 
бяло пшенично брашно и брашно от лимец, получават подобни резултати – те 
установяват, че бисквитите със 100 % брашно от лимец имат 1.72 % пепелно съдържание 
[24]. От фигурата също така е видно, че с увеличаване количеството на ФЛ в рецептурния 
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състав на бисквитите, намалява пепелното им съдържание. Данните за пепелното 
съдържание на произведените бисквити са статистически значими. 
 

 
Фигура 1. Влагосъдържание на лимецови бисквити 

*Л – брашно от лимец; ФЛ – флейкован лимец. **Представените данни са средна 
стойност от 3 последователни измервания ± стандартно отклонение. 

 
На фигура 3 са представени данните за общите въглехидрати, съдържащи се в 
произведените функционални бисквити. 
От фигурата се вижда, че с увеличаване на количеството флейкован лимец в 
рецептурния състав на бисквитите, незначително намалява количеството на общите 
въглехидрати. Най-високо количество общи въглехидрати, е определено в бисквитите, 
произведени от 100 % Л (83,29 ± 0,03 %), а най-ниско – в бисквитите от 100 % ФЛ (80,79 ± 
0,11 %).  

 
Фигура 2. Пепелно съдържание на лимецови бисквити 

*Л – брашно от лимец; ФЛ – флейкован лимец. **Представените данни са средна 
стойност от 3 последователни измервания ± стандартно отклонение. 
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Фигура 3. Общи въглехидрати в  лимецови бисквити 

*Л – брашно от лимец; ФЛ – флейкован лимец. **Представените данни са средна 
стойност от 3 последователни измервания ± стандартно отклонение.  

 
Въпреки различните количества общи въглехидрати в анализираните проби, при 
статистическата обработка на данните е установено че, получените резултати не са 
статистически значими. 
Данните за количеството на мазнините, съдържащи се в произведените от лимец и 
флейкован лимец бисквити са представени на фигура 4. 
Мазнините са източник на енергия. Те играят важна роля за трайността на хранителните 
продукти. Относително високото съдържание на мазнини, може да предизвика окисление 
в храните, което води до поява на неприятен мирис и вкус. Мазнините допринасят за 
формата на бисквитите, подобряват вкуса и придават добро усещане в устната кухина на 
консуматора [33]. 
 

 
Фигура 4. Мазнини в лимецови бисквити 

*Л – брашно от лимец; ФЛ – флейкован лимец. **Представените данни са средна 
стойност от 3 последователни измервания ± стандартно отклонение.  
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Най-голямо количество мазнини, съдържат бисквитите, произведени от 100 % ФЛ (16.17 ± 
0.01 %), а най-малко – бисквитите, произведени от 100 % Л (14.95 ± 0.00 %) – фиг. 4. От 
фигурата се вижда, че с увеличаване на количеството флейкован лимец в рецептурния 
състав на бисквитите, количеството на мазнините нараства незначително. Данните за 
съдържанието на мазнини в бисквитите, произведени от 50 %, 70 % и 100 % ФЛ са 
статистически значими (p<0.05). 
На фигура 5 е представено количеството на протеините, съдържащи се в прозиведените 
функционални бисквити. 
За качеството на бисквитите и други подобни на тях продукти, голямо значение има 
съдържанието на протеини. Те представляват ключов фактор за определяне на 
стабилността на различни видове бисквити. Протеините оказват влияние върху 
вискозитета на тестото [13]. 
Количеството на протеините (фиг. 5), е най-голямо в бисквитите, произведени от 100 % Л 
(16.64 ± 0.02 %), а най-малко – в бисквитите, произведени от 100 % ФЛ (11.57 ± 0.09 %). 
От фигурата се вижда, че  при производство на бисквити със смес от Л+ФЛ, с 
увеличаване количеството на флейкования лимец, се увеличава количеството на 
протеините в готовия продукт. При статистическата обработка на данните за протеини в 
бисквитите, е установена статистическа значимост (p<0.05). 
Биологично активни вещества и in vitro антиоксидантна активност 
Пълнозърнестите храни са част от тенденцията “здравословни храни”, поради 
положителното въздействие върху здравето [5]. 
Зърнените суровини съдържат голямо количество биологичноактивни вещества, които 
допринасят за допълнителна хранителна стойност на продуктите от тях. Повечето от тези 
вещества имат антиоксидантна активност и тяхното действие и синергия намаляват риска 
от хронични и сърдечно-съдови заболявания [6], инсулт, диабет тип 2 и други 
заболявания и по този начин намаляват скоростта на смъртност при хората [7]. 
Основната роля на антиоксидантите в организма, е реакцията им със свободните 
радикали. 

 
Фигура 5. Протеини в лимецови бисквити 

*Л – брашно от лимец; ФЛ – флейкован лимец. **Представените данни са средна 
стойност от 3 последователни измервания ± стандартно отклонение.  

 

Предполага се, че те действат като директни “уловители” на свободните радикали. 
Консумирането на храни, богати на хранителни влакнини и антиоксиданти, допринася за 
доброто здравословно състояние на хората. Продуктите от реакцията на Майярд, 
формирани по време на изпичането, също действат като антиоксиданти, които  “улавят” 
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свободните радикали, т.е. те повишават антиоксидантната активност в готовите продукти 
[30]. 
На фигура 6 е представена антиоксиданата активност на функционалните бисквити. От 
фигурата се вижда, че най-висока антиоксидантна активност имат бисквитите, 
произведени от 100 % Л (12,07±0,02 % DPPH), а най-ниска – бисквитите с добавка на 70 
% ФЛ (11,94±0,04 % DPPH), като разликата е незначителна. Статистическата обработка 
на тези данни, показва статистическа незначимост между тях. 

 
Фигура 6. Антиоксидантна активност на лимецови бисквити 

*Л – брашно от лимец; ФЛ – флейкован лимец. **Представените данни са средна 
стойност от 3 последователни измервания ± стандартно отклонение.  

 
На фигура 7 е представено съдържанието на общи полифеноли в произведените 
бисквити. Фенолните компоненти се считат за основна група фитохимикали, които 
допринасят за антиоксидантната активност на зърнените култури. Полифенолите 
показват защитни ефекти чрез предотврятаване окисляването на LDL-холестерола [8]. 
 

 
Фигура 7. Общи полифеноли  в лимецови бисквити 

*Л – брашно от лимец; ФЛ – флейкован лимец. **Представените данни са средна 
стойност от 3 последователни измервания ± стандартно отклонение.  
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От фигурата се вижда, че най-голямо е количеството на общи полифеноли в бисквитите, 
произведени от 100 % Л (1.47 ± 0.05 mg GAE/g), а най-малко – в бисквитите, произведени 
от 50 % Л + 50 % ФЛ (1.05 ± 0.08 mg GAE/g). Установява се, че при добавяне на 
флейкован лимец в рецептурния състав на бисквитите, незначително намалява 
съдържанието на общи полифеноли в тях. Всички данни са статистически значими 
(p<0.05). 
На фигура 8 са представени данните за съдържанието на общи каротеноиди в 
лимецовите бисквити. 
Каротеноидите играят важна роля за здравето на хората. Последните не могат да ги 
синтетизират, т.е. те трябва да задоволят своите нужди чрез храненето, като консумират 
храни, богати на каротеноиди. Най-важната функция на каротеноидите е, че те са 
източник на провитамин А (предимно α-каротин, β-каротин, зеаксантин и β-
криптоксантин), който има антиоксидантно действие [9]. 
От фигурата се вижда, че най-високо съдържание на общи каротеноиди имат бисквитите, 
произведени от 100 % ФЛ (6.9 ± 0.28 mg/kg), а най-ниско – бисквитите, произведени от 
100 % Л (3.00 ± 0.28 mg/kg), като разликата е значителна – около 50 %. Всички данни са 
статистически значими (p<0.05). С увеличаване на количеството флейкован лимец в 
състава на бисквитите, нараства съдържанието на общите каротеноиди в тях.  
In vitro разграждане на нишесте, съдържащо се в бисквити 
Едно от функционалните свойства на нишестето, което е особено интересно от гледна 
точка на храненето на хората, е неговата смилаемост. При нормалното хранене, 70 – 80 
% от приемът на въглехидрати, е свързан с нишестето. В зависимост от степента на 
смилаемост, нишестето бива три групи: бързо смилаемо, бавно смилаемо и устойчиво 
нишесте. 
 

 
Фигура 8. Общи каротеноиди в лимецови бисквити 

*Л – брашно от лимец; ФЛ – флейкован лимец. **Представените данни са средна 
стойност от 3 последователни измервания ± стандартно отклонение.  

 
Бързо смилаемото нишесте, е нишестена фракция, която бързо се усвоява, като след 
консумация тя бързо увеличава нивото на глюкозата в кръвта на човека. Това нишесте с 
помощта на ензимите, се разгражда за време от 20 минути. 
Бавно смилаемото нишесте, е нишестена фракция, която в храносмилателния тракт се 
разпада бавно, но напълно. Потенциално положителните ефекти от бавното смилаемо 
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нишесте върху човешкото здраве включват: стабилизиране на метаболизма на 
глюкозата, контрол на диабета, постигане на чувство за ситост. Тази нишестена фракция 
се разгражда от 20 min до 1 h. 
Устойчивото нишесте, е нишестена фракция, която не може да бъде усвоена в тънките 
черва на човека, но може да ферментира в дебелото черво. Тази фракция е устойчива на 
действието на амилолитичните ензими, т.е. не се разгражда и след 120 min инкубиране с 
ензими [34, 4]. 
На фигура 9 е представено in vitro разграждането на нишестето в организма на човека, 
съдържащо се в произведените бисквити. От представените на фиг. 9 резултати за in vitro 
digestion of starch in biscuits, произведени от брашно от лимец, от флейкован лимец и от 
смес от двете суровини в различно съотношение се вижда, че почти цялостно 
разграждане на нишестето до 120-та минута от времето за разграждане, се наблюдава 
при бисквитите, произведени от 100 % ФЛ (95.81 % digestion) и тези от 70 % Л + 30 % ФЛ 
(97.18 % digestion). В най-малка степен се разгражда нишестето при бисквитите, 
произведени от 100 % Л; 50 % Л + 50 % ФЛ; и 30 % Л + 70 % ФЛ – около 60 % 
разграждане. При тези три вида бисквити, дори и след 180 минути време за разграждане, 
остава неразградено почти половината от нишестето, което се съдържа в тях. Т.е. с 
увеличаване количеството на флейкования лимец (над 30 %), добавен към лимецово 
брашно, намалява способността на организма за in vitro разграждане на нишестето, 
съдържащо се в произведените бисквити. 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
От направените анализи установихме, че с увеличаване количеството на флейкования 
лимец в рецептурния състав на функционалните лимецови бисквити, незначително се  

 
Фигура 9. In vitro разграждане на нишесте, съдържащо се в бисквити, обогатени с 

лимецово брашно 
*Л – брашно от лимец; ФЛ – флейкован лимец. 

 
увеличават: влагосъдържанието (с около 1,01 %), количеството на мазнините (с около 
1,05 %) и протеините (с около 3,24 %), а незначително намаляват: пепелното съдържание 
(с около 0,12 %), количеството на общите въглехидрати (с около 1,04 %), общите 
каротеноиди (с около 1,8 %) и общи полифеноли (с около 0,01 %). Стойностите за 
антиоксидантната активност са приблизително еднакви, за всички анализирани проби. 
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При изследване на in vitro разграждането на нишестето в организма на човека, 

установихме, че с увеличаване на времето за разграждане до 120-та минута, 
разграждането на нишестето расте. Наред с това, при добавка на флейкован лимец над 
30 % към лимецовото брашно, намалява способността на човешкия организъм да 
разгражда нишестето, съдържащо се в бисквитите. 
Чрез статистическата обработка на получените данни за всички изследвани показатели, 
се установява наличие на статистическа значимост на резултатите за всеки показател. 
 
Изследванията са подкрепени по договор на Русенски университет "Ангел 
Кънчев"с № BG05M2OP001-2.009-0011-С01, „Подкрепа за развитието на човешките 
ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски 
университет "Ангел Кънчев", финансиран по Оперативна програма „ Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз“. 
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СЕКЦИЯ 7. УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

 

 

SECTION 7. LIFELONG LEARNING 
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Abstract: The purpose of this paper is to present  the algorithm for breaking down the general 

curriculum of all disciplines on all curriculum plans and weekly lesson programs. The essence of 
the programmatic distribution of the syllabuses in the universities is that the sessions are 
distributed consistently according to their order in the timetable of each discipline, taking into 
account their priorities.  
In order to provide a good academic timetable for universities, it is necessary to define both the 
didactic requirements for the organization of the educational process and the requirements for 
the organization of the work of the teachers and the students. 
 
Keywords: timetable, priority, distribution, organization, requiremenets.  

 
 
1.  REQUIREMENTS FOR THE TIMETABLE. 
To provide a good academic timetable for universities, it is necessary to define both didactic 
requirements for the organization of the learning process,  and the requirements for the 

organization of the work of the teachers ad the students. 
The baseline data needed to compile the timetable is: 

- time to study each discipline; 

- number of disciplines studied in a stream; 

- number of lecture streams and educational groups; 

- number of groups that make up each stream; 

- allocation of lecturers for each discipline for all classes; 

- requirements to lecture halls, offices, laboratories and classrooms; 

- specified methodological, organizational and other requirements to the established 

timetable. 

- determining breaks in the learning process for each learning group, 

Part of the necessary input for drawing up the timetable is contained in curricula and programs  

and another is specified at the beginning of each year and semester. 

 

2. APPLYING PRIORITIES TO ALL THE DISCIPLINES STUDIED IN THE 
PROGRAM. 
The requirements for the timetable cover all aspects of the learning process and are divided into 

four groups: methodological, organizational, requirements that ensure the scientific organization 

of the work of students and lecturers and requirements of general character. These are so. 

"main" and "primary" requirements. Requirements are evaluated with a factor between 0 and 1 
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according to their importance for the timetsble. Requirements are evaluated with a factor 

between 0 and 1 according to their importance for the timetable. Applying them priority.  

In principle, the highest priority is given to the disciplines for which the greatest difficulties are 

encountered by hours, such as the study of the discipline in a large stream of 4 groups (over 

100 persons). 

Difficulties increase when groups of different courses and / or majors participate in the stream. 

For the scheduled date and hours of classes, the occupations of all stream groups should be 

checked. 

The distribution of classes is complicated and when the lessons are over 75 hours.  This means 

that they will be held weekly for 6 hours in this discipline during a semester that normally takes 

15, 16 weeks of study.  

When the classes with certain groups require specialized technical equipment, they are held in 

the cabinets specified in the timetable. 

In the table. 1 indicates the proposed priorities for the disciplines studied at the university in all 

specialties, courses and groups. 

Tabl 1 Disciplines’ priorities 

Priority of the 

discipline 

explanation 

1 The lectures in the discipline are conducted in a stream consisting of n 

groups of different courses. 

2 The lectures in the discipline are conducted in a stream consisting of n 

groups of the same course. 

3 The discipline has a workload of > 75 hours, but the lectures are held with 

one group. 

4 The discipline is 15 to 75 hours, but the lectures are held with one group. 

5 There is an exercise with 1 group or subgroup in a specialized office. 

6 The discipline has a workload of < 15 hours, but the lectures are held with 

one group. 

 

3. ALGORITHM FOR DETERMINING THE WEEKLY LESSONS OF ALL DISCIPLINES 
STUDIED ACCORDING TO THE CURRICULUM OF THE SPECIALTY, COURSE, GROUP 
FOR THE WHOLE SEMESTER. 

 

Generating and maintaining the database is done on Delphi 7, which also supports Access 

databases.  The technological process of creating a timetable goes through the following two 

stages: 

- preparatory stage; 

- automatic distribution of classes; 

These stages include updating  the database, introducing a calendar for the current semester, 
introducing curricula by courses, introducing the programs for all disciplines, introducing the 
disciplines in which the exercises are held with subgroups [1]. 
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Figure 1. Blocks of the preparatory stage 
 

The algorithm for determining weekly lessons in all disciplines is divided into 2 parts. The first 

part (fig. 3)describes the actions relating to the preparatory phase. Because of its specific 

training in university semester begins and ends at different times for all  courses and specialties. 

In the variable “cw” is entered   the maximum number of study weeks from the earliest date of 

the semester’s begining to the later. If by ï the course number is marked with the "j" number of 

the specialty, and with the "k" number of the week-cw, in the three-dimensional matrix s [ijk] is 

entered and stored the number of study days for all weeks by courses and specialties. In the 

two-dimensional matrix, the total number of study days for the semester is obtained by courses 

and by specialties. Out of the total (summary 1), the specific interruptions during the semester 

for all courses and specialties are deducted (1) and the actual value of the study period is 

obtained. 

2. Enter a calendar for the current semester 

1. Enter  data 

3. Database update 

4.  Introduction of plans by specialties and courses 

5. Introducing the disciplines the groups are divided into. 

6. Prioritization of timetable requirements. 

7.  Prioritization of all disciplines. 

8. Determining weekly lessons in disciplines. 
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   no 

   no 

yes 

yes 
j<=spec 

i:=i+1 

i<=5 

1       

 

no 

yes 
k<=cw k:=1; 

s:=s+sed[ijk] 

START 

i:=1; s:=0; s1[i,j]:=0; 

j:=1 

k:=1 

s1[ij]:=s;j:=j+1;s:=0; 

The blocks of which the preparatory stage is composed are shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2. Algorithm for the preparatory stage 
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In the second part of the algorithm (fig. 4), the actual distribution of the total number of classes 

per week is calculated for each discipline. For this purpose, the total lesson is divided by the 

sum of the study days for the specialty and the daily lesson is obtained for the discipline (2). 

The weekly workload is obtained by multiplying the daily workload by the number of school days 

9per week (3) 

   horweek=hord*sed[ijk]                                                         (3) 

In 2 variables cjalo and ost the whole and fractional part of the calculated workload is stored.  

In the variable count is stored the sequence number of the discipline for which the weekly 

workloads are determined [1]. 

   count k, cjalo=integer(horweek),ost-horweek-cjalo                 (4) 

 
In variable s2 are summed  all weekly hours for the given discipline.  If the remainder is less 

than 1 for this week a workload that is equal to cjalo is assigned. 

If the remainder is greater than 1, all remainders are summed up for all weeks. At the end a 

programmatic increase in the workload for the last week of the semester is made. 

At the preparatory stage, all classes are divided in each week. This distribution concerns all 
participants in the learning process: lecturers. trainees and study rooms. During the second 
stage, the actual distribution of the hours for all participants in the learning process takes place. 
 
 
4.  CONCLUSIONS 

 The suggested algorithm for determining the weekly workload in the disciplines achieves 

a uniform distribution of the total number of disciplines per week. 

 This avoids the possibility of overloading in some disciplines. It is also observed to 

ignore unallocated hours.. 

 It is not allowed to have unallocated classes for teachers and learners. 

 The proposed algorithm is author's and is a symbiosis between weekly and semi-time 

table. 
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Abstract: The medical research article (MRA) has been at the core of debate with reference to all its 

aspects  for over thirty years now. Ever since scholars, such as Swales, Nwogo and more recently Fryer 
and Davies, have delved into the organization and discourse setup of this scientific genre, the argument 
for and against the importance of Rhetorical Moves has been heating up. The gravity the latter have on 
the informational, propositional and cognitive value cannot be overestimated. Little, though, has been 
done as far as the cross-linguistic side is concerned, since there are no comparative studies exploring 
potential similarities and differences from culture to culture. The presented article seeks to address this 
lacuna in an attempt to outline the major discourse and structural markers constructing the very essence 
of the Rhetorical Moves. Approximately 100 articles from both Bulgarian and English sources have been 
excerpted, constituting more than 250 000 words. Several areas of exploration have been highlighted - 
from vocabulary items such as factive reporting verbs, to discourse markers outlining coherence and 
stance, to thematic structure underpinnings referring to issues such as functional sentence perspective. 
The results from the contrastive study, though by no means conclusive, are indicative of major 
informational and discoursal imbalances between Bulgarian and English articles.  
 
Keywords:  MRA, Rhetorical Move, comparison, Bulgarian, English, corpus study 

 

 
1. INTRODUCTION 

 
The medical research paper is a highly standardised format for the presentation of scientific 
information. This  format  is  reflected in the  division  of  the  paper  into  "Introduction, Methods, 
Results  and  Discussion". Studying research papers, Swales created the so-called CARS 
model (Create A Research Space), relating the research enterprise to the struggle of a species 
to carve  out  an  ecological  space  for  itself  in  a  competitive  environment,  thus  presenting 
researchers as struggling for recognition and acceptance in a highly competitive research 
environment  [9]. In  other  words,  scholars  attempt  to  establish  a  research territory  by  
making  rhetorical  moves  (claiming  centrality  and/or  making  topic generalizations,  along  
with  a  review  of  prior  literature)  that  indicate  that  the  topic  of research is pertinent and 
constitute part of a well-established research area [1]. In this sense, rhetorical moves can be 
broadly defined as a shift in the information flow: that is to say, a change in topic, or in 
information being covered [2,4,5,7].  
Over the years, research related to the CARS model and rhetorical moves has largely focused 
on cross-cultural and cross-disciplinary variations in terms of the nature and range of the 
rhetorical moves. The influence of the model on genre analysis regarding the scope of 
applications is tremendous: a move-based approach has been used in  the  analysis  of  a  
variety  of  texts  such  as  research  articles,  abstracts, and dissertations/theses  [9]. In view of 
medical research articles, while several researchers have analysed more than one section in 
the same discussion, very few have tried to describe all the Moves for an entire genre. The most 
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notable attempts define from 10 to14 moves in all the IMRD structure of the MRA [2,3,4,5,6,7]. 
One significant hindrance in defining the exact number of moves lie in the fact that researchers 
diverge in their definition of move boundaries. Kanoksilapatham perhaps, draws the clearest  
line by stating that “content and linguistic criteria” delineate the purpose of each move first by 
highlighting its communicative function, which is visible in the content and is defined by linguistic 
cues. Linguistic criteria refer to keywords or phrases that act like discourse markers [5]. 
The number and type of moves reflects the structure ot MRA written only in Engish [10]. 
Although the structure and language characteristics of this genre have been profoundly 
explored, little analysis has een done on the comparative plane, therefore the current study tries 
to redress this imbalance. Although very informative and pedagogically salient, Doykova’s study 
on MRA is not comparative in the polylinguistic sense as it compares only articcles written in 
English [3]. 
 
 
2. AIM OF THE STUDY 
The current paper is an attempt at presenting in a comparative and cross-cultural fashion 
rhetorical moves of MRAs in Bulgarian and English language journals. The article tries to 
assess the different rhetorical moves as found in the corpus with a view to highlight some 
discoursal and cultural differences by analysing the move and language structure of MRAs. 
 
3. METHODS 
 
The study is based on a Corpus of 102 articles comprised of two subcorpora -  the first 
consisting of 56 articles from Bulgarian medical journals, written in Bulgarian and dubbed BLC 
(Bulgarian Language Corpus); the second, consisting of 46 articles from high-ranking impact 
factor journals, published in English, from countries such as the UK, the USA, the Netherlands 
and others, dubbed  ELC (English Language Corpus). The word count is 131320 tokens for the 
Bulgarian corpus and 148166 tokens for the English language, making the total number of 
tokens 278486. The type/token ratio is 37.74 for the Bulgarian language corpus and 35.15 for 
the English language one. Collocational and other lexical pattern analyses were performed by 
using WordSmith Tools version 6 (Scott 2012). All the excerpted articles range in time of 
publication from 2011 to 2017 and in comprehensive coverage of almost all fields of medicine. 
Structural and linguistic analyses were performed, exploring both rhetorical structure and key 
linguistic features. 
 
4. RESULTS 
 
4.1. Rhetorical Moves of MRAs 
 
Moves and Steps in both corpora were divided into two types – obligatory and optional. The 
former have frequency of more than 60%, while the latter less than that. Outliers (anomalies) 
were classified separately, but as a whole, they constituted less than 20%. Table 1 presents a 
comparative analysis of the rhetorical moves in both corpora. For lack of space, Steps are not 
included. 
 
Table 1. А comparative analysis of the rhetorical moves of both corpora. 
 

Rhetorical Moves in BLC Rhetorical Moves in ELC 

Introduction 
1. Present General Topic 
2. Focus on Specific Topic 
3. Aim of the research  

Introduction 
1. Present background research 
2. Identify gaps 
3. Aim of the research 
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Methods 
1. Describe participants 
2. Describe experiment/ procedures 
3. Describe statistics 

Methods 
1.Describe material/participants 
2. Describe experimental procedures 
3. Describe data-analysis procedures 

Results 
1. Describe experimental data/results 
2. Initial analysis of results 
3. State comments on results 

Results 
1. Describe experimental data 
2. Initial analysis of results 
3. Statisitical significance 

Discussion 
1. General description of problem 
2. Analysis of specific results, relating to the 
aim of research 
3. Assessment of data analysis 
 
Conclusions 
1. Importance of study 
2. Further investigations 

Discussion 
1. Comment on experimental data 
2. Assessment of data analysis 
3. Limitations of research 
 
 
Conclusions 
1. Further investigations 

 
4.1.1. Introductions 
 
On the surface, both the Introductions from BLC and ELC are comprised of three major Moves, 
which follow the logic of scientific rhetoric: 

 General presentation of the topic, its broad context, significance, previous research 

 Narrowing down the focus to the identification of study gap 

 Problem solving – filling the gap 
The articles in the Bulgarian corpus though follow a slightly different pattern, presenting at 
length the context of the research, e.g. if the research area is Diabetes Type 2, the author first 
introduces diabetes as a disease and then narrows the topic down to a specific form of the 
disease. That is why, the Introductions in the BLC are longer than their English counterparts. In 
more than 70% of all Introductions in BLC, previous research is divided between the General 
topic presentation (Move 1) and the Specific topic (Move 2), which is rare for the ELC (around 
40%). In terms  of outliers, BLC is much more diverse than the relatively uniform patterns of the 
articles in ELC. For example, a great number of Bulgarian articles start with quoting background 
literature as Step 1, Move 1 (around 60%), while the number in the English corpus is 
insignificant -  8%. On the whole, Moves 1 and 2 in BLC consist of three Steps, while those from 
ELC – 2 Steps.  
 
4.1.2. Methods 

Being a technical part of the IMRD structure, the analysis of this Section did not show many 
differences in view of content, but rather as regards the presentation of information. In general, 
both Bulgarian and English articles start with description of size, participants, time, materials, 
then elaborate on the procedures employed in the research and finish with stating the statistical 
approach. Differences were noticed more between different journals within corpora, which can 
be attributed to editorial requirements. Some artcles from both corpora presented data on 
participants/materials in the Results Section, which could be necessitated either by the research 
specifics or by editorial requirements.  
 
4.1.3. Results 
This Section in both corpora presents the findings in the experiments. Both make an initial 
assessment of the experiments and obtained results, following roughly the scheme outlined in 
the previous Section -  Methods. Both make an abundent use of tables, graphs, charts and 
other visual methods of presentations. Perhaps not of statistical significance is the observation 
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that in BLC there were present more comments, stretching beyond the mere initial conclusions 
(30% in BLC, 7% in ELC). 
 
4.1.4. Discussion 
This Section proved  to contain a move that emphasizes specific, unexpected outcomes or 
results of great importance, which was found in both corpora with the percentage of the 
Bulgarian corpus being 65% and the English 40%. There is an optional move to mention the 
strengths and weaknesses of the research, presented in greater detail in ELC, most often than 
not in a separate subheading entitled Limitations of the Study. In a significant number of articles 
from the Bulgarian corpus, there was found a Move describing the broader context of the 
experiment and findings (in ~ 75% in BLC), while such a Move was optional in ELC (~ 22%). As 
a whole, the Discussion Section in ELC corpus was longer than the respective one in BLC, 
which can be accounted by the fact that some implications of the studies in the articles from 
BLC were found either in the Results Section or in the Conclusion.  
 
4.2. Linguistic Analysis 
On a lexical level, both corpora exploit a great variety of specific lexis associated with the 
significance of the study, its benefits, limitations, side effects, etc.  

 Assessment lexicon – ELC - negative: morbidity, mortality, prevalence, anxiety, problem, 
concern; BLC: смъртност, преваленс, инсиденс, проблем, грижа  

 Assessment lexicon – ELC - positive: interest, major, most, all, important, significant, 
crucial, strong evidence, considerable improvement, normalize; BLC: интерес, важен, 
сигнификативност, фактор, нормализация 

There were found a number of reporting verbs in both corpora: argue, claim, discover, describe, 
find, indicate, point out, prove, suggest, think and some Bulgarian  equivalents: разработвам, 
извършвам, фокусирам (се), описвам, доказвам, използвам, etc. 
In terms of tense and voice, the standard tense used in the Introduction Section of the articles in 
ELC is Present simple, in Methods – Past Simple, in Results Past tense for own findings and 
Present tense for findings in other authors’ research, in Discussion – a cohort of tenses 
including Present Simple, Present Perfect and Past Simple, suiting the different set purposes of 
the Section. In BLC the tense system is poorer as Present tense is deemed standard in the 
Introduction Section, while for obtained results and procedures, the Bulgarian variant of Past 
Perfect (Minalo svyrsheno) is used. In describing background studies, Bulgarian authors use 
either Past Indefinite (Minalo Neopredeleno) tense, or Historic Present. In terms of voice, 
passive srtuctures are typical for the presentation of experiments and data analysis, and mainly 
in BLC for presenting opinion, which is mostly done by modal structures in ELC. 
 
5. CONCLUSION 
This paper is trying to present in a nutshell some major characteristics of the rhetorical structure 
and linguistic characteristics of MRA. For lack of space many details have been spared or 
simply remained undisclosed, yet the most  important ones have been pointed out. The 
similarities include:: 

 The articles from both corpora share similarly the same  rhetorical move structure; 

 More differences have been observed within the corpora, rather than between them; 

 Articles from both corpora use similar linguistic features to achieve similar rhetorical 
purposes. 

There are some notable differences, though: 

 The articles from the Bulgarian language corpus are less uniform in their move structure, 
due to editorial policies and standards; 

 The BLC articles entertain longer and more diverse in terms of move structure 
Introductions; 
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 Hedging in BLC is evident in the syntactic structure and the use of Passive Voice, while 
in ELC it is evinced in the selection of modal forms [8,11]; 

 Tense adheres to a more rigid pattern in the articels from BLC. 
There are other differences, but the ones enumerated above are some of the most pronounced. 
In conclusion, we may say that the observed differences reflect not simply discoursal values, but 
also cultural traditions and preset norms, as all journals from both corpora have been well-
established and with a long history in the respective scientific tradition. 
Definitely, cross-cultural differentiation in medical research article genre deserves greater 
attention, so a more comprehensive study is needed, exploring all content and linguistic cues in 
greater depth and detail.  
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Abstract: The paper deals with the multilingualism in teaching at Kazakhstani higher education 
institutions which have been one of the relevant aspects of modern Kazakhstani education system.  
 Knowledge of Kazakh, English and Russian languages will give young people the key to world markets, 
science and new technologies, will create conditions for the formation of a world outlook on constructive 
cooperation based on ethnic, Kazakh and world cultures.  
On 27 January 2012 Nursultan Nazarbayev took the floor with his annual message to the people of 
Kazakhstan and set main priorities of national education. Firstly, education must be competitive, high-
qualified in such way that alumni of Kazakhstani schools could easily continue their education in the 
universities abroad. Today we can speak about complete work on institutional provision to realize state 
program on education development in the Republic of Kazakhstan for 2011-2020 years. One of the basic 
competence is threelinguism, Eurasian multiculture, communicativeness and technocraticism. 
Nowadays, multicultural education in the Republic of Kazakhstan is one of the main trend in the system of 
higher education. Higher education institutions are considered as a main stage in the process of 
formation and development of multicultural personality. It is the stage when values and life principles are 
cognitively formed. University is able to provide positive environment to a student which provides 
harmonic combination of development of humanistic features in a person with an opportunity of full 
realization of its national, cultural and ethnical needs.  
Keywords: multilingualism, innovation, education system, trinity of languages, multiculture. 

 
 
1. INTRIDUCTION  

 

Kazakhstan is a multi-ethnic and multi-religious state with more than 126 representatives of 
different ethnic groups. Russian as a means of international communication and as an official 
language in the Republic of Kazakhstan occupies one of the leading positions. For a long time, 
Kazakhstan had been under the power of Russian Empire, and then the USSR. Then the 
Russian language was fundamental throughout the Union and was established as the 
“Language of international communication”. By the time of the collapse of the USSR, the 
aggregate number of Russian speakers in Kazakhstan exceeded the number of the ethnic 
population.  
According to the Law “On Languages in the Republic of Kazakhstan” as of 1997 Russian 
language is used on the same level  along with the state language - Kazakh language - can be 
used in proceedings, accounting and statistical, financial documentation, the armed forces, law 
enforcement agencies and legal proceedings. Nowadays Russian language still plays an 
important role in Kazakhstan. [2] 
Within recent years with the development of modern Kazakhstan we observe that bilingualism is 
gradually turning into multilingualism. One of the most important strategic goals of the language 
policy of Kazakhstan is the necessity of speaking several languages: Kazakh, Russian and 
English. Kazakhstan is currently implementing overall modernization of the education system 
and embedding a multilingualism policy into the educational process as well.  
The President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, in his Message to the people of 
Kazakhstan “Strategy  Kazakhstan - 2050” notes that for modern Kazakh people knowing and 
speaking three languages is an essential condition for their own well-being. [3] 
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2. METHODS 

 
In conditions of intensive integration of cultural communities, the classical model of education is 
significantly transformed, which, while maintaining its basic foundations, begins to generate and 
develop new ideas. One of these innovations exists in the steady trend towards the formation of 
multilingual education. It is an effective mechanism that promotes the development of a 
democratic type of thinking and behavior, communication skills and tolerance in the interaction 
of social figures. The positiveness of pedagogical innovations and the success of their 
implementation in a daily practice are largely predetermined not only by the features of the 
socio-cultural, economic, political arrangement of modern society, but also by the heritage of the 
historical past, as well as the integration of theoretical developments from various fields of 
scientific knowledge. Therefore, the identification of factors and the search for the basis for the 
actualization of multilingual education and its preliminary conceptualization were carried out 
taking into account: 
1) the principle of historicism, explaining the need to use the genetic method in establishing the 
historical and pedagogical premises for the occurrence of the phenomenon being studied;  
2) the principle of consistency, which determines the reliance on systemic and structural-
functional analysis in building the theoretical basis for the conceptualization of multilingual 
education; 
3) an integrated approach representing the use of a set of functional and factor analysis of 
socio-linguistic and cultural concepts for determining the socio-pedagogical conditions for the 
development of multilingual education [4]. 
 
3. RESULTS        

 
In recent years in the state documents of our country, the relevance of multilingual education 
has been noted, since “one of the most important values and the main advantage of our country 
is multinationality and multilingualism” [5]. According to the tasks set by the President of the 
Republic of Kazakhstan in the State Program for the Development of Education of the Republic 
of Kazakhstan for 2011-2020, the State Program for the Functioning and Development of 
Languages for 2011-2020 and the Cultural program “Trinity of Languages” by 2020, all 
Kazakhstanis should master Kazakh language, for 95% Russian and for 25% English language 
[6,7,8]. The program of multilingual education provides creation of a new model of education 
that will contribute to the formation of a competitive generation in the context of globalization 
and having linguistic culture. In Kazakhstani universities, the first steps are being taken to 
introduce a new model of education: educational standards are being reformed; multilingual 
academic groups or special departments are open in universities, where teaching is conducted 
in three languages. It should be noted that the multilingual education program introduced in 
Kazakhstan is unique and implies parallel and simultaneous education in three languages as 
opposed to Western analogues. Therefore, we can say that multilingualism is an innovative idea 
of modern times. As a multilingual education model based on parallel learning of three or more 
languages (native / state (Kazakh), native / official (Russian) and English (foreign), creates 
opportunities to the dialogue of worldviews and cultures.  
Multilingualism is the newest system of teaching bachelor, master and doctoral students. The 
educational process should be organized in accordance with the requirements of multilingual 
education. Therefore there were introduced level methodology of teaching foreign language and 
was developed methodological base of multilingual education (educational and methodical 
documentation in three languages, syllabus, educational methodical complex of disciplines). 
Provision of financial and material resources plays an important role in the implementation of 
this program for purchasing multimedia training programs due to specialties, having educational 
and methodological literature in required languages, equipping additional classrooms, as well as 
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improving the Quality Management System, competitive / rating system in accordance with the 
requirements of multilingual education at the university. 
Consequently, the implementation of multilingual education is carried out on the basis of the 
system-forming concepts interacting on the principle of complementarity, the concept of gradual 
socialization of students in a multicultural environment and the concept of a level approach to 
the formation of intercultural competence that define the goals, objectives, content and 
organization of multilingual education. 
Multilingual education, based on the above concepts, is also implemented on the basis of 
organizational and didactic models: humane-personal, intercultural and educational; linguistic 
educational; personality-social. In turn, we note the functioning of system-forming concepts and 
organizational-didactic models in the educational space serve to foster a multilingual personality 
capable of mutual recognition of national-cultural identity, preserving its national culture and 
organizing partnership of representatives of different cultures on the principles that implement 
the content of multilingual education. 
The implementation of multilingual education requires the expansion of the educational space, 
the exchange of experience, the increase in the linguistic capital of Kazakhstani people and the 
formation of multicultural figures that function effectively in a democratic society. 
 

4. CONCLUSION 

To conclude, learning a language is extremely important and it can really make a difference in 
how to communicate with others. The advantages that multilinguals exhibit over monolinguals 
are not restricted to linguistic knowledge only, but extend outside the area of language. The 
substantial long-lived cognitive, social, personal, academic, and professional benefits of 
enrichment bilingual contexts have been well documented. 
In our opinion for further successful development of multilingual education it is necessary to:  
1) develop innovative methods of multilingual education based on the study of both foreign and 
domestic advanced experience;  
2) develop a conceptual framework for multilingual education, to provide scientific and 
methodological assistance for improvement of education in three languages;  
3) develop a model for the implementation of multilingual education through distance learning; 
through winter and summer schools as well as through development and improvement of the 
English proficiency level;  
4) organize training and retraining courses for teachers conducting basic and specialized 
disciplines in foreign languages;  
5) develop a program for publishing educational and scientific-methodical literature in 
accordance with the terms of multilingual education. 
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Abstract: Mentorship is one of the oldest known forms of interventions and a mechanism for non-formal 

learning, as well as long-established way of interacting in different aspects of life. In recent years, with the 

introduction of the dual form of education into the vocational education and training system in Bulgaria, 

the question of the personality and the preparation of the mentors gained considerable significance. This 

issue has become a field for up-to-date research on the synergy between the professional and 

psychological/pedagogical competencies of the specialist who welcomes the apprentices in the company 

and organizes and conducts their practice. Based on the needs of the business and in line with the 

implementation of the Bulgarian-Swiss project "DOMINO - Dual Education for the Modern Needs and 

Requirements of the Society" in the beginning of 2018 a program, which corresponds to the realities of 

the Bulgarian vocational education has been developed.The report presents the first steps for the 

implementation of the program, its objectives, contents, training methods and the feedback of the 

participants. 

Key words:vocational education and training (VET), dual education system, professional and 

psychological/pedagogical competencies, mentors’ (tutors’ ) preparation and trainig for dual education 

 

INTRODUCTION 

 Mentorship is one of the oldest known forms of interventions and a mechanism for non-formal 

learning, as well as long-established way of interacting in different aspects of life. 

The first ever known mentor was Mentor - famous in the ancient Greek mythology and Homer's 

poem. He was a friend of Odysseus. When Odysseus started his journey to Troy, he ordered 

Mentor to take care of Odysseus´s son, Telemachus. They say that often the Goddess of 

wisdom Athena was incarnated in Mentor and mentored Telemachus.  
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In recent years, with the introduction of the dual form of education into the vocational education 

and training system in Bulgaria, the question of the personality and the preparation of the 

mentors gained considerable significance. This issue has become a field for up-to-date research 

on the synergy between the professional and psychological/pedagogical competencies of the 

specialist who welcomes the apprentices in the company and organizes and conducts their 

practice.  

I. ARGUMENTATION OF THE NEED FOR INITIAL PREPARATION OF THE MENTORS 

1. Mentorship and training of qualified young specialists are one of the most current challenges 

modern business and labor market face. In the system of dual education, the mentor is a key 

factor not only in adapting the student to the profession but also for building work habits and 

employability, acquiring and building up knowledge, skills and competencies. The mentor 

shares the experience and the lessons learned in practice, encourages, supports, exemplifies, 

tracks development and progress, evaluates. Furthermore, through the interaction with the 

mentor, the student aligns with professional values and integrates them into his/her mindset 

[Rasheva - Merdjanova, Petkova, I.]. This requires of the mentor to have a complex set of 

professional, social and personal qualities and to build a stable relationship with the student, 

based on mutual trust, understanding and effective communication. Otherwise, there is a risk of 

demotivation, alienation from the profession and fear of the young person from mistakes and 

failures. 

In this context, there is a need for prior training of mentors, meeting students in practice. This 

training should contain the main parameters of the mentor´s role, the selection process and 

training in order to achieve a meaningful and constructive relationship with the students in the 

working environment and the effective performance of their work duties. 

2. The need for prelimary training is also argued by the fact that the mentor is a model of 

behavior and professionalism, he/she motivates, inspires, encourages. He/she is the direct link 

between the real work environment and the student's world. According current legislation, one 

mentor can work with up to 5 students. The mentor must be prepared to approach each student 

individually. He/she also maintains the relationship between the student and the employer, 

contributes to career development, decision-making, evaluates and gives opinions, teaches 

social skills - teamwork, communication, cooperation, stress resistance, how to ask for help, 

collaboration, compliance with the rules. Last but not least, the mentor includes students in the 

social events of the company, which requires them to have the necessary social and emotional 

skills [Training Package for Teachers]. 

3. In the dual education system’s legal framework, the mentor needs preparation in order to: 

- Help the adaptation of each trainee in the working environment; 
- Organize the workplace for each trainee with the necessary technical and technological 

documentation, tools, machines, appliances, equipment and materials for the safe 
implementation of the practical training; 

- Demonstrate individual elements of the work process and assign practical tasks for 
execution; 

- Control the execution of tasks, give practical advice at work, and evaluate performance; 
- Include assessments of the performance of the assigned tasks and the progress made; 
- Collaborate with the teacher-methodist. 
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These functions require psychological and pedagogical training and the integration of new 

knowledge and skills into mentor’s professional competencies [SiD – Situation – Based 

Didactics]. 

Recent changes in the Vocational Eductaion and Training Act postulate that trainings of mentors 

can be carried out by:  

- Accredited Higher education institutions; 

- Schools in the pre-school and school education system that provide vocational education and 

training, with the exception of unified schools and schools in prisons; 

- Vocational education and training centers. 

II. PROGRAM FOR MENTORS’ PREPARATION IN THE FIELD OF DUAL EDUCATION  

Based on the needs of the business and in line with the implementation of the Bulgarian-Swiss 

project "DOMINO - Dual Education for the Modern Needs and Requirements of the Society" in 

the beginning of 2018 a program, which corresponds to the realities of the Bulgarian vocational 

education has been developed.  

The main objective of the program is to support current or future trainers/mentors from diverse 

economic sectors to develop competences for quality interaction with apprentices.  

The duration of the basic-level training form mentors is with 10-hour duration, implemented in 

two consecutive days. The training is conducted by national experts on dual education. 

The form is interactive based on the current views of active learner’s involvement in the process 

and the "learning by doing" principle.  

The main thematic areas, covered are:  

- Functions and tasks of the mentor; 
- Understanding the legal framework and the necessary documentation for implementing 

mentoring in dual education; 
- Approaches and techniques for effective interaction with students. 

The training is based entirely on interactive methods. Along with the theory, presented in 

presentations, the participants are involved in group work, mind maps, case studies. Particularly 

useful and interesting are the "World Cafe" method and the simulation game "Induction meeting 

of student during their first day on the job”. Trainees are placed in the role of a mentor working 

with 5 different types of students, representing wide range of personalities and psychosocial 

state of being (e.g., demotivated student, over-ambitious, in love, apathic, aggressive, 

problematic, opposing, etc.). 

The training aims to develop, consolidate and build on the core competencies of mentors. As 

professionals, they have the opportunity to share their experience, as well as their personal 

experience with mentoring. There is an ongoing dialogue between representatives from different 

branches of different ages and with different psychological and pedagogical background. 
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Communication skills of the mentor are among the most important elements, guaranteeing 

quality interaction with students being placed in the company. The mentor interacts on different 

levels - communicates with students, the teacher - methodologist, parents, and the public. 

In addition, he/she needs to motivate and inspire, work with different groups of "hard learners," 

recognize the different types of problem behavior and the reasons behind it, apply techniques 

for coping and knowing when to seek help and assistance from other professionals. The mentor 

should know how to inspire confidence, encourage, create trust and partnership. 

Other important competences of the mentor are to help student see the connection between 

learning and real life, in order to leave work every day with a sense of meaning; to see the 

outcome of work in the context of a given situation; to learn from mistakes and to be proactive. 

The individual approach is also important. Students are very different and to each of them 

he/she has to find a way and build relationships. 

In addition, it is important to provide information, knowledge, instructions, explanations, 

guidelines and constructive feedback at accessible level so that the student can be motivated 

and continue to try rather than disappoint his/herself and quit. 

All these issues were addressed in the first series on mentors‘ trainings, covering 55 mentors, 

that took place in March and April 2018, respectively in Sofia and Vratsa. 

Feedback expressed by participants was positive. What the participants left with and what they 

shared in the feedback was: 

  Knowledge; 

- Motivation; 
- Self-confidence; 
- Satisfaction; 
- Ideas; 
- Optimism; 
- Enthusiasm; 
- Fullfilment;  
- Meaning. 

They further provide with the following testimonials on the success of the program:  

- "Charged with good mood and motivation to pass on my knowledge"; 

- "Motivated, secure, full of positive energy"; 

- "Positive mood, knowledge and confidence about my future performance as a mentor"; 

- "Knowledge and optimism for the future of dual education"; 

- "Great confidence in myself to be a mentor, with unforgettable memories "; 

- "Enriched knowledge, more confident and encouraged"; 

- "Ideas for better communication with students, stronger motivation"; 

- "With good mood and optimism for the forthcoming work with the students". 
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With a view to improving the program, participants had the opportunity to share what they would 

like to be included in future training activities: 

- Crisis situations when working with students and appropriate corrective actions; 
- Evaluation criteria of student’s performance; 
- Possible extreme situations in a busy work environment; 
- Interaction between schools and companies in the initial stage of dual training; 
- Collecting feedback from students; 
- Extended duration of future trainings.  

After discussion and analysis by the training team, as an opportunity to expand the program, the 

idea of including additional aspects emerged: 

- Legal aspects of dual education; 
- Didactic methods; 
- Effective communication methods with the teacher-methodologist, parents and the social 

environment of the students. The social and family environment are particularly 
important, along with the interaction with the teacher, because a large number of the 
students come from families with divorced parents, with parents abroad, raised by 
grandparents and in unfavorable social conditions. That is why the friends, their peers, 
the groups they belong to are important for shaping the view and motivation of the 
students, while the mentor is in the role of the adult-friend, counselor, educator for them. 

As a result of the pilot trainings, favorable conditions were defined for the program to be 

established through the DOMINO project as a good practice proposed to the Ministry of 

Education and Science for validation according to the envisaged changes in the VET system, 

while in the Department for Information and Teacher Training, Trakia University, Stara Zagora a 

qualification course "Teacher and mentor training for dual education“ was developed. 

Looking ahead, the following guidelines for working with and interacting with mentors have 

emerged: 

- Further updated and upgraded trainings; 
- On-site training in companies; 
- Creation of a mentoring community - a virtual space for sharing experiences, techniques, 

good practices, and discussing ideas, case studies, challenges. 
The problems related to the preparation of mentors for the dual education in Bulgaria are yet to 

be explored more widely and thoroughly in order to find the most effective solutions regarding 

the methods, the forms and the organization for its implementation. This report provided 

information on the first steps in this endeavor.  
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[4] Rasheva - Merdjanova, Petkova, I. (2018) Professional pedagogy - in historical traditions and 

global perspectives, C, IM "St. Kliment Ohridski“  

[5] SiD – Situation – Based Didactics: 

https://www.sfivet.swiss/sites/default/files/situationsdidaktik_en.pdf  

https://www.sfivet.swiss/sites/default/files/situationsdidaktik_en.pdf
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THE ROLE OF THE TRAINING IN THE AUTOMOBILE DRIVING THE 

PRESENCE OF FORCED IDLE MOTION 

 

Ivelin Kostov 

Technical University of Sofia, Faculty of Engineering and Pedagogy in Sliven, 59 Bourgasko 

Shose, Sliven 8800, Bulgaria 

email: gali94@abv.bg 

 

           Abstract: The work involves a study of the use of the mode of forced idle movement of 

the car and its necessity at certain moments. Building skills and habits in the process of training 

of the drivers for the purpose of application of this mode of operation. The opportunities 

provided by the forced idle mode for safer movement, general economy and permanent control 

on the vehicle. On the basis of the studies, the results are shown in charts and analyzed.  

            Key words: Safety, training, skills, forced idle movement  

 

РОЛЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО  УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ В ПРИНУДИТЕЛЕН ПРАЗЕН ХОД  

Ивелин Костов 

Технически Университет София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен, бул. 

Бургаско шосе 59, Сливен, 8800, България 

email: gali94@abv.bg 

 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Само когато водачът бива добре подготвен  в курсовете за обучение и познава  

конструктивните особености на  управлявания от него автомобил, ще може да се движи  

комфортно в най-чувствителната, сложна градска среда. Познаването на различните 

режими на работа на двигателя [5], ще може да позволи автомобила да се използва 

пълноценно. Движението  в големи градове поради многократните ускорявания и 

спирания пред регулирани кръстовища, улици с предимство, пешеходни пътеки и др. е 

основно в режим на празен ход и частични натоварвания и това се явява около 80-90% от 

експлоатационното време [1].  Оптимизирането на тези режими на работа значително би 

намалило умората на водача и  вредното въздействие в най-чувствителните градски 

зони. Постигането на ефективни мощностно-икономически параметри са резултат от 

организация на процеса на работа на водача. Специфичните особености на различните 

конструкции двигатели водят до много задълбочено познаване на възможните 

характеристики на работа. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

mailto:gali94@abv.bg
mailto:gali94@abv.bg
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Съвременният човек изисква от своя автомобил да може възможно най-бързо да  го  

превози с минимален разход на гориво. Личния автомобил често е оценяван високо в 

зависимост от  комфорта, който му придават  електронните технологии. „Управлението“  

не включва само движението по пътя  и спазването на правилника за това, а 

представлява комплексна дейност [7].   Високотехнологична техника, като съвременния 

автомобил изисква да се познава спецификата му , възможностите за употреба, начините 

на поддръжка и техническо обслужване. Безспорен е факта, че обучението на водачите 

цели изграждане на знания и умения за безопасно движение по пътищата. 

Производителите непрекъснато изненадват с все нови и по-нови подобрения  за 

безопасност,  едно от нещата което е по силите  само на  водачите е скоростта [3]. 

Конструирани са  съвременни електронни системи [6], познаването и използването на 

които, води до  подобряване безопасността на  пътуващите. В днешните условия към 

управлението на автомобила изискванията значително нарастват. В сложната система:  

автомобил-водач-път [2] главното е водачът.  

 
Фигура 1. Основни фактори за безопасността на движение 

 

Средата за движение включва самият път, подвижните и неподвижни обекти по него и 

околното пространство. Водачът реагира на пътната обстановка, на показанията на 

приборите и взема решения за съответните действия. 

Спирането с двигател [4] и владеенето на автомобила при намаляване на скоростта, 

изисква голямо умение  и внимание на  водача, както и  изграден модел  за контрол на 

напречната устойчивост на автомобила при управление. Неумелото спиране не само не 
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предотвратява пътно- транспортното произшествие, но създава и опасност за повече 

участници в движението [3].  

Според нас изграденият на спиране, който се изучава в курса е недостатъчен. По време 

на обучението  той е ефективен, тъй като скоростта на движение е ниска. По време на 

самостоятелното управление, когато водъчът е правоспособен, той придобива увереност, 

движи се с по-висока скорост и управлява автомобила при много сложни условия. Ако не 

е формирал навици за различни и по-ефективни начини на спиране, представлява 

опасност за  другите водачи и пешеходци.  

 

2.1. Цел и методика на изследването 

 

На базата на проучените литературни източници по проблема и опита като учител в 

професионална гимназия, където учениците придобиват свидетелство за 

правоуправление на МПС си поставих следните цели:  

 

дял 1

дял 2

дял 3

 
Фигура 2. Намаляване на скоростта 

 

1. Да се направи проучване на познаването и използването на принудителен празен 

ход при обучението по управление на автомобил в реални условия в населено място.   

2. Да се установи  начина на подготовка на курсистите  и да се изгради  модел за 

спиране чрез прилагане на  принудителен празен ход. 

За постигане на посочените цели е изготвен въпросник  с 10 въпроса, със закрити 

отговори, които ни дават възможност да преценим броя на извършените операции при 

приближаване на  препятствие. При  избор на Вариантите за отговорите сме включили 

най-често  извършваните операции. Изследвани са ученици от  11 и 12 клас  от 

професионални гимназии изкарали курса на обучение. В групата са включени момчета и 

момичета. Направената анкета за  периода от последните две учебни години с 

учениците, обучаващи се в различни  „Центрове за подготовка на водачи МПС“, при 
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различни инструктори. Проучването показа начина на движение и намаляване на 

скоростта при движение в населено. Изследването е проведено в течение на две учебни 

години  в периода 2016 - 2018 година. 

 

2.2. Резултати от изследването 

 

 82% от изследваните лица - намаляват скоростта на движение на автомобила чрез 

превключване на по-ниска предавка до достигане на 1-ва скорост, до препятствието.  (дял 

1) 

 10% от изследваните лица - с отнемане на педала на газта, с включена съответна 

предавка(2-ра, 3-та, 4-та).  (дял 2) 

 8% - с изключен съединител и механизмът за превключване на предавките в 

неутрално положение (движение по инерция).  (дял 3) 

Резултатите  от изследването и част от анализа на данните са аналогични и съпоставими 

със  данни от специализираната литература [2], при интензивно движение в населено 

място на 1 км път, на водача се налага да изпълнява определен брой операции      / 

табл.1/: 

 

Таблица 1. Брой операции извършвани по време на движение 

Операция Брой  повторения 

Спиране на автомобила 2-3 пъти 

Потегляне 2-3 пъти 

Включване и изключване на съединителя 7-8 пъти 

Превключване на предавателната кутия 6-7 пъти 

Работа с пътепоказалци 3-4 пъти 

Промяна на скоростта на движение, чрез педала на газта 4-8 пъти 

Маневриране с волана 4-5 пъти 

Поглеждане към светофар, знаци и др. 7-8 пъти 

Временно намаляване на скоростта 4-5 пъти 

    

При скорост 40 км/ч за една операция се пада средно от 1,8 – 2,2 секунди. Следователно 

при такъв темп на изпълнение на операциите е достъпен за мнозина. Ако той се увеличи 

с увеличаване на скоростта, ще  бъде вече недостатъчен за изпълнение от всеки водач. 

Следователно може да се намали броят на операциите в процеса на управление или да 

се подобри организацията на движение в градовете. 

Това потвърждава нашата хипотеза за формирането на умението за спирането на 

отговорните водачи. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ускорение - спирачка Ускорение - изключено от скорост Ускорение с равномерно движение

 
Фигура  3.  Движение между близки кръстовища 

 

 Изследването показва, че част от тези операции могат да се намалят значително при 

определени условия  и време, като се прилага принудителния празен ход.   Аналогични 

са данните от нашето изследване. 

 При такъв режим на движение двигателят не е отделен от трансмисията и на 

задвижващите колела  се предава задвижващият момент. Мощността изразходвана за 

преодоляване загубите от триене в трансмисията [4], е малка, тъй като механизмите 

работят на празен ход. При равномерно движение по хоризонтален път на кратки 

разстояния в градска среда или при приближаване на препятствие като се използва 

принудителен празен ход, който е ефективен. Не се използва спирачен педал, не се 

превключват предавките, не се губи от устойчивостта, двигателят не може да загасне, 

всички системи работят. Пътуването може да продължи, достатъчно е да се натисне 

педала на газта. Безопасността на движение би се подобрила, умората на водача ще 

намалее и ще се повиши работоспособността му . 

Изграждане на този модел на спиране  при базисната подготовка на водачите и  при по 

задълбочено изследване ще се подобри и общата икономичност, което е много важно от 

гледна точка на глобалните проблеми със замърсената околна среда и ще намалеят 

вредните компоненти в отработените газове на автомобила. Планиране на  нови 

експерименти  в  тази насока  може да потвърди тази теза с конкретни данни. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Намаляването  на  скоростта   и  спирането  са едни от най-важните елементи от 

майсторството в управлението на автомобила. Усъвършенстване и затвърждаване 

модела  за спиране с двигател, още  по време на обучение, ще подобри работата на 

водачите на МПС.  С тяхното овладяване и усвояване водачът може да си спести редица 

неприятни инциденти, опасни положения и ситуации. Изводът е само един: човек трябва 
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да управлява автомобила съобразно техническата си квалификация, физическото и 

здравословното си състояние, като се стреми към един среден разход  на енергия. 
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Abstract: Pedagogical patterns are models for describing pedagogical tasks and possible ways of 
solving them. They describe the solution in an abstract way so it can be used repeatedly in different 
situations and in different ways. Generally, patterns contain a detailed description of a problem, a problem 
analysis and possible solutions, good practices, for what situations the pattern is appropriate, 
consequences and possible problems of using it, etc. Assessment is an important element of the 
educational process that needs to be continually improved to achieve higher training quality. Pedagogical 
patterns for assessment aim to present different approaches to evaluation and different points of view. 
The article describes four pedagogical patterns for assessing learners’ knowledge and skills. 
Keywords: pedagogical patterns, pedagogical patterns for assessment 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПАТЕРНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Оценката на знанията и уменията на обучаемите е ключов фактор за успешното и 
ефективно протичане на образователния процес. Използването на разнообразни форми 
за оценяване, при които се вземат пред вид мненията на оценявания обект и другите 
обучаеми, има възпитателен характер, подпомага сформирането на критично мислене, 
способности за адекватна самооценка у обучаемите, и поражда чувство за справедливост 
и обективност. Оценката има и чисто психологическо въздействие върху личността на 
обучаемия. Тя може да го мотивира по пътя на познанието или да го обезсърчи. 
В статията е направен опит за синтезирано представяне на най-популярните методи за 
оценяване, с участието на обучаемите. За всеки вид оценяване са разгледани 
проблемите, които решава, неговата приложимост, предимства и недостатъци от 
използването му и др. Информацията е описана в структуриран формат, под формата на 
педагогически патерни. Моделът за описание включва следните характеристики: име на 
патерн, цел, проблеми, анализ, приложимост и следствия от използването на патерна.  
Представената работа е част от проект „Цифрово хранилище на педагогически патерни“. 
Той има за цел изграждане на електронен каталог за споделяне на добри педагогически 
практики и който да може да бъде използван за създаване на онлайн курсове, базирани 
на патерни. За това са поставени следните задачи: 

 създаване на многослоен модел на педагогически патерн, който разширява 
класическата структура на патерните за дизайн, като добавя информация за 

mailto:krasenqordanov12@gmail.com
mailto:silviqdich@abv.bg
mailto:stankah@gmail.com
mailto:krasenqordanov12@gmail.com
mailto:silviqdich@abv.bg
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педагогически и технологични аспекти на обучението, а също така и мета 
информация, улесняваща търсенето и употребата им;   

 създаване на модел на инстанция на патерн, който да описва конкретни случаи на 
употреба на педагогически патерн, заедно с използваните образователни ресурси; 

 изграждане на многопотребителско цифрово хранилище на педагогически патерни, 
което поддържа софтуерни услуги за управление на патерни; 

 създаване на конкретни педагогически патерни и инстанции на патерни. 
 
2. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПАТЕРНИ 

 
Терминът “патерн” (pattern) е използван за първи път от австрийския архитект Кристофър 
Александър. Патерн се дефинира като общо решение на често срещан проблем, което 
може да бъде използвано многократно. Думата „pattern“ има много възможни преводи в 
българския език, които зависят от контекста на употребата. Сред най-популярните са: 
модел, шаблон, скица, схема, образец и др. Нито една от тези думи обаче не носи общия 
смисъл на думата в оригинал извън контекста. Според Александър, „всеки патерн описва 
проблем, който се появява отново и отново в нашата среда, а след това описва 
същността на решението на този проблем по такъв начин, че то може да бъде използвано 
милион пъти, по различни начини“ [5]. Най-общо може да се каже, че патерните са 
шаблони, които описват проблем и предлагат негови решения. 
Педагогическите патерни (ПП) са модели за описание на педагогически задачи и 
възможни начини за тяхното решение. Те са удобен инструмент за предаване на 
педагогически опит, за споделяне на добри практики и за повишаване компетентността на 
младите специалисти. В общия случай, описанието на патерн включва няколко 
характеристики, по-важните от които са: име на патерн, проблем, решение и следствия. 
Името на патерна загатва за проблема и неговите решения в няколко думи. 
Проблемът очертава задача или проблемна ситуация, в която може да се използва 
патерна, кога и при какви условия. Решението се описва абстрактно по такъв начин, че 
то може да бъде използвано многократно, но по множество различни начини. 
Следствията очертават възможните резултати, ползи и компромиси при използването 
на патерна. 
Множество от ПП, фокусирани в една проблемна област и описани в един и същи 
формат, сформират патерн език. В литературата са описани множество езици за 
педагогически патерни (ЕПП) - за изучаване на чужди езици [13], за изучаване на 
обектно-ориентирани шаблони за дизайн [12], за креативни обучаеми [11], за е-обучение 
[9], [7], [6] и др. Те използват различни формати за описание на патерните. Разработени 
са и софтуерни инструменти за съхранение и управление на педагогически патерни – 
хранилища за патерни PCeL [8], E-LEN [9], среди за обучение, базирани на педагогически 
патерни - Beehive [22], Collage [10], Selbo [4] и др. 
 
3. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ 
 

Електронното обучение уверено заема все по-голям дял в дейността на образователните 
институции. Използването на класическите електронни тестове за оценяване на знанията 
и уменията на обучаемите са недостатъчни и неподходящи в някои случаи. Поради това, 
през последните години се провеждат множество разнообразни изследвания и 
експерименти за автоматизиране на процеса по оценяване – изграждане на адаптивни, 
базирани на доверието системи за електронно оценяване [2]; тестово оценяване чрез 
динамично конструиране на тестови въпроси [14], [1]; оценяване, базирано на инварианти 
[18]; автоматизиране на процеса на верификация на софтуерни приложения, разработени 
от студенти [21], [20], и мн. др. 
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Провеждането на дистанционно оценяване предполага възможност за нечестни действия 
– преписване, попълване на изпитните ресурси от друго лице, подсказване и др. За да се 
осигури качествено оценяване, е необходимо да се предприемат допълнителни мерки, 
напр.: система за лицево или гласово разпознаване, гарантираща идентичността на 
оценяваното лице, система за видео наблюдение, анализ на динамиката на стила на 
писане и др. Значима работа в тази насока се извършва по проект TeSLA, обединяващ 
усилията на преподаватели и учени от 14 държави [19], [15].    
Въпреки предимствата на електронното оценяване, оценяването „на място“ си има 
своите предимства и предизвикателства.  
 
4. ЧЕТИРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПАТЕРНА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  
 

Оценяването на обучението е процес на поставяне на качествена или количествена 
оценка на придобитите знания или умения на обучаемия. То може да бъде извършено по 
различни начини. В този раздел са описани 4 педагогически патерна за оценяване, 
различаващи се по това, кой извършва оценяването – „Оцени се сам“, „Оцени колега“, 
„Оцени представянето“ и „Оценяване от кръга“. 
 

4.1. Педагогически патерн „Оцени се сам“ 
 

Име на патерн: Оцени се сам 
 
Цел: Обучаващият се сам определя нивото на усвоените от него знания или умения. 
 
Проблеми: Самооценяването включва преценката на обучаващият се за собствените му 
постижения. То може да се прави по отношение на всякакъв вид свършена работа, но е 
особено ценно, защото единствено обучаващият се знае колко време, усилия и работа е 
положил.  
При самооценката си, човек може да изпадне в три рискови ситуации, които да му 
попречат да си даде реална представа за свършената работа [3]: 

• склонност към надценяване, поради стремеж обучаемият да се оцени с възможно 
най-висок резултат; 

• склонност към подценяване, поради високи амбиции и изисквания или защото 
обучаемият не желае да се самоизтъква сред останалите; 

• невъзможност за обективно самооценяване поради непознаване на критериите за 
добро представяне, липса на база за сравнение и оценителен опит. 

 
Анализ: За да може самооценяването да бъде ефективно и достоверно, е необходимо 
обучаемите да бъдат подготвени предварително. За тази цел преподавателят трябва: 

• да формулира точно и ясно критериите за оценяване и да ги разясни на 
обучаемите; 

• да инструктира обучаемите как да прилагат критериите за оценяване и как ще 
протече процедурата по самооценяване. 

За усъвършенстване на уменията за самооценяване, е изключително важно 
преподавателят да даде обратна връзка на обучаемите. Това може да включва анализ, 
разяснения и дискутиране на евентуални разлики между самооценката на обучаемия и 
оценката на преподавателя, мотивирани с обективни доказателства.  
 
Приложимост: Патернът е подходящ за прилагане във всякакви ситуации, при 
усвояването на знания и качества от различни сфери. Обучаемите взимат решения за 
поставяне на оценката си на базата на собствените си есета, доклади, проекти, 
презентации, решени задачи и др. 
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Следствия: Адекватната самооценка е основа за изясняването на личните 
образователни постижения и изграждане на личностен план за развитие. Учащите, които 
по-често сами оценяват своя труд, стават по-съзнателни в ученето и развиват 
аналитично мислене и критично отношение към собствената си дейност. 
 
4.2. Педагогически патерн „Оцени колега“ 
 
Име на патерн: Оцени колега 
 
Цел: Обучаемият оценява работата на друг обучаем. 
 
Проблеми: При този вид оценяване, обучаем оценява работата на друг обучаем. По този 
начин обучаемите биват насърчавани да поемат по-голяма индивидуална отговорност, да 
бъдат безпристрастни и обективни.  
Проблемите са породени от психологическо, емоционално и познавателно естество: 

• обучаващите се обикновено нежелаят да коментират колегите си и тяхната 
работа; 

• склонност към надценяване или подценяване поради лични или емоционални 
причини; 

• невъзможност за обективно оценяване поради непознаване на критериите, липса 
на база за сравнение и оценителен опит. 

 
Анализ: Обучаемите понякога гледат на заданията от един и същ ъгъл, често различен 
от този на преподавателя. Понякога оценяват като значими аспекти, които 
преподавателят пропуска. Влизайки в ролята на оценители, те разширяват мирогледа си. 
Пример за колегиална обратна връзка е налице, когато студенти работят заедно по 
конкретно задание и всеки от тях коментира работата на останалите си колеги поотделно 
[3]. За постигане на оптимални резултати е най-добре оценяването да се извършва 
анонимно. 
 
Приложимост: Патернът е подходящ за прилагане във всякакви ситуации при 
усвояването на знания и умения, вкл. при работа в екип или работа по общ проект. 
 
Следствия: Оценяването на колеги има голям ефект върху обучаемите. Мотивира ги за 
по-задълбочено усвояване на учебния материал с цел коректно извършване на 
последващата оценка [16]. Възпитават се ключови умения – за проучване, анализ и 
преценка, необходими за израстването на всеки обучаем, според таксономията на Блум. 
Обучаващите се насърчават да анализират чуждите мисли и действия. Съзнанието за 
влияние и контрол над оценяването на постиженията на колега повишава мотивацията за 
учене у обучаемия.  
 
4.3. Педагогически патерн „Оценяване на представянето“ 

 
Име на патерн: Оценяване на представянето 
 
Цел: Оценяване на представянето на изпълнена задача. 
 
Проблеми: Все по-често в образователните институции се използва тестова форма на 
изпитване, при която не се изисква обучаемият да обясни защо посоченият от него 
отговор е верен. По този начин преподавателят няма как да разбере дали обучаемият е 
усвоил учебното съдържание и дали може да го прилага по правилен начин. 
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Оценката на представянето, позната също като алтернативна или автентична оценка, е 
форма на тестване, която изисква обучаемите да представят решена задача или задание, 
вместо да избират отговор от готов списък. Например, могат да бъдат помолени да 
обяснят исторически събития, да формулират научни хипотези, да разрешават 
математически проблеми, да разговарят на чужд език или да провеждат изследвания по 
определена тема. Опитните оценители (учители или друг обучен персонал) след това 
преценяват качеството на работата на обучаемия въз основа на съгласуван набор от 
критерии [17].   
 
Анализ: Този тип оценяване изисква обучаемите да демонстрират умения, да прилагат 
на практика знания, да конструират отговори и да обясняват как са стигнали до отговора. 
Това дава възможност на преподавателя да си изясни дали обучаемият разбира 
проблема, какъв подход е избрал за решението, а също така и да се установят конкретни 
пропуски в знанията и да се даде обратна връзка.  
 
Приложимост: Патернът е подходящ за прилагане във всякакви ситуации, при 
усвояването на знания и умения в различни области на знанието. 
 
Следствия: Холистичният метод на оценяване на представянето мотивира студентите и 
ги въвлича активно в образователния процес. Допринася за изграждането на 
допълнителни умения, създава смислен контекст на обучението и позволява постигане 
на високи образователни цели [3]. 

 
4.4. Педагогически патерн „Оценяване от кръга“ 
 
Име на патерн: Оценяване от кръга 
 
Цел: Комплексна оценка на обучаемия – сформира се от оценките на преподавателя, 
другите обучаеми и неговата собствена самооценка. 
 
Проблеми: В някои случаи е трудно човек да бъде обективен по отношение на 
собствените си постижения. Неговата самооценка често е едностранчива и се различава 
от начина, по който го виждат и оценяват другите обучаеми. Оценката на преподавателя 
е комплексна, но понякога от висотата на своя академизъм или професионализъм, е 
възможно той да пропусне някои важни педагогически аспекти. 
 
Анализ: Оценяването на обучаемия чрез сформиране на комплексна оценка от оценките 
на другите обучаеми, преподавателя и неговата самооценка дава по-пълна представа за 
неговите компетенции. От една страна, очакванията за комплексна оценка мотивират 
обучаемия за по-добро представяне. От друга страна – съпоставянето на различни 
оценки мотивира оценителите за по-голяма точност и прецизност. 
 
Приложимост: Патернът е подходящ за прилагане във всякакви ситуации, особено при 
работа в екип. Удачно е да се комбинира с метод „Оценяване на представянето“. 
 
Следствия: Този тип оценяване позволява обучаемият да направи съпоставка на 
представата, която има за собствените си компетенции, с тази на хората, които го 
заобикалят. Научавайки мнението на околните, осъзнава по-добре силните и слабите си 
страни. 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Педагогическите патерни описват педагогически задачи и ситуации, свързаните с тях 
трудности и предизвикателства, възможни подходи за решението им, следствия и др. Те 
имат за цел споделяне на педагогически опит и добри практики. Патерните описват 
знанията по такъв начин, че решенията могат да бъдат използвани многократно, по 
различни начини, в различни ситуации.  
Оценяването е един от основните индикатори за качеството на обучението. Проведено по 
подходящ начин, то може да стимулира обучаемите за по-ефективно учене, развитие на 
умения за критично мислене, работа в екип и др.   
В статията са представени четири вида патерни за оценяване – „Оцени се сам“, „Оцени 
колега“, „Оценяване на представянето“ и „Оценяване от кръга“. Създаването и 
популяризирането на нови патерни за оценяване ще подпомогне младите педагози при 
подготовката им за оценяване на знанията и уменията на обучаемите. 
 
Благодарности: Работата е финансирана от проект СП17-ФМИ-005 “Студентска школа 

за ИКТ иновации в бизнеса и обучението” към Фонд „Научни изследвания“ при 
Пловдивския университет „П. Хилендарски“. 
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APPLICATION OF IMAGE PROCESSING TECHNIQUES FOR MOLD 
COLONY GROWTH TRACKING 

 

Rositsa Yordanova, Petya Nikolova, Stanka Baycheva 
Faculty of Technics and technologies, Trakia University, 38 Graf Ignatiev str., 8602, Yambol, 

Bulgaria, e-mail: rosica95yambol@abv.bg, nikolova_pn@abv.bg 

 
Abstract: The report analyses an algorithm to track the growth of colonies from mold by digital images. 
The effect of color components on the recognition and enumeration of mold colonies was analyzed. A 
selection of form description coefficients has been made to trace this growth. The nature of the 
modification of the colony of mold in two nutrient media has been established. The obtained data can be 
used to develop mathematical models describing colony development. Connections and comparisons can 
be made of the process that influence development of molds. 
Keywords: Mold colonies, color components, coefficients 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ РАСТЕЖА НА КОЛОНИИ ОТ ПЛЕСЕН  

 

Росица Йорданова, Петя Николова, Станка Байчева 
Тракийски Университет, факултет Техника и технологии, ул. Граф Игнатиев 38, 8602, 

Ямбол, България, e-mail: rosica95yambol@abv.bg, nikolova_pn@abv.bg 

 
Abstract: В доклада е направен анализ на алгоритъм за проследяване растежа на колонии от 
плесен по цифрови изображения. Анализирано е влиянието на цветови компоненти върху 
разпознаването и изброяването на колонии от плесен. Направена е селекция на коефициенти, 
описващи формата на колониите, чрез които може да се проследи този растеж. Установен е 
характера на изменение на колонии от плесен в две хранителни среди. Получените данни 
могат да бъдат използвани при разработване на математически модели, описващи 
развитието на колониите. От тук може да се търси връзка и да се направят съпоставки с 
процеси, които влияят върху развитието на колониите от плесен. 
Keywords: Колонии от плесен, цветови компоненти, коефициенти 

 
 
1.УВОД 
 
Използването на техники за получаване, обработка и анализ на изображения като 
средство за обективно, количествено проследяване развитието на колонии от плесени е 
начин за получаване на множество анализи за кратко време. Това намалява времето за 
работа и физическото натоварване на измерващия. Чрез системите за получаване на 
визуални изображения могат да бъдат откривани нови биологични характеристики на 
изследваните колонии от плесен [5]. 
Върху проблема с проследяване развитието на колонии от плесен се работи от много 
години [1,3]. Разработени са детайлно основните елементи на разпознаването на 
плесени, проследяването на развитието им и разработване на математичен апарат за 
тяхното анализиране. 
Съвременните изследвания в тази област са насочени към разработване на устройства и 
методи с ниска себестойност и опростени процедури за използването им.  Това 
позволява прилагане на методите в полеви условия или в лаборатории в развиващите се 
страни. Разработки от последните години [6] показват, че мобилните телефони и web-
камерите са широко разпространени в развиващите се страни. Съвременните модели на 
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тези устройства имат възможност за използване при анализ на данни, включително на 
колонии от бактерии и плесени. 
Целта на статията е да се предложи начин за определяне на основни параметри на 
колонии от плесен при тяхното развитие във времето чрез използване на техники за 
обработка и анализ на изображения. 
 
2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 
Изследвани са колонии от плесени, образувани в краве кисело мляко с добавка пчелен 
прашец. Киселото мляко е приготвено от прясно краве мляко, закупено от търговската 
мрежа. Използвана е методика за приготвяне съгласно БДС 12:2010. Пчелният прашец, 
закупен от търговската мрежа и произведен съгласно наредба №9 от 2005, е добавен в 
количество 0,6% на 100g кисело мляко.  
В първи ден от съхранението на продукта са взети проби в съответствие с изискванията 
за стерилност. От разреждане 10-1 е направен плътен посев в стерилни петриеви блюда с 
предварително разлети хранителни среди на Чапек-Докс и месопептонен агар (МПА) в 
обем 0,1 ml суспензия. Посевките са извършени в три повторения. Посетите петриеви 
блюда са инкубирани в термостат при температура 37°С за 8 денонощия. 
Всеки ден петритата са заснемани с Web-камера Logitech C320 от разстояние 25 cm. 
Използван е черен фон.  
Определянето на параметрите на колониите от плесен е направено чрез разработен от 
авторите алгоритъм за тази цел. Етапите на работа на този алгоритъм с техния 
псевдокод са представени в таблица 1. 
 
Таблица 1. Етапи на работа на алгоритъм за определяне параметри на колонии от плесен 

Етап Описание Псевдокод 

А Зареждане на RGB изображение i = imread('c4.jpg'); 

Б 
Сегментиране на блюдо на Петри от 

фона 
- 

В Филтриране на изображението 

h = fspecial('тип филтър',параметри за 

настройка) 

im1 = imfilter(i,h); 

Г 

Преобразуване в подходящ цветови 

модел и използване на цветова 

компонента 

hsv = rgb to color model (im1); 

Д 

Дефиниране на област на изменение на 

стойностите на цветовата компонента за 

обектните области с колонии от плесен 

K3=ones(1) 

B3=imdilate(im1,K3); 

roic= roicolor(B3,[диапазон на изменение 

min max]) 

Е Определяне площта на съда на Петри Чрез функция regionprops 

Ж 
Определяне площта на колониите от 

плесен 
Чрез функция regionprops 
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З 
Определяне параметри на колониите от 

плесен 
Определят се 4 основни параметъра 

 
На фигура 1 са представени етапи от работата на разработения алгоритъм. RGB 
изображението се зарежда и филтрира. Представя се в двумерна матрица на избраната 
цветова компонента. След като се дефинират границите на функцията regionprops се 
определят пикселите в обектната област с колонии от плесен и тази на блюдото на 
Петри. Изчисляват се параметрите на колонията. 
 

    

а) зареждане и 

филтриране на 

оригиналното 

изображение 

б) използване на 

селектирана цветова 

компонента 

в) определяне 

площта на съда на 

Петри 

г) определяне 

площта на колониите 

от плесен 

Фигура 1. Етапи от работата на разработения алгоритъм  

 
Съгласно методика за анализ на колонии от бактерии и плесени, представена в [1,4] са 
определени четири техни параметъра. Площта и периметърът на колониите са 
определени чрез функция regionprops в Matlab. Изчислени са овалност, окръгленост и 
степен на нарастване на колонията. Математическите зависимости, които са въведени в 
алгоритъма за определяне параметрите на колонията са представени в таблица 2. 
Формулите се базират на изчисления, в които участват площта и периметъра на 
колонията. 
Чрез тези параметри е определено измененето на формата на колониите в периода на 
измерване. Чрез коефициентите на формата, овалност и окръгленост е отчетено 
изменението на формата на колонията спрямо идеална окръжност, която я описва. 
 
Таблица 2. Определяне на параметри за проследяване развитието на колонии от плесен 

Параметър Формула Описание 

Коефициент на 

формата, kf  

Р – периметър на колонията в пиксели; А 

– площ на колонията в пиксели. 

 

Овалност, с 
 

- 

Окръгленост, kr 
 

- 
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Степен на 

нарастване, kg  

А0 – начална площ на колонията от 

плесен, измерена в момент t0; ti – момент 

на измерване; i=1…n; n – брой отчети; 

 
Като критерий за избор на цветови компоненти за отделяне на обектната област с 
колонии от плесен е използвано разстояние на Фишер [3] (FDR-Fisher discriminant ratio), 
което се описва сформулата: 
 

 
(1) 

където x и y са вектори, между които се търси разстояние; SD – стандартно отклонение за 
всеки от векторите. 
Получените разстояния са обработени с метод ABC анализ [8]. АВС анализът е 
реализиран в следната последователност: 

 Определена е сумата от разстоянията на Фишер за периода на измерване и след 
това данните са сортирани по възходящ ред; 

 Изчислен е дял в общата стойност като съотношение между сумата за определена 
цветова компонента и сбора от всички суми; 

 Дялът в общото количество е определен чрез кумулативен сбор от дяла в общата 
стойност – стойностите се получават като сума от двете предходни; 

 Данните са групирани в три групи А, В и С съответно. В група А попадат 0-75% от 
данните, до 75-95% в група В и 95-100% в група С. 
Избрани са тези цветови компоненти, които попадат в група А. 

 
3.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

 
Направени са изследвания в период от 8 дни върху развитието на колонии от плесен в 
две хранителни среди – Чапек-Докс и МПА. Цветните цифрови изображения и тримерни 
графики на цветовите компоненти са представени в Приложение 1 към настоящия 
материал. Наблюдава се нарастване на колониите в периода на съхранение. Получени 
са стойностите на цветовите компоненти от RGB модел в периода на развитие на 
колониите. В среда Чапек-Докс, при първото измерване се наблюдава припокриване на 
обектната облат с плесен и тази на фона. В останалите дни се наблюдава отделимост на 
обектната област. При среда МПА, стойностите на RGB цветовите компоненти на 
развилите се колонии от плесен са отдалечени от тези на фона. 
Отделимостта на обектната област с колонии от плесен и фона в изображението по 
цветови компоненти е определена чрез разстояние на Фишер. 
Стойностите на това разстояние за всеки от дните на измерване за среда Чапек-Докс са 
посочени в таблица 3.  
 
Таблица 3. Разстояния на Фишер за цветови компоненти на обектна област и фон на 
колонии от плесен в среда Чапек-Докс 

Ден 
 

Цветова  
компонента 

Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

R rgb 3,56 25,91 5,12 4,52 6,80 4,78 3,17 7,38 

G rgb 3,13 24,12 4,61 3,57 5,38 3,25 1,89 5,73 

B rgb 1,31 14,10 1,13 0,54 1,85 1,90 0,83 1,77 

H hsv 49,46 144,23 147,79 175,77 159,56 144,63 135,58 169,51 
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S hsv 2,09 2,10 4,14 8,06 5,68 1,55 1,46 2,46 

V hsv 2,38 21,99 4,08 3,42 5,48 3,73 2,31 5,81 

L lab 3,16 24,93 4,59 3,76 5,91 3,77 2,23 6,32 

a lab 0,22 1,02 2,14 0,41 0,29 3,39 2,53 0,22 

b lab 36,86 32,24 35,94 60,26 27,10 9,98 32,73 15,69 

L lch 3,16 24,93 4,59 3,76 5,91 3,77 2,23 6,32 

C lch 0,53 12,91 18,02 30,03 12,88 3,06 8,56 6,41 

H lch 44,52 70,60 71,24 78,79 75,53 64,81 62,65 79,11 

C cmyk 5,44 29,77 6,03 7,98 13,65 10,14 7,25 14,67 

M cmyk 4,00 20,78 4,26 3,38 5,31 1,76 0,90 5,32 

Y cmyk 0,21 0,69 3,68 5,05 3,04 0,10 0,22 0,97 

K cmyk 2,75 22,49 4,49 3,50 5,06 3,44 2,06 5,55 

 
Стойностите на разстоянието на Фишер за всеки от дните на измерване за среда 

МПА са посочени в таблица 4.  
 
Таблица 4. Разстояния на Фишер за цветови компоненти на обектна област и фон на 
колонии от плесен в среда МПА 

Ден 
 
  

Цветова  
компонента 

Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

R rgb 5,21 4,46 4,20 4,35 4,52 4,75 5,35 5,35 

G rgb 5,23 4,66 4,19 4,49 5,04 5,67 6,19 6,19 

B rgb 1,07 1,06 1,20 1,03 2,00 3,43 2,67 2,67 

H hsv 0,41 0,38 0,42 0,44 0,37 0,31 0,38 0,38 

S hsv 7,34 7,56 7,73 11,97 8,14 3,01 4,32 4,32 

V hsv 4,53 4,07 3,55 3,71 4,14 4,53 4,63 4,63 

L lab 5,26 4,75 4,40 4,74 5,33 5,95 6,41 6,41 

a lab 6,71 8,91 4,57 3,99 6,50 5,85 3,71 3,71 

b lab 20,07 20,57 12,32 13,97 10,35 4,26 5,73 5,73 

L lch 5,26 4,75 4,40 4,74 5,33 5,95 6,41 6,41 

C lch 19,04 19,98 10,59 12,43 9,21 3,43 4,59 4,59 

H lch 0,04 0,04 0,04 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 

C cmyk 6,30 5,21 6,82 7,23 7,08 6,69 7,70 7,70 

M cmyk 6,53 6,70 6,54 7,69 9,96 11,44 11,38 11,38 

Y cmyk 2,70 2,33 1,66 3,46 1,50 0,20 0,79 0,79 

K cmyk 4,47 4,15 3,42 3,65 4,12 4,53 4,56 4,56 

 
В таблица 5 са нанесени резултатите от направения АВС анализ по разстояние на Фишер 
за цветови компоненти. При среда Чапек-Докс подходящи за разделяне на обектни 
области с колонии от плесен и фон са три цветови компоненти от цветовите модели HSV, 
LCH и Lab. По-голям брой подходящи цветови компоненти – осем, са получени за среда 
МПА. Вижда се, че само b (Lab) цветовата компонента е подходяща за отделяне на двата 
вида колонии, развили се в използваните хранителни среди. Тези резултати показват, че 
изборът на цветови компоненти зависи от вида колония и използваната хранителна 
среда. Например, H (HSV) и H (HCL) цветовите компоненти не са подходящи за 
разделяне на обектна област с колонии от плесен в реда МПА, защото попадат в група С, 
докато за колониите в среда Чапек-Докс, те са подходящи. 
В настоящата работа са използвани H (HSV) цветова компонента за анализ на колонии от 
плесен в среда Чапек-Докс и S (HSV) за тези в среда МПА. Тези цветови компоненти са 
използвани в алгоритъма за определяне на основни параметри на колонията при нейното 
развитие. 
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Таблица 5. Резултати от АВС анализ за избор на цветови компоненти 
Група 

 

Вид хранителна среда 

А В С 

Чапек-Докс H hsv, H lch, b lab 

C cmyk, C lch, R rgb, 

L lab, L lch, G rgb, K 

cmyk, V hsv 

M cmyk, S hsv, B rgb, 

Y cmyk, a lab 

МПА 

b lab, C lch, M cmyk, 

C cmyk, S hsv, a lab, 

L lab, L lch 

G rgb, R rgb, V hsv, K 

cmyk 

B rgb, Y cmyk, H hsv, 

H lch 

 
  
На фигура 2 е представено изменението на площта и периметъра на колониите от плесен 
в периода на измерване. 
 

  

а) площ б) периметър 

Фигура 2. Площ и периметър на колонии от плесен в период на измерване 

 
На фигура 3 са представени резултати за степен на нарастване на колониите от плесен в 
периода на измерване. 
Коефициентът на формата се влияе от малки колебания в развитието на колониите от 
плесен. Коефициентите на окръгленост и овалност показват изменение спрямо 
идеалната кръгла форма. Чрез комбиниране на тези параметри със степента на 
нарастване може да се проследи в детайли развитието на колониите от плесен в периода 
на измерване. Отклонението от кръглата форма се увеличава с течение на времето, 
което е повлияно от изчерпването на хранителните вещества [2]. Овалността нараства и 
в края на периода на измерване намалява. Тази тенденция се наблюдава и при двете 
хранителни среди. 
Изследванията върху развитието на колониите от плесен изисква използване на 
автоматизирани методи за обработка на изображения, чрез което да се получат 
количествени данни, описващи промените в тях с достатъчна точност [5,7]. Тези данни са 
подходящи за използване при разработване на математически модели, описващи 
развитието на колониите. Чрез тези данни може да се търси връзка и да се правят 
съпоставки с процеси, които влияят върху развитието на колонии от плесен, като 
например състава на продукта. 
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а) коефициент на формата б) овалност 

  

в) окръгленост г) степен на нарастване на колониите 

Фигура 3. Графики за изменение на основни параметри на колонии от плесен 

  
Получените резултати показват, че киселото мляко е подходяща хранителна среда за 
развитието на колонии от плесени, които се намират в пчелния прашец, използван като 
добавка към него. 
 
4.ИЗВОДИ 

 
Получените резултати потвърждават известните от достъпната литература данни, че 
анализът на цветни цифрови изображения е подходящ инструментариум при определяне 
основни параметри, свързани с динамиката на растежа на колонии от плесен. 
Поради важността на експресно определяне параметрите на минимално обработени 
проби, тук е демонстрирана опростена програмна платформа, използваща получаване, 
обработка и анализ на изображения, чрез използване на достъпни технически средства 
като web-камери. 
Установен е характера на изменение на колонии от плесен в две хранителни среди. 
Получените данни могат да бъдат използвани при разработване на математически 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

307 
 

модели, описващи развитието на колониите. От тук може да се търси връзка и да се 
направят съпоставки с процеси, които влияят върху развитието на колониите от плесен. 
 
Приложение 1. Визуални изображения и цветови компоненти на колонии от плесен, 
използвани в изследването 
 
На фигура 4 са представени колонии от плесени, прораснали на хранителна среда Чапек-
Докс от разреждане 10-1. Наблюдава се растеж на плесени от пробите с кисело мляко с 
пчелен прашец. 
 

    

Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 

    

Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

Фигура 4. Растеж на колонии от плесен в среда Чапек-Докс в период от 8 дни 

 
На фигура 5 са представени в общ вид използваните проби с колонии от плесен – 
хранителна среда МПА. Наблюдава се растеж на плесени от пробите с кисело мляко с 
пчелен прашец. 
 

    

Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 
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Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

Фигура 5. Растеж на колонии от плесен в среда МПА в период от 8 дни 

 
На фигура 6 е представено изменението на цветовите компоненти от HSV цветови модел 
за обектни области с колонии от плесен в среда Чапек-Докс в периода на измерване. 
 

    

Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 

    

Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

Фигура 6. HSV цветови компоненти за фон и колонии от плесен в среда Чапек-Докс в отделните 

дни на растеж  

 
На фигура 7 е представено изменението на цветовите компоненти от HSV цветови модел 
за обектни области с колонии от плесен в среда МПА в периода на измерване. 
 

    

Ден 1 Ден 2 Ден 3 Ден 4 
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Ден 5 Ден 6 Ден 7 Ден 8 

Фигура 7. HSV цветови компоненти за фон и колонии от плесен в среда МПА в отделните дни на 

растеж  
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Abstract: The report presents a comparative analysis of algorithms for counting objects in images. They 

are used in counting eggs. From the three algorithms compared Threshold, Circular Hough and 
Wateshed, with high performance and small error values is the algorithm Circular Hough. When 
recognizing the eggs, it is necessary to make a selection of the color model, by which to separate the 
eggs from the background according to their color and the breed of birds. More research is needed on the 
impact of the image capturing conditions on the accuracy of algorithms. 
Keywords: Watershed, Threshold, Hough circle, Object counting, Image processing 
 

 

1.INTRODUCTION 
 

One of the main applications of digital image processing is the determination of the number and 
type of objects in them. The variety of objects creates many problems in this process because 
each object has its own characteristics and features. Difficulties in solving this problem arise 
from various factors, such as the contrast between objects and the background, the degree of 
separation and grouping of objects, their texture and their varieties, sizes. These features are 
apparent in organic products because they are too complex and the images obtained from them 
include all of the factors listed. [10,13]. 

Techniques for the automation of product inspection in different application areas have been 
offered by researchers in recent years. Research in this area is focused on the use of systems 
for the production, processing and analysis of color digital images. 
Malamus et al [8] research applications, advanced tools and techniques related to industrial 
visual inspection systems. Kumar [7] in his study presents the verification techniques for 
detecting defects in textile tissues. 
Techniques for Visual Inspection of Electric Fuses are offered by Te-Hsiu Sun et al [12]. 

Mehmet Sezgin et al [11] make a quantification after investigating object counting techniques 
depending on the threshold of image binarization. 
Barbedo [1] in its review of digital image counting methods, defines the causes of errors in their 
work, such as the close proximity of the objects to each other, the weak contrast between the 
objects and the small difference between them and the background. The author aims to find a 
way to minimize the reported deficiencies of the algorithm and to be applicable to the 
identification and counting of both bacteria and other types of biological objects (cells, seeds, 
parasites, etc.). 
The main purpose of this report is to make a comparative analysis of algorithms for counting 
biological objects by their images. 

 
2. MATERIAL AND METHODS 
 
Figure 1 shows the used color digital images of samples of eggs. Samples are distributed in 
cartons and are brown, white, some of the images are missing eggs. 
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Figure 1. Samples of eggs used 
 

The resulting images were converted from RGB to the Lab color model, and the color 
component was used. Then, three algorithms for counting objects in an image are executed 
separately. 
Normal distribution of the data is accessed by Shapiro-Wilk’s test. Algorithms are implemented 
in GNU Octave. 
Circular Hough Transform Based Object Detection [4] It is an object detection technique 
which finds circles in a specified radius range in an image. It searches an image extensively for 
arrangements of points which satisfy the parametric equation of a circle: 
 

) 

It is a specialisation of the generalised Hough Transform which detects straight lines. The circle 
candidates are produced by “voting” in the Hough parameter space and then the local maxima 
is selected in a so-called accumulator matrix. This technique is computation intensive but gives 
directly the location of centers of the circles in the image. 
Algorithm using threshold of binarization [5,6] uses the principle of finding a number T and 
all darker pixels to become an object, and all the lighter - the background: 

 

 

 

 

(2) 
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The choice of the T value so that the object is properly separated from the background is 
selected by the histogram of the image, which is defined by: 

 

 
 

The Watershed algorithm works with an image as a function of two variables f = I (x, y), where 

x, y are the coordinates of one pixel. The value of the function can be the intensity or gradient 
module. In order to obtain good contrast, the image gradient can be used. If the absolute value 
of the gradient is plotted along the OZ axis, then peaks are formed at the sites of intensity and 
falls in homogeneous areas. After finding the minima of the f function, a "water" fill process 
starts, starting from the global minimum. As soon as the water level reaches the value of the 
next local minimum, a fresh refill begins with water. When the two regions begin to merge, a 
border is created that prevents the unification of the regions. Water will continue to rise until the 
regions are separated by artificial barriers. 

 
 
Figure 2 shows the performance of the egg counting algorithms. 

 

    
 

a) original image 
 

b) Threshold  
 

c) Circular Hough 
 

d) Watershed 
 

Figure 2 Visualization the results of the algorithms used 

 
The accuracy of the recognition of the individual algorithms is determined by: 
 

 
 
where Nm is the number of eggs determined by the algorithm; Ne real number of eggs. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

 
An analysis of the operation of three algorithms for counting objects in an image is done. Table 
1 gives the results of the verification of the operation of the three algorithms. The results show 
that with a small error (0-100%) and a short processing time (6-11s) compared to the other two 
algorithms the circular Hough transformation works. High egg counter errors occur with images 
containing white eggs that are not visualized after a Lab conversion and use of the “a” color 
component. Not good image contrast also affects the performance of algorithms. These results 
indicate that it is necessary to adjust the recognition system according to the recognized eggs - 
mainly whether they are white or brown and what color model would be appropriate for 
separating the eggs from the background. 
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Table 1. Results of Algorithm Work 

Sample 
Algorithm Threshold Circular Hough Watershed 

Ne t, s e,% t, s e,% t, s e,% 

P1 10 9,76 30% 6,04 0% 7 30% 

P2 30 12,95 17% 9,1 0% 14,23 3% 

P3 6 8,59 167% 6,74 100% 9,96 167% 

P4 30 7,6 83% 6,54 100% 9,14 17% 

P5 6 2,09 17% 2,92 0% 2,71 0% 

P6 10 6,76 40% 5,92 90% 8,03 210% 

P7 6 3,51 17% 3,69 33% 4,4 33% 

P8 30 16,43 23% 11,11 3% 18,98 7% 

P9 30 6,38 7% 5,4 10% 7,62 40% 

P10 5 5,31 220% 4,9 80% 6,36 120% 

P11 9 4,3 0% 4,23 0% 5,09 0% 

P12 11 4,62 0% 4,25 0% 5,54 0% 

P13 10 4,44 0% 4,22 0% 5,52 0% 

P14 29 3,9 14% 4,04 86% 4,87 7% 

P15 6 6,49 67% 5,2 0% 7,79 33% 

P16 14 7,79 14% 5,95 7% 9,08 0% 

mean 6,93 45% 5,64 32% 7,89 42% 

min 2,09 0% 2,92 0% 2,71 0% 

max 16,43 220% 11,11 100% 18,98 210% 

 
The obtained results confirm those identified by Baygin et al [2] which, in their work on 
recognizing and counting objects in images, use a circular Hough transformation to count 
bottles and white eggs. To separate these eggs from the background use the S component of 
the HSV color model. With this algorithm configuration, the authors receive a zero (e=0%) error 
in counting white eggs. 
Before using the counting algorithms, it is necessary to make a selection of the color model to 
separate the eggs from the background because the color of the eggs depends on the breed of 
birds. For example, the Arawana breed has a yellow-green color. When crossing this breed with 
birds bred in Bulgaria, this color accept changes. 

 
4. CONCLUSION 
 
From the findings, it can be considered that: 

 Appropriate for application in egg inspection is an algorithm using a circular Hough 
transform because it works with a small error and high performance; 

 When recognizing the eggs, it is necessary to make a selection of the color model, by 
which to separate the eggs from the background according to the color of the eggs and 
the breed of birds; 

 It is necessary to do research related to the influence of image resolution, the conditions 
and the height of image capture. 
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Abstract: We live in the digital era and our daily lives are constantly connected with information and 
communication technologies. But this new world of digital information has inevitably raised the issue of 
data security, stored on electronic media or transmitted over the Networks. 
An important part in the field of computer and network security is cryptography and its study is an 
indispensable element in the preparation of all future specialists in the field of computer and 
communication technologies. The purpose of this report is to present a new way to conduct practical 
training in the field of Network and Computer Security using a Virtual Lab in which the basic cryptographic 
algorithms are presented using programming modules developed in language familiar to the students. 
Keywords: Network and Computer Security, Cryptography, Virtual Laboratory, ICT Engineering 
Education. 
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e-mail: vanya.stoykova@trakia-uni.bg 
 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Живеем в дигиталата ера и ежедневието ни е непрекъснато свързано с 
информационните и комуникационните технологии. Но този нов свят на цифрова 
информация, неизменно поставя въпроса за сигурността на данните, съхранени на 
електронни носители или разпространявани в Мрежата.  
Необходимо е изучаване, обсъждане и анализ, систематизиране, прилагане в кратки 
срокове, непрекъснат преглед и ревизия на актуални и адекватни на днешните условия 
решения за компютърна и мрежова сигурност (КМС). Съвсем основателно 
киберсигурността се поставя в центъра на европейските политики днес. Европейската 
комисия през юни 2018 г. предложи да се създаде първата по рода си програма "Цифрова 
Европа", в която да се инвестират 9,2 млрд. евро. В програмата на Комисията е посочено, 
че основно направление в областта на цифровата трансформация на Европа, е защитата 
на цифровата икономика, обществото и демокрациите в Европейския съюз (ЕС) чрез 
насърчаване на кибернетичната отбрана и на киберсигурността в ЕС, инвестиране в най-
съвременно оборудване и инфраструктура за киберсигурност, както и подкрепа за 
развитието на необходимите умения и знания [8]. През месец юни 2018 г., CERT 
България към агенцията „Електронно управление“ взе участие в най-сложното досега 
международно учение по киберсигурност в ЕС, организирано от Агенцията на ЕС за 
мрежова и информационна сигурност ENISA, където над 900 специалисти от държавните 

mailto:vanya.stoykova@trakia-uni.bg


ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018 
October 18-19, 2018, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2018/ 

 

316 
 

членки на ЕС работиха по повече от 23 000 симулирани инцидента в областта на 
киберсигурността. Участниците успяха да вземат навременни и ефективни мерки за 
смекчаване на последиците от инцидентите, което показва че европейският сектор на 
киберсигурността е претърпял развитие през последните няколко години [10]. В тази 
насока е и провежданото през октомври 2018 г. шесто издание на Европейския месец за 
киберсигурност, където агенцията на ЕС за киберсигурност ENISA, Европейската комисия 
и над 200 партньора от цяла Европа реализират тази кампания през целия м. октомври. 
Над 400 дейности като конференции, семинари, обучения, общи презентации на 
потребители, уеб-семинари, онлайн кампании и много други в Европа се провеждат по 
време на европейския месец за киберсигурност за насърчаване на онлайн безопасността 
[7, 11].  
У нас също се оценява важността на проблема за киберсигурността и за целта 
Междуведомствена експертна работна група е разработила Национална стратегия за 
киберсигурност „Киберустойчива България 2020“ [9]. В България близо 60% от 
домакинствата и над 90 % от предприятията имат достъп до Интернет, като 50% от 
предприятията използват автоматизиран обмен на данни с външни ИКТ системи. Почти 
цялата комуникация на публичната администрация с бизнеса е само електронна, 
нарастват и услугите към гражданите които се извършват предимно по интернет. 
Интернет свързаността и скоростта на информационните канали непрекъснато расте – 
България е в групата на топ 20 в света по скоростен интернет, и между първите по степен 
на въвеждане на високоскоростен, което предоставя нови възможности за отдалечени и 
облачни услуги, но и нови възможности за мащабно и злонамерено използване. 
Национална стратегия за киберсигурност изразява колективния ангажимент и отговорност 
на всички заинтересовани страни и волята на нашата държава да осигури модерна рамка 
и стабилна среда за развитие на националната система за киберсигурност и постигане на 
отворено, безопасно и сигурно киберпространство. В тази насока са и част от целите на 
разработената Национална научна програма за „Информационни и комуникационни 
технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ [12]. 
Основните дейности на програмата са свързани с проблемите и на информационната 
сигурност – едно от трите основни направления. 
Проблемите, свързани със защитата на компютърната информация, изискват 
подготовката на специалисти в тази област, наличието на учебни дисциплини при 
подготовката на всички обучаващи се за реализация в ИТ сектора, включващи 
теоретични и практични знания за осигуряване на информационна сигурност. 
Специалистите в областта на компютърната и комуникационна техника трябва да умеят 
да разработват, реализират и експлоатират тези системи, като поддържат цялостността, 
пригодността, конфиденциалността и достъпността на информацията и осигуряват 
физическа (на технически средства, свързочни линии, отдалечени компютри) и логическа 
(на данни, операционни системи, приложни програми) защита на информационните 
ресурси. Важен раздел в областта на КМС е криптографията, която е свързана с 
разработването и изследването на методите и алгоритмите за създаване на секретни 
кодове, съответното шифриране и дешифриране на информацията. Нейна основна цел е 
информацията да се запази конфиденциална като преобразува данните във формат, 
който е нечетлив за неупълномощен потребител. Тя е навсякъде днес – използва се за 
осигуряване на сигурност на телекомуникациите, без които ежедневието ни е немислимо; 
за криптиране на файлове, локално разположени на вашия компютър; за защита на 
съдържанието върху оптични носители на информация; за аутенификация на 
потребителите в мрежата и др.   
Студентите, бъдещи специалисти в областта на компютърната и комуникационна 
техника, трябва да са добре запознати с основните  криптографски алгоритми като за 
целите на обучението трябва да се използват съвременни средства за обучение, 
използващи всички възможности на информационните и комуникационни технологии днес 
[3]. Във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол (ФТТ-Ямбол), в рамките на Тракийски 
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електронен университет, със съдействието на преподаватели от Русенски университет, е 
създаден курс по „Мрежова и компютърна сигурност“ (МКС) [4]. Част от материалите в 
раздел „Упражнения“ са програмни модули на език Python, реализиращи основни 
криптографски алгоритми – криптиране и декриптиране  с шифър със заместване, шифър 
на Цезар и шифър на Върнам (OTP – One Time Pad). 
Целта на доклада е да представи един нов начин за провеждане на практическото 
обучение по дисциплината – чрез Виртуална лаборатория, в която основните 
криптографски алгоритми да бъдат представени чрез програмни модули, разработени на 
изучавани и познати на студентите от факултета на програмен език и среда за 
програмиране. 
 
2. КРИПТОГРАФСКА ЗАЩИТА НА ДАННИ 

 
Криптографията е една от най-старите науки (1641 г., Джон Улкинс), наричана още 
секретност в писането (тайнопис). Целта на криптографията е да превежда съобщението 
неразбираемо за неупълномощен (неоторизиран) читател [1].  
Алгоритмите за шифриране могат да се класифицират в две основни категории – 
симетрични и асиметрични, наричани още със секретен и с публичен ключ (фиг. 1).  

Фиг. 1. Класификация на криптографските алгоритми 
 

Симетричните алгоритми използват един и същи ключ за шифриране и дешифриране на 
данните (фиг. 2), докато асиметричните се базират на двойка различни ключове – 
публичен ключ, който криптира информацията и частен (секретен) ключ при 
декриптирането. Симетричните се разделят на два вида – за блоково и поточно 
шифриране. Блоковото шифроване използва алгоритъм, който последователно извлича 
блокове с данни от входящия открит текст, които в последствие се трансформират и 
стават част от изходния поток от данни. Поточното шифроване се извършва 
последователно, най-често при изпращането на данните, като всяка отделна единица 
(най-често байт) се кодира последователно с конкретен ключ от предварително 
генериран набор ключове [5] . 
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Фиг. 2. Симетричен алгоритъм за шифриране и дешифриране 

Най-използваните шифри са: 
• блокови: AES, DES, 3DES, TwoFish 
• поточни шифри: RC4, Fish, Helix, Panama, Phelix, A5/1 и A5/2 при работа с мобилни 
комуникации. 
• асиметрични шифри: RSA [2] 
Симетричните шифри се прилагат например за всички финансови транзакции, което 
включва прехвърляне на средства, за защита на комуникациите при безжичните мрежи 
(RC4 поточен шифър при по стария WEP протокол, блоковия AES при съвременните 
WPA/WPA2 и 802.11i ). 
Криптографските методи с публичен ключ могат да се използват както за шифроване на 
данните с цел конфиденциалност на пренасяната информация, така и за 
автентификация. Този тип алгоритми се прилагат при мрежови технологии като: Internet 
Key Exchange (IKE); Secure Socket Layer (SSL); Secure Shell (SSH); GNU Privacy Guard 
(GNUPG); Pretty Good Privacy (PGP). Асиметричните шифри намират приложение при 
цифрови сертификати, електронния подпис, кодиране на данните при електронна поща, 
някои приложения за чат и др. 
В съвременните системи за защита на информация симетричните криптосистеми почти 
не се използват самостоятелно, а винаги в комбинация с асиметричните. 
В докладът се разглеждат разработените програмни модули за виртуална лаборатория 
по мрежова и компютърна сигурност, предназначени за изучаване на симетрични 
алгоритми за шифриране. 
На фиг. 3 е представен пример за шифриране и дешифриране с шифър със 
заместване, при който всяка от буквите в текста се подменя с друга буква или символ, 
зададена чрез съответния ключ за шифриране. Получателят на шифрирания текст, може 
да го дешифрира чрез извършване на обратно заместване. И въпреки, че Символите се 
променят, но остават в една и съща последователност в шифрования текст. 
На фиг. 4 е представен пример за шифриране с шифъра на Цезар, при който всяка буква 
се замества с една и съща друга буква, в целия текст. При него всеки символ от открития 
текст се премества с точно определен брой позиции в права или в обратна посока в 
използваната азбука.  
Шифърът на Върнам (OTP) се разглежда в практическите упражнения като 
представител на поточните шифри. При него един и същ бит, знак, байт или дума, според 
това върху какви части от входните данни се оперира, се преобразува в различен бит, 
знак, байт или съответно дума. Същността на алгоритъма се състои в следното: за всяко 
изпратено съобщение Y, представено във вид на последователни двоични нули и 
единици, по случаен закон се генерира последователност от нули и единици с такава 
дължина, каквато е и на изпратеното съобщение. Тази последователност играе в схемата 
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на Върнам ролята на еднозначния ключ Х. Тогава криптографското преобразуване се 
състои в побитово събиране по модул 2 значенията на X и Y. 
 

 

 

Фиг. 3. Шифър със заместване Фиг. 4. Шифъра на Цезар 
 
3. ПРОГРАМНИ МОДУЛИ ЗА ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО „МРЕЖОВА И 
КОМПЮТЪРНА СИГУРНОСТ“ 

 
На фигура 5 е представена блокова схема на Виртуалната лаборатория по МКС, която се 
състои от два основни раздела – „Криптография“ и „Съвременни заплахи за мрежовата 
сигурност“. За първите две упражнения са разработени програмни модули на С++ и са 
разгледани в настоящия доклад. За по-сложните блокови криптографски алгоритми 
засега са запазени съществуващите до момента в е-курса упражнения, разработени на 
Python, с използване на библиотеките PIL (Python Imaging Library) и PyCrypto [4]. 
Предвижда се лаборатоорията да се разработи като уеб сайт и да се интегрира към е-
курса по дисциплината в Тракийски електронен университет. 

Фиг. 5. Блокова схема на виртуална лаборатория по МКС 

 
В разработените и публикувани в курса методични указания за провеждане на 
Упражнения 1 и 2, алгоритмите са разгледани и обяснени с помощта на блок-схеми за 
шифриране и дешифриране и главна програма, даваща възможност за избор от меню и 
съответно стартиране на функции за шифриране и дешифриране или изход. Приложен е 
и програмния код на C++, с използване на изучавани от студентите възможности 
(оператори, функции) на езика. Програмите могат да бъдат разгледани и изпълнени, чрез 
познатата (вкл. инсталирана в учебната зала) и използвана по други дисциплини от курса 
на обучение на студентите, среда за програмиране Code::Blocks. В рамките на 
упражненията студентите решават задачи, свързани с шифриране и дешифриране на 
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текстови съобщения, а при алгоритъма за криптиране с шифър на Цезар, се използва и 
разработения програмен модул за илюстриране на атака с „груба сила“ [6]. 
На фиг. 6 са представени програмите на C++ и изпълнението на тестов пример за 
шифриране и дешифриране с шифър на Цезар. Както беше посочено по-горе, блок-схеми 
и аналогични програми и функции са разработени и за шифър със заместване и шифър 
на Върнам. На фигурата е представено и изпълнението на програмния модул за атака с 
„груба сила“, разкриваща уязвимостта на шифъра  и откриването на ключа при 
изпълнение на програмата.  
 

  

#include <iostream> 

#include <cstdlib> 

#include <cstring> 

#include <windows.h>  
using namespace std; 
void code_cezar_enc(char[],char); 
void code_cezar_dec(char[],char); 
int main() 
{char a[200], b[200]; 
    int k=0; char key; 
while (k<3)     
{cout << "1 - Shifrirane"<<"\n"; 
cout << "2 - DeShifrirane"<<"\n"; 
cout << "3 - Exit"<<"\n"; 
cin>>k; 
if (k==1)  
{cout << "Vavedete niz na angl. ezik s glavni 
bukvi -> "; 
cin >> a; 
cout << "Vavedete key na latinica, glavni 
bukvi-> "; 
cin >> key; 
code_cezar_enc(a,key);} 
else if (k==2) 
{cout << "Vavedete niz za deshfrirane  
s glavni bukvi na angl. ezik -> "; 
cin >> b; 
cout << "Vavedete key na latinica, glavni 
bukvi-> "; 
cin >> key; 
code_cezar_dec(b,key);} 
system ("pause");} 

return 0;} 

void code_cezar_enc(char s[],char k1) 
{ 
int i; 
i=0 ;  
while ((s[i]>='A' && s[i]<='Z') && 
((int)k1>=65 && (int)k1<=90) && i<strlen(s)) 
{s[i]=((int)s[i]+(int)k1)%26+65; 
i++; } 
if (i>=strlen(s)) 
{cout<<endl; 
cout<<"Kodiran text"<<endl; 
cout<<s<<endl;} 
else 

cout <<"!!!Text i key s glavni bukvi na 
latinica"<<endl;   
} 
void code_cezar_dec(char s1[],char k2) 
{ 
int i; 
i=0 ;  
while ((s1[i]>='A' && s1[i]<='Z') && 
((int)k2>=65 && (int)k2<=90) && 
i<strlen(s1)) 
{if ((int)s1[i]<(int)k2) 
s1[i]= 91 -((int)k2-(int)s1[i]); 
else 

s1[i]=((int)s1[i]-(int)k2)%26+65; 
i++; } 
if (i>=strlen(s1)) 
{cout<<endl; 
cout<<"Plain text"<<endl; 
cout<<s1<<endl;} 
else 

cout <<"!!!Text i key s glavni bukvi na 
latinica"<<endl; }  
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Фиг. 6. Шифър на Цезар. Програми за шифриране и дешифриране и атака с „груба 
сила“ 

#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
#include <cstring> 
#include <windows.h> 
using namespace std; 
int main() 
{char s1[200]; 
    cout << "Vavedete niz za deshfrirane na 
angl. ezik s glavni bukvi -> "; 
cin >> s1; 
int l;char s2[200]; 
for (l=0;l<=strlen(s1);l++) 
s2[l]=s1[l]; 

char k2;int i; 

for (k2='A';k2<='Z';k2++) 
{i=0; 
for (l=0;l<=strlen(s1);l++) 
s1[l]=s2[l]; 
    while (i<strlen(s1))  
    { 
if ((int)s1[i]<(int)k2) 
s1[i]= 91 -((int)k2-(int)s1[i]); 
else 
s1[i]=((int)s1[i]-(int)k2)%26+65; 
i++; }; 
cout<<"Plain text  "<<k2<<"   "; 
cout<<s1<<endl;} 
system ("pause"); 

return 0;} 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проблемите на информационната сигурност в днешния дигитален свят заемат основно 
място и са обект на редица европейски и национални мероприятия, стратегии, проекти 
програми и форуми. Ролята на криптографията при осигуряване на защитата на данните 
е безспорна и е задължително бъдещите специалисти в областта на ИКТ да са добре 
запознати с основните криптографски алгоритми. 
Представените в доклада програмни модули за криптиране и декриптиране с основни 
криптографски алгоритми са част от публикуваните в момента „Упражнения 1“ и 
Упражнение 2“ в е-курса по дисциплината „Мрежова и компютърна сигурност. Основна 
цел при разработването им е да се заменят съществуващите до момента програмни 
модули за същите алгоритми на език Python. Последният, притежава редица предимства, 
но засега не се изучава от студентите във Факултет „Техника и технологии“.  
C++ е език, който студентите изучават и използват и при разработването на програмните 
модули са използвани възможности на езика, познати на студентите като се цели по 
време на практическите занятия по дисциплината МКС, те основно да се концентрират и 
усвоят изучаваните криптографски алгоритми, което трудно може да се постигне чрез 
използването на непознат за тях език и среда за програмиране.  
Използването на съвременни средства за обучение, вкл. представената виртуална 
лаборатория, ще предизвика интереса на студентите и като цяло се очаква да спомогне 
за подобряване на качеството на обучение по дисциплината „Мрежова и компютърна 
сигурност“. 
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Abstract: Pedagogical patterns are models for describing pedagogical tasks and possible ways of 
solving them. They describe the solution in an abstract way so it can be used repeatedly in different 
situations and in different ways. Generally, patterns contain a detailed description of a problem, a problem 
analysis and possible solutions, good practices, for what situations the pattern is appropriate, 
consequences and possible problems of using it, etc. Assessment is an important element of the 
educational process that needs to be continually improved to achieve higher training quality. Pedagogical 
patterns for assessment aim to present different approaches to evaluation and different points of view. 
The article describes four pedagogical patterns for assessing learners’ knowledge and skills. 
Keywords: pedagogical patterns, pedagogical patterns for assessment 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Оценката на знанията и уменията на обучаемите е ключов фактор за успешното и 
ефективно протичане на образователния процес. Използването на разнообразни форми 
за оценяване, при които се вземат пред вид мненията на оценявания обект и другите 
обучаеми, има възпитателен характер, подпомага сформирането на критично мислене, 
способности за адекватна самооценка у обучаемите, и поражда чувство за справедливост 
и обективност. Оценката има и чисто психологическо въздействие върху личността на 
обучаемия. Тя може да го мотивира по пътя на познанието или да го обезсърчи. 
В статията е направен опит за синтезирано представяне на най-популярните методи за 
оценяване, с участието на обучаемите. За всеки вид оценяване са разгледани 
проблемите, които решава, неговата приложимост, предимства и недостатъци от 
използването му и др. Информацията е описана в структуриран формат, под формата на 
педагогически патерни. Моделът за описание включва следните характеристики: име на 
патерн, цел, проблеми, анализ, приложимост и следствия от използването на патерна.  
Представената работа е част от проект „Цифрово хранилище на педагогически патерни“. 
Той има за цел изграждане на електронен каталог за споделяне на добри педагогически 
практики и който да може да бъде използван за създаване на онлайн курсове, базирани 
на патерни. За това са поставени следните задачи: 

 създаване на многослоен модел на педагогически патерн, който разширява 
класическата структура на патерните за дизайн, като добавя информация за 
педагогически и технологични аспекти на обучението, а също така и мета 
информация, улесняваща търсенето и употребата им;   
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 създаване на модел на инстанция на патерн, който да описва конкретни случаи на 
употреба на педагогически патерн, заедно с използваните образователни ресурси; 

 изграждане на многопотребителско цифрово хранилище на педагогически патерни, 
което поддържа софтуерни услуги за управление на патерни; 

 създаване на конкретни педагогически патерни и инстанции на патерни. 
 
2. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПАТЕРНИ 
 
Терминът “патерн” (pattern) е използван за първи път от австрийския архитект Кристофър 
Александър. Патерн се дефинира като общо решение на често срещан проблем, което 
може да бъде използвано многократно. Думата „pattern“ има много възможни преводи в 
българския език, които зависят от контекста на употребата. Сред най-популярните са: 
модел, шаблон, скица, схема, образец и др. Нито една от тези думи обаче не носи общия 
смисъл на думата в оригинал извън контекста. Според Александър, „всеки патерн описва 
проблем, който се появява отново и отново в нашата среда, а след това описва 
същността на решението на този проблем по такъв начин, че то може да бъде използвано 
милион пъти, по различни начини“ [5]. Най-общо може да се каже, че патерните са 
шаблони, които описват проблем и предлагат негови решения. 
Педагогическите патерни (ПП) са модели за описание на педагогически задачи и 
възможни начини за тяхното решение. Те са удобен инструмент за предаване на 
педагогически опит, за споделяне на добри практики и за повишаване компетентността на 
младите специалисти. В общия случай, описанието на патерн включва няколко 
характеристики, по-важните от които са: име на патерн, проблем, решение и следствия. 
Името на патерна загатва за проблема и неговите решения в няколко думи. 
Проблемът очертава задача или проблемна ситуация, в която може да се използва 
патерна, кога и при какви условия. Решението се описва абстрактно по такъв начин, че 
то може да бъде използвано многократно, но по множество различни начини. 
Следствията очертават възможните резултати, ползи и компромиси при използването 
на патерна. 
Множество от ПП, фокусирани в една проблемна област и описани в един и същи 
формат, сформират патерн език. В литературата са описани множество езици за 
педагогически патерни (ЕПП) - за изучаване на чужди езици [13], за изучаване на 
обектно-ориентирани шаблони за дизайн [12], за креативни обучаеми [11], за е-обучение 
[9], [7], [6] и др. Те използват различни формати за описание на патерните. Разработени 
са и софтуерни инструменти за съхранение и управление на педагогически патерни – 
хранилища за патерни PCeL [8], E-LEN [9], среди за обучение, базирани на педагогически 
патерни - Beehive [22], Collage [10], Selbo [4] и др. 
 
3. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ 
 

Електронното обучение уверено заема все по-голям дял в дейността на образователните 
институции. Използването на класическите електронни тестове за оценяване на знанията 
и уменията на обучаемите са недостатъчни и неподходящи в някои случаи. Поради това, 
през последните години се провеждат множество разнообразни изследвания и 
експерименти за автоматизиране на процеса по оценяване – изграждане на адаптивни, 
базирани на доверието системи за електронно оценяване [2]; тестово оценяване чрез 
динамично конструиране на тестови въпроси [14], [1]; оценяване, базирано на инварианти 
[18]; автоматизиране на процеса на верификация на софтуерни приложения, разработени 
от студенти [21], [20], и мн. др. 
Провеждането на дистанционно оценяване предполага възможност за нечестни действия 
– преписване, попълване на изпитните ресурси от друго лице, подсказване и др. За да се 
осигури качествено оценяване, е необходимо да се предприемат допълнителни мерки, 
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напр.: система за лицево или гласово разпознаване, гарантираща идентичността на 
оценяваното лице, система за видео наблюдение, анализ на динамиката на стила на 
писане и др. Значима работа в тази насока се извършва по проект TeSLA, обединяващ 
усилията на преподаватели и учени от 14 държави [19], [15].    
Въпреки предимствата на електронното оценяване, оценяването „на място“ си има 
своите предимства и предизвикателства.  
 
4. ЧЕТИРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПАТЕРНА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  
 

Оценяването на обучението е процес на поставяне на качествена или количествена 
оценка на придобитите знания или умения на обучаемия. То може да бъде извършено по 
различни начини. В този раздел са описани 4 педагогически патерна за оценяване, 
различаващи се по това, кой извършва оценяването – „Оцени се сам“, „Оцени колега“, 
„Оцени представянето“ и „Оценяване от кръга“. 
 

4.1. Педагогически патерн „Оцени се сам“ 
 

Име на патерн: Оцени се сам 
 
Цел: Обучаващият се сам определя нивото на усвоените от него знания или умения. 
 
Проблеми: Самооценяването включва преценката на обучаващият се за собствените му 
постижения. То може да се прави по отношение на всякакъв вид свършена работа, но е 
особено ценно, защото единствено обучаващият се знае колко време, усилия и работа е 
положил.  
При самооценката си, човек може да изпадне в три рискови ситуации, които да му 
попречат да си даде реална представа за свършената работа [3]: 

• склонност към надценяване, поради стремеж обучаемият да се оцени с възможно 
най-висок резултат; 

• склонност към подценяване, поради високи амбиции и изисквания или защото 
обучаемият не желае да се самоизтъква сред останалите; 

• невъзможност за обективно самооценяване поради непознаване на критериите за 
добро представяне, липса на база за сравнение и оценителен опит. 

 
Анализ: За да може самооценяването да бъде ефективно и достоверно, е необходимо 
обучаемите да бъдат подготвени предварително. За тази цел преподавателят трябва: 

• да формулира точно и ясно критериите за оценяване и да ги разясни на 
обучаемите; 

• да инструктира обучаемите как да прилагат критериите за оценяване и как ще 
протече процедурата по самооценяване. 

За усъвършенстване на уменията за самооценяване, е изключително важно 
преподавателят да даде обратна връзка на обучаемите. Това може да включва анализ, 
разяснения и дискутиране на евентуални разлики между самооценката на обучаемия и 
оценката на преподавателя, мотивирани с обективни доказателства.  
 
Приложимост: Патернът е подходящ за прилагане във всякакви ситуации, при 
усвояването на знания и качества от различни сфери. Обучаемите взимат решения за 
поставяне на оценката си на базата на собствените си есета, доклади, проекти, 
презентации, решени задачи и др. 
 
 
Следствия: Адекватната самооценка е основа за изясняването на личните 
образователни постижения и изграждане на личностен план за развитие. Учащите, които 
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по-често сами оценяват своя труд, стават по-съзнателни в ученето и развиват 
аналитично мислене и критично отношение към собствената си дейност. 
 
4.2. Педагогически патерн „Оцени колега“ 
 
Име на патерн: Оцени колега 
 
Цел: Обучаемият оценява работата на друг обучаем. 
 
Проблеми: При този вид оценяване, обучаем оценява работата на друг обучаем. По този 
начин обучаемите биват насърчавани да поемат по-голяма индивидуална отговорност, да 
бъдат безпристрастни и обективни.  
Проблемите са породени от психологическо, емоционално и познавателно естество: 

• обучаващите се обикновено нежелаят да коментират колегите си и тяхната 
работа; 

• склонност към надценяване или подценяване поради лични или емоционални 
причини; 

• невъзможност за обективно оценяване поради непознаване на критериите, липса 
на база за сравнение и оценителен опит. 

 
Анализ: Обучаемите понякога гледат на заданията от един и същ ъгъл, често различен 
от този на преподавателя. Понякога оценяват като значими аспекти, които 
преподавателят пропуска. Влизайки в ролята на оценители, те разширяват мирогледа си. 
Пример за колегиална обратна връзка е налице, когато студенти работят заедно по 
конкретно задание и всеки от тях коментира работата на останалите си колеги поотделно 
[3]. За постигане на оптимални резултати е най-добре оценяването да се извършва 
анонимно. 
 
Приложимост: Патернът е подходящ за прилагане във всякакви ситуации при 
усвояването на знания и умения, вкл. при работа в екип или работа по общ проект. 
 
Следствия: Оценяването на колеги има голям ефект върху обучаемите. Мотивира ги за 
по-задълбочено усвояване на учебния материал с цел коректно извършване на 
последващата оценка [16]. Възпитават се ключови умения – за проучване, анализ и 
преценка, необходими за израстването на всеки обучаем, според таксономията на Блум. 
Обучаващите се насърчават да анализират чуждите мисли и действия. Съзнанието за 
влияние и контрол над оценяването на постиженията на колега повишава мотивацията за 
учене у обучаемия.  
 
4.3. Педагогически патерн „Оценяване на представянето“ 

 
Име на патерн: Оценяване на представянето 
 
Цел: Оценяване на представянето на изпълнена задача. 
 
Проблеми: Все по-често в образователните институции се използва тестова форма на 
изпитване, при която не се изисква обучаемият да обясни защо посоченият от него 
отговор е верен. По този начин преподавателят няма как да разбере дали обучаемият е 
усвоил учебното съдържание и дали може да го прилага по правилен начин. 
Оценката на представянето, позната също като алтернативна или автентична оценка, е 
форма на тестване, която изисква обучаемите да представят решена задача или задание, 
вместо да избират отговор от готов списък. Например, могат да бъдат помолени да 
обяснят исторически събития, да формулират научни хипотези, да разрешават 
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математически проблеми, да разговарят на чужд език или да провеждат изследвания по 
определена тема. Опитните оценители (учители или друг обучен персонал) след това 
преценяват качеството на работата на обучаемия въз основа на съгласуван набор от 
критерии [17].   
 
Анализ: Този тип оценяване изисква обучаемите да демонстрират умения, да прилагат 
на практика знания, да конструират отговори и да обясняват как са стигнали до отговора. 
Това дава възможност на преподавателя да си изясни дали обучаемият разбира 
проблема, какъв подход е избрал за решението, а също така и да се установят конкретни 
пропуски в знанията и да се даде обратна връзка.  
 
Приложимост: Патернът е подходящ за прилагане във всякакви ситуации, при 
усвояването на знания и умения в различни области на знанието. 
 
Следствия: Холистичният метод на оценяване на представянето мотивира студентите и 
ги въвлича активно в образователния процес. Допринася за изграждането на 
допълнителни умения, създава смислен контекст на обучението и позволява постигане 
на високи образователни цели [3]. 

 
4.4. Педагогически патерн „Оценяване от кръга“ 
 
Име на патерн: Оценяване от кръга 
 
Цел: Комплексна оценка на обучаемия – сформира се от оценките на преподавателя, 
другите обучаеми и неговата собствена самооценка. 
 
Проблеми: В някои случаи е трудно човек да бъде обективен по отношение на 
собствените си постижения. Неговата самооценка често е едностранчива и се различава 
от начина, по който го виждат и оценяват другите обучаеми. Оценката на преподавателя 
е комплексна, но понякога от висотата на своя академизъм или професионализъм, е 
възможно той да пропусне някои важни педагогически аспекти. 
 
Анализ: Оценяването на обучаемия чрез сформиране на комплексна оценка от оценките 
на другите обучаеми, преподавателя и неговата самооценка дава по-пълна представа за 
неговите компетенции. От една страна, очакванията за комплексна оценка мотивират 
обучаемия за по-добро представяне. От друга страна – съпоставянето на различни 
оценки мотивира оценителите за по-голяма точност и прецизност. 
 
Приложимост: Патернът е подходящ за прилагане във всякакви ситуации, особено при 
работа в екип. Удачно е да се комбинира с метод „Оценяване на представянето“. 
 
Следствия: Този тип оценяване позволява обучаемият да направи съпоставка на 
представата, която има за собствените си компетенции, с тази на хората, които го 
заобикалят. Научавайки мнението на околните, осъзнава по-добре силните и слабите си 
страни. 
 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Педагогическите патерни описват педагогически задачи и ситуации, свързаните с тях 
трудности и предизвикателства, възможни подходи за решението им, следствия и др. Те 
имат за цел споделяне на педагогически опит и добри практики. Патерните описват 
знанията по такъв начин, че решенията могат да бъдат използвани многократно, по 
различни начини, в различни ситуации.  
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Оценяването е един от основните индикатори за качеството на обучението. Проведено по 
подходящ начин, то може да стимулира обучаемите за по-ефективно учене, развитие на 
умения за критично мислене, работа в екип и др.   
В статията са представени четири вида патерни за оценяване – „Оцени се сам“, „Оцени 
колега“, „Оценяване на представянето“ и „Оценяване от кръга“. Създаването и 
популяризирането на нови патерни за оценяване ще подпомогне младите педагози при 
подготовката им за оценяване на знанията и уменията на обучаемите. 
 
Благодарности: Работата е финансирана от проект СП17-ФМИ-005 “Студентска школа 
за ИКТ иновации в бизнеса и обучението” към Фонд „Научни изследвания“ при 
Пловдивския университет „П. Хилендарски“. 
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