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AN IMPLEMENT FOR MECHANIZATION OF OLEAGINOUS ROSE 

HARVESTING 
 

Snezhan Bozhkov, Miho Mihov, Emanuel Badrikov, Stanislav Stanchev 

Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection “Nikola Pushkarov” 

7, “Shosse Bankya str., Sofia 1331, POBox 1369, tel. (359 2) 8246141, Е-mail: soil@mail.bg 

 

Abstract: The only stage in the cultivation of oleaginous rose, in which even today all activities continue to be 

performed manually, is the rose flowers harvesting. 

The report presents the final results of the stage "forming a concept on the construction of an implement for 

mechanization of oleaginous rose harvesting". A technical solution is proposed that solves complex the problems 

related to the work ing conditions of pickers and productivity of technological operation by realizing the pneumatic 

pick ing of rose flowers and transportation of the pickers and collected by them production in the rows of rose 

plantation. 

Keywords: oleaginous rose, rose flower, harvesting, mechanization, implement, work ing conditions, productivity. 

 

1. INTRODUCTION 

 

The oleaginous rose has always been a subject of national pride for Bulgarian nation as well as a symbol of 

the republic of Bulgaria within the international communion. The essential oil extracted from this kind of 

rose has characteristics that excels the rose oils offered on international market by other manufacturing 

countries such as Turkey, Russia, China, Iran, India, Georgia, Egypt, Algeria and France. 

Nowadays a number of technological operations in the cultivation of the oleaginous rose are partially or 

fully mechanized [3, 4]. The activities, related to the preparation of the site for a new plantation, the 

replanting of stem cuttings, the annual soil cultivation including ploughing, line hoeing, earthing, manuring, 

fertilization, chemical control of weeds, diseases and pests, pruning after rose harvesting have already 

been mechanized. The only stage in the technological process, in which all activities are performed 

manually, is harvesting. 

The picking of the oleaginous rose is carried out by workers under unfavourable conditions. The rose 

flowers are collected in the blooming phase when the basic accumulation of essential oil occurs. The rose 

harvesting lasts about one month – from mid-May until mid-June. It begins in the early morning at high 

ambient humidity caused by the falling morning dew and the frequent rainfall of the period. The rose pickers 

advance along the row spacing by performing multiple moves “back and forth” and often carry the 

harvested flowers “on their back” to the collection point outside the rose plantations. The thorns of the rose 

plants and the stinging insects hidden in the rose flowers create some extra problems. 

Information concerning the conduct of large-scale researches on mechanization of the oleaginous rose 

harvesting is missing in the international scientific area. There are studies on the separation of petals from 

the rose flowers [5, 9]. According to information from the Institute of Roses, Essential and Medical Cultures 

in Kazanlak an attempt to ease harvesting of the oleaginous rose have been made in Bulgaria in the recent 

past. Research that has led to the invention and implementation into production of a farm machine for 

mechanized harvesting of the blooming rose flowers has not been found out either in Bulgaria or in other 

countries where oleaginous rose is traditionally grown [2, 4]. 
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The aim that the working team of science section "mechanization" of IPAZR "N.Pushkarov"-Sofia set itself 

was the development of an implement for mechanization of oleaginous rose harvesting with which to 

improve the working conditions of pickers and raise labor productivity of technological operation. 

 

2. METHODS 

 

The results of the research presented in [2] can serve as basis for the invention of an implement for 

mechanized harvesting of the oleaginous rose by pneumatic picking of the rose flowers. Considering the 

morphological characteristics of the oleaginous rose, the specifics of the process of rose harvesting and the 

requirements to the mobile power means for forming of tractor/implement combination for mechanization of 

the harvesting process, a scheme of an implement which transports the pickers and harvested produce 

along the row spacing during the rose harvesting has been developed. The implement eliminates the need 

for self-movement of the pickers with the harvested rose flowers “on their back” along the row spacing of 

rose plants. Their participation in the process consists in handpicking of the rose flowers (as it is in 

traditional rose harvesting) and dropping them in the nearby container for storing the collected produce. 

It is logical to assume that the working conditions for rose pickers will be improved even more, and the 

productivity of the tractor/implement combination will be increased in case the handpicking of the rose 

flowers is also mechanized. An appropriate technical solution could be found by using the potentials of 

vacuum, the application of which in picking and transporting systems is not a novelty in agricultural 

practice. 

Approaches to develop a conceptual design for a technical device to replace the hand picking off, could be 

two: 

- Approach 1 (defined as energy-saving), in which the technical device allows all petals and most of the 

other components of the rose flowers to be sucked by vacuum, with the exception of sepals; 

- Approach 2 (defined as conventional) in which the technical device allows to be realized the traditional 

practice whereby the rose flowers are collected by picking below the flower cup. 

Basis for the adoption of the first (energy-saving) approach is the fact that the essential oil in the flower cup 

is only 2,3% of the total amount in the flower and the rest is localized in the petals (92,8%), staminal stipe 

(4,6%) and the pistil (0,3%) [7, 8]. It is assumed that the energy for the separation of the petals will be 

significantly less, and the pluses contributed by pneumatic picking off will compensate the “loss” of rose oil 

in the remaining non-picked elements of the rose flowers. 

Insuperable or hard to overcome problems will need to find the ways to realize the traditional practice of 

rose harvesting. It is to be expected that the device carrying out the separation of the flowers of rose plant 

will be considerably more complicated in the structural plan. 

In determining the parameters of the pneumatic system for oleaginous rose harvesting, specific 

peculiarities of the rose flower should be considered including size, weight, shape, picking force, etc. 

 

3. RESULTS 

 

3.1. Construction features of the implement for mechanization of the oleaginous rose harvesting  

The overall look of the implement for mechanization of the oleaginous rose harvesting by pneumatic picking 

of the rose flowers is presented in Figure 1. The main elements and assemblies of its construction are 
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indicated in Figure 1 as well as the rows of rose plantations and the farm tractor to which the implement is 

mounted for implementation of the harvesting process. 
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Figure 1.  Scheme of an implement for mechanization of oleaginous rose harvesting with pneumatic picking 

of the rose flowers 

a) View from above   b) View from behind 

1 – row of rose bushes; 2 – L-shaped frame; 3 – loading platform; 4 – picker’s seat; 5 – stand for the 

removable container; 6 – removable container for the harvested rose flowers; 7 – protective parapet; 8 

– operating module; 9 – carrier frame; 10 – rear workstation; 11 – console structure; 12 – support 

wheel; 13 – front workstation; 14 – sectional way distributor; 15  - luminaries;  16 – pneumatic picking 

off system; 17 – sectional vacuum tube; 18 – central dispenser, 19 – central vacuum tube; 20 – shaft of  

Power take-off; 21 – vacuum-pump; 22 – vacuum regulator; 23 – farm tractor; 24 – hitch attachments of 

implement’s triangle; 25 – container vacuum tube; 26 – fastening unit; 27 – sealing cover; 28 – relief 

valve; 29 – manipulator’s vacuum tube; 30 – manipulator.  

 

The implement includes carrier frame 9, in the forepart of which the hitch attachments for connecting to 

farm tractor 23 is formed. The type and sizes of the hitch attachments of implement’s triangle can be made 

in accordance with the Bulgarian State Standard [1], the international ISO-standard [6] or in a variant, 

providing an opportunity for attaching to the tractor linkage, made according to both standards.  
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Operating modules 8, each of which is situated between two adjacent rows of rose bushes, are fixed to the 

carrier frame 9. The number of modules may vary. The operating modules are connected to the carrier 

frame by fastening units 26.  

Each operating module 8 consists of L-shaped frame 2 (in the medium module there are two of the same 

kind) and loading platform 3 with a protective parapet 7 located at its perimeter. Two workstations are 

situated on the platform (rear workstation 10 and front workstation 13) for simultaneous servicing of a half 

of two adjacent rows of rose plantations.  Each workstation includes seat 4 and stand 5 with a removable 

container for the harvested produce 6. The stand and container are situated behind the seat of the second 

workstation. A pneumatic system 16 for picking off and carrying the blooming rose flowers to the container 

for their storage is also mounted. 

The pneumatic picking off system 16 consists of vacuum-pump, manipulators, pneumatic tubes, 

dispensers, regulator, connecting elements and protective devices. The vacuum-pump 21 provides the 

needed vacuum in the system for implementation of the picking of the rose flowers, and regulator 22, 

situated next to it allows for the vacuum rate to be keyed as appropriate for the particular conditions.  The 

vacuum-pump is fixed in close proximity to the shaft power take-off (PTO) 20 of the tractor and is driven by 

it.  

The central vacuum tube 19 connects the vacuum-pump 21 with the central dispenser 18, the sectional 

vacuum-tubes connect the central dispenser 18 with the sectional dispenser 14; container vacuum tubes 25 

connect the sectional dispensers 14 with the removable containers 6.  On each of the removable containers 

there is a sealing cover 27 with a built-in relief valve 28. Manipulator’s vacuum tube 29 connects the sealing 

cover with manipulator 30. The pneumatic tubes connecting the vacuum-pump with the central dispenser 

and the manipulators with containers’ covers are flexible. The rest of the pneumatic tubes can be non-

deformable.  

Luminaries 15 are fixed on the carrier frame. Their electric supply is implemented by the electrical 

equipment of the farm tractor.  

The support wheels 12 are fixed by console structures 11 to the lower end of L-shaped frames of the side 

operating modules (the upper ends are connected to carrier frame 9).  

 

3.2. Practical use of the implement for mechanization of the oleaginous rose harvesting 

 

The implement for mechanization of the harvesting of the oleaginous rose is used in the agricultural 

production after its attaching to a farm tractor.  

Regulating the distance between the operating modules 8, according to the width of the space between 

rose plantation rows, are done using the fastening units 26, which are fixed to carrier frame 9.  

The tractor/implement combination completed with the pickers in their working places moves in the rose 

plantations at a forward speed, which allows the harvesting of all possible produce. Each of the pickers 

directs controlled by him manipulator 30 to a blooming rose flower. The vacuum created by vacuum pump 

21, having reached the vacuuming part of manipulator 30 along the whole chain of dispensing and 

connecting elements of the pneumatic picking off system, picks the flower and through vacuum tube 29 

transports it to removable container 6 storing the harvested produce. After the removable containers are 

filled with rose flowers, they are replaced by empty ones.  

During the longest part of the picking process the workers are seated, which provides the necessary 

stability and preserves their efficiency. The pickers’ safety during the working process is ensured by 
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protective parapet 7 fixed to the loading platform. The size and type of the parapet do not prevent the 

blooming roses from being harvested. The protective parapet restricts undesirable contact of the pickers 

with the rose bushes by removing the last while the tractor/implement combination is moving in the spacing 

of rose plantations. 

In the early hours before sunset the harvested by the pickers sections of the rose plantations are 

illuminated by luminaries 15. The direction of the scintillated luminous flux can be adjusted.  

 

4. CONCLUSIONS 

 

A decisive step to raising the efficiency of rose production can be done by mechanization of the picking of 

the rose flowers - the only stage in the technological process that even nowadays continues to be 

performed manually. The presented results of research that has been conducted in the Mechanization, 

Irrigation and Drainage Department of Nikola Pushkarov Institute of Soil Science, Agrotechnologies and 

Plant Protection are definitive for the stage “forming a concept about the construction of an implement for 

harvesting of oleaginous rose”. The opportunities that the implement reveals such as improving the working 

conditions, eliminating the non-productive idling, providing sufficient technological time for harvesting of a 

product, which is extremely demanding to production conditions, accelerating of the harvesting process, 

easing the selection of qualified and responsible rose pickers and etc. will lead to higher efficiency of labor 

in harvesting the rose flowers and will enable the Republic of Bulgaria to uphold its reputation as a world 

leader in the production of oil from oleaginous rose.   
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DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF A SYSTEM 

FOR PNEUMATIC PICKING OF THE FLOWERS  

FROM THE OLEAGINOUS ROSE PLANTATIONS 

 

Stanislav Stanchev, Snezhan Bozhkov 

Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection “Nikola Pushkarov” 

7, “Shosse Bankya str., Sofia 1331, POBox 1369, tel. (359 2) 8246141, Е-mail: soil@mail.bg 

 

Abstract: The report presents the results of a research on pneumatic harvest of oleaginous rose.  The experimental 

installation is developed and the tests are performed to determine the parameters of a system for pneumatic pick ing of 

the flowers from the oleaginous rose plantations. Functionality and efficiency of binary vacuum-mechanical scheme for 

pick ing of the rose flowers are experimented and proven. The main parameters of the pneumatic pick ing off system 

are specified. The influence of the weather conditions and time of pick ing of the rose flowers on the effectiveness of 

harvest operation is assessed. 

Keywords: oleaginous rose, rose flowers, harvesting, pneumatic pick ing off, work ing conditions, effectiveness. 

 

ОБОСНОВАВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПНЕВМАТИЧНА УРЕДБА ЗА 

ОТКЪСВАНЕ НА ЦВЕТА ПРИ БРАНЕ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА 
Станислав Станчев, Снежан Божков 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола.Пушкаров” 

1331 гр.София, ул.Шосе Банкя 7, П.К. 1369, тел. (359 2) 8246141, Е-mail: soil@mail.bg 

 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В направление „механизация и хидромелиорации” на Института по почвознание, агротехнологии и 

защита на растенията „Никола Пушкаров” – София се провеждат изследвания върху механизиране 

прибирането на маслодайна роза – най-трудоемката и единствена операция от технологичния 

процес в розопроизводството, която продължава да бъде извършвана ръчно не само у нас, но и 

навсякъде по света, където се отглежда маслодайна роза. По разработен идеен проект на машина 

за рози [1], с помощта на компютърно имитационно моделиране са изследвани два технологични 

варианта (едномодулен и тримодулен), от използването на които се очаква да се подобрят 

условията на труд на розоберачите, повиши производителността и намалят разходите за прибиране 

на продукцията. По получените резултати в лабораторията за опитни и моделни образци на ИПАЗР 

„Н.Пушкаров” са изработени опитни образци на вариантите на машината за рози с ръчно откъсване 

на цвета. Експлоатационните им изпитвания са проведени в експериментално-производствената 

база на Института по розата, етеричномаслените култури (ИРЕМК) - Казанлък. 

Основен елемент от идейния замисъл на машината за рози бе механизирането и на самото 

откъсване на разцъфналия цвят, с което да се ограничат до минимум контактите на берача с 

шиповете по розовoто растение и скритите в цветовете жилещи насекоми, да се ускори беритбения 

процес, да се оптимизира подбора на лицата, участващи в брането и др. В разработения полезен 
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модел на машина за механизиране прибирането на маслодайна роза [3] за целта е предвидена 

пневматична откъсващо-транспортираща система. 

Проведени изследвания за оценка на възможността за пневматично откъсване на розовия цвят [2, 4]  

потвърдиха очакванията за това. Същевременно, предвид различните фази на разтвореност на 

розовите цветове по време на бране резултатите, публикувани в [2], отхвърлиха предположението, 

относно приложимостта му по отношение на всички, подлежащи за събиране цветове. Според 

формулираните изводи, безпроблемно събиране на розови цветове в различни етапи на 

разцъфтяване на цветната чашка може да бъде осигурено с прилагането на двукомпонентна схема, 

комбинираща механично отрязване на цвета под чашката (в съответствие с традиционната 

практика) и потенциалите на вакуума да „изтегли“ цвета преди отрязването му, и да го транспортира 

до съда за временното му съхраняване върху машината след отрязване. 

Целта на настоящото изследване е да се обосноват основни конструктивни параметри и 

експлоатационни показатели на подходяща за вграждане в машината за рози пневматична уредба 

за откъсване на цвета при бране на маслодайна роза. 

 

2. МЕТОДИ 

 

За обосноваване на параметрите на пневматична уредба, която да позволи откъсване на розовия 

цвят и отвеждането му до съда за неговото временно съхраняване върху работната машина, е 

подготвена опитна установка. Компанована е от три модула: приемен/засмукващ модул, създаващ 

вакуум модул, отвеждащ модул. Условията на провеждане на опитите за обосноваване параметрите 

на уредбата са контролирани с помощта на контролно-измервателни прибори. 

В качеството на модул, създаващ вакуум, е използвана машината за почистване с помощта на 

въздушна струя на малки площи Husqvarna 125 Bx. Съоръжена е с малолитражен бензинов 

двигател, а  техническите й данни (табл.1) позволяват широк диапазон на вариране с изследваните 

параметри и показатели.  

Приемният/засмукващият модул се състои от засмукващ накрайник, с помощта на който става 

отделянето на цвета от розовото растение, и удължител, позволяващ на берача да достигне до 

разцъфналите цветове, разположени от страната на обслужваната от него половина на реда. 

Присъединява се към всмукателния отвор на вакуумния модул. Размерите му са съобразени със 

следните ограничения: 

- максималният диаметър на всмукателния отвор на вакуумния модул; 

- диаметърът, до който най-малко се „свива” розовия цвят под действието на вакуума; 

- работната зона, която трябва да обслужва берача по време на работа; 

- удобството и безопасността при работа с него. 

Засмукващият модул, като елемент от уредбата за монтиране върху машината за рози, е в комплект 

с гъвкав пневмопровод. Размерите на частта, с която борави берача (означена като „манипулатор”), 

и пневмопровода, свързващ я с вакуумния модул, също са съобразени с посочените по-горе 

ограничения. 

Отвеждащият модул се присъединява към издухващия отвор на вакуумния модул. Състои се от 

пневмопровод и събирателен съд (контейнер) за събиране на откъснатия розов цвят. 

Работните режими на вакуумния модул се контролират чрез измерване честотата на въртене 

(оборотите) на двигателя на машината Husqvarna 125 Bx. Информацията за тях дава възможност за 
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осигуряване на съпоставими условия за изпитване на предвидените за тестване варианти. За 

нуждите на експерименталното изследване е осигурен тахометър (оборотомер) модел DT-2234C+ 

(табл.2), представляващ цифров измервателен уред от безконтактен тип.  

За използването му са извършени частични конструктивни корекции в отделни елементи от 

енергетичния модул на машината, без това да наруши нейната функционалност или влоши 

експлоатационните й показатели. Адаптирана е и засмукващата тръба на машината Husqvarna 125 

Bx (която е част от засмукващия модул), за да стане възможно присъединяването към нея на 

различни варианти засмукващи накрайници. 

 

Таблица 1. Технически данни за машината Husqvarna 125 Bx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Общ вид и технически данни за тахометъра DT-2234C+ 

 

Параметър, показател Описание, стойност 

Дисплей 5-цифрен, LCD 

Избиране на тестов 

диапазон 

Автоматично 

Обхват 2.5 до 99 999 оборота 

Разделителна 

способност, обороти 

- 0.1 оборота (от 2.5 до 999.9 об.) 

- 1 оборот (над 1000 об.) 

Точност +/- (0.05% 1 цифра) 

Разстояние на 

измерването, mm 

от 50 до 500 

Памет Последна стойност. Максимална 

стойност. Минимални стойност. 

Габаритни размери, cm 13x7x2.9 

Захранване Батерия 9V 

 

Върху засмукващия модул е монтиран вакууммер. В експерименталното изследване е използван 

механичен тип вакууммер с диапазон на измерване 0 ... -100 kРа1 и стойност на делението 1,0 kРа.  

Преди началото на изпитванията за обосноваване параметрите на пневматична уредба за 

откъсване на розовия цвят са проведени предварителните експериментални изследвания с цел 

събиране на информация за определяне границите на вариране на изследвани параметри и 

показатели. За да не се задръства пневматична уредба в процеса на работа, е необходимо, да 

бъдат съобразени нейните размери с размерите на преминаващите през засмукващия и 

                                                                 
1
 100 kPa = 1 bar = 0,983 atm 

Параметър, показател Стойност 

Честота на въртене на коляновия вал на двигателя на празен ход, min
-1

 2800-3200 

Максимална честота на въртене в режим „засмукване”, min
-1

 7500 

Обем  на въздуха в режим „засмукване”, m
3
/h 756 

Вместимост на контейнера за засмукани елементи, l 69 

Фиксатор на оборотите Да 
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отвеждащия модули розови цветове. За обосноваване на диаметрите на засмукващия накрайник и 

удължителя на засмукващия модул (манипулатора) и на пневмопроводите за отвеждане на 

откъснатия цвят, в района на експериментално-производствената база на ИРЕМК-Казанлък са 

събрани над 100 цвята от сорта Rosa damascene Mill, намиращи се в почти или напълно 

разцъфнала фаза. На всеки цвят са измерени диаметърът му в текущото разтворено състояние и 

диаметърът, до който може да достигне в резултат на свиването му под  въздействието на вакуума. 

На тяхна база е определен коефициентът на „свиваемост”, като отношение на диаметъра на цвета 

след свиването му под действие на вакуума и преди това. 

Анализът на резултатите от събраната информация показа „свиваемост” на цвета в границите на 40 

- 55 %. В повечето случаи диаметърът на цвета в свито състояние варираше между 24 - 26 mm. За 

конструктивната разработка от значение е стойността на диаметъра, до който най-малко може да се 

„свие” розовия цвят. По опитни данни той се оказа 28 mm. 

При изработката на нужните за експерименталното изследване елементи на засмукващия модул са 

ползвани тръбни продукти от PVC (тръби, колена, преходници и др.), което се обяснява с 

безпроблемното им набавяне от търговската мрежа, невисоката цена, ниската конструктивна маса, 

голямото разнообразие от конфигурации и размери. Границите за вариране на размерите им са 

съобразени с наложените ограничения, както следва: 

- максимално възможният диаметър да не надхвърля ø139 мм, колкото е максималният диаметър 

на засмукващата тръба на машината Husqvarna 125 Bx; 

- минимално допустимият диаметър да не е под ø28 мм, колкото е диаметърът, до който най-

малко се свива розовия цвят под действие на вакуума; 

- максималната обща дължина на манипулатора да е до 800 mm - разстояние, което е достатъчно 

от работната си позиция берачът да достига до края и на втората половина от реда; 

- минималната дължина на манипулатора да не е под 200 mm, за да се осигури удобното му 

захващане от розоберача и сравнително безопасна отдалеченост на ръката на розоберача от 

шиповете по розовото растение и възможните от поява  жилещи насекоми. 

За облекчаване на подготовката и използването на предвидените за изпитване варианти на 

манипулатори, диаметрите на вариантите са съобразени с наличните на пазара редукции 

(преходници) за преминаване от по-голям към по-малък диаметър. В табл.3 са посочени вариантите 

на засмукващи накрайници от тръбни PVC-елементи, които са използвани в проведеното  

изследване за определяне на начина за отделяне на разцъфналия цвят от розовото растение [2].  

 

Таблица 3. Варианти на засмукващи приспособления от тръбни PVC-елементи  

№ 

по  

ред 

Условно  

означение  

на варианта 

Външен диаметър 

на PVC-елемента,  

mm 

Площ на 

засмукващата 

повърхност, mm
2
 

1. Ф139 Ø 139* 15174 

2. Ф110 Ø 110 8171 

3. Ф75 Ø 75 3959 

4. Ф50 Ø 50 1662 

5. Ф40 Ø 40 1017 

6. Ф32 Ø 32 615 

 * от комплектацията на машината Husqvarna 125 Bx 
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Експерименталното изследване за обосноваване параметрите на пневматична уредба за откъсване 

на цвета от маслодайна роза се реализира в полеви условия. Опитите са провеждани в насаждения 

с различни по вид и сорт рози, възрастово развитие на розовото растение, състояние на розовия 

храст, при различни атмосферни условия и в различно време от светлата част на деня. 

Проведеното по-рано експериментално изследване върху начина за отделяне на разцъфналия цвят 

от маслодайно розово растение [2] отхвърли очакванията за безпроблемно откъсване на всичкия 

подлежащ на събиране цвят, единствено под действието на вакуума. Резултатите от опитите 

елиминираха и необходимостта, при търсенето на технически решения за реализиране на 

двукомпонентна схема за отделяне на розовия цвят от растението да се експериментира с 

вариантите засмукващи накрайници Ф139, Ф110 и Ф75.  

При реализацията на настоящото изследване са проведени опити с различни по конфигурация 

засмукващи накрайници от вариантите Ф50, Ф40 и Ф32, с дължини на манипулатора в границите 200 

– 800 mm и стъпка между изследваните дължини 100 mm, с различни по тип и размери 

пневмопроводи. Силата, с която става отделянето на цвета от розовото растение, се променяше, 

като се варираше с режимите на работа на двигателя на вакуумния модул. Поддържането на 

определен режим се осигуряваше с помощта на наличния фиксиращ механизъм. Стойността на 

откъсващата сила се контролираше (косвено) с помощта на вакууммера. 

В процеса на експерименталното изследване се контролираха следните параметри и показатели: 

- стойността на вакуума, създаван от вакуумния модул, за откъсване и отвеждане на розовия 

цвят;  

- оборотите на двигателя на вакуумния модул;  

- успеваемостта на откъсване на подлежащия за прибиране розов цвят при всеки опит за това; 

- състоянието на цвета след откъсване; 

- наличието в събирателния съд на листа, клонки и неразтворени пъпки. 

При анализа на резултатите от изпитванията се отчиташе (макар да е субективно) и мнението на 

берачите, относно големината на прилаганото от тях усилие за отделяне на цвета от маслодайното 

розово растение. 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 

 

Експерименталното изследване е проведено в две последователни години през периодите 01-03 

юни 2015 г. и 18-21 май 2016 г. в експериментално-производствената база на ИРЕМК-Казанлък. В 

процеса на опитите се генерирани идеи, чиято реализация позволи да бъдат оптимизирани в 

конструктивен и технологичен план редица параметри на уредбата за пневматично откъсване на 

розовия цвят и подобрени нейни  експлоатационни показатели. 

За изследване на възможността за прилагане на схема за отделяне на цвета от маслодайно розово 

растение, при която се комбинират потенциалите на вакуума с механичното отрязване на цветната 

дръжка под розовата чашка, в засмукващите накрайници от варианти Ф50, Ф40 и Ф32 са монтирани 

режещи елементи (от макетно ножче) в срез в непосредствена близост до повърхността на 

засмукване. Монтажът на режещия елемент е осъществен по два начина: „V-образен канал” и 

„права линия” (фиг.1). Eкспериментите са реализирани с опитната установка, представена на фиг.2. 
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( а ) ( б ) ( в ) 

 

Фигура 1. Засмукващи накрайници с режещи елементи 

 

Проведените опити със засмукващи накрайници с монтирани в тях режещи елементи показаха 

значително по-добри резултати при отделяне на розовия цвят от растението, в сравнение с опитите 

със същите засмукващи накрайници, но без режещи елементи. По-малко бе прилаганото усилие от 

страна на берача във всички случаи, когато цветната дръжка попадаше върху режещия елемент. 

Забелязано бе, че засмукващият модул с накрайник Ф32 (фиг.1.в) трудно засмуква розовия цвят, 

видимо поради намалената от режещия елемент и така най-малката от всички площ на засмукваща 

повърхност (вж. табл.3). 

 

 
 

Фигура 2. Общ вид на опитната установка за обосноваване  

параметрите на пневматична откъсваща уредба 

 

По резултатите от проведените изпитвания са конструирани режещи елементи за вариантите 

засмукващи накрайници Ф50 и Ф40. За повишаване на ефективността на рязане режещият елемент 

е мултиплициран, така че да позволи отрязване на цветната дръжка при движение на манипулатора 

във всички посоки. По техен модел са изработени натурни образци на режещите елементи. На фиг.3 

са представени елементите, предназначени  за вграждане в засмукващи накрайници Ф50, като на 
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фиг.3.а са с режещ ръб тип „звезда” с 9 и 13 зъба и диаметри на окръжностите на нарязване на 

зъбите, съответно на външната Ø40 mm и вътрешната Ø32 mm, а на фиг.3.б са с режещ ръб тип 

„кръг” с вътрешни диаметри на окръжността, съответно Ø44 mm и Ø38 mm.  

 

  

( а ) ( б ) 

 

Фигура 3. Варианти на режещи елементи за монтиране в засмукващ накрайник  

 

Закрепянето им към накрайника се извършва с помощта на подготвени за целта втулки (фиг.4). С 

изработените натурни образци на режещите елементи са комплектовани засмукващи накрайници, с 

които с помощта на опитната установка са проведени опити за оценка на ефекта и удобството при 

работа с тях.  

Опити са проведени и със засмукващи накрайници, при които режещият елемент е разположен от 

външната (фиг.5.а) или от вътрешната страна (фиг.5.б) по периферията на накрайника. Част от 

експериментите са осъществени с режещи елементи, специално изработени за нуждите на 

експеримента, а друга част със закупени от търговската мрежа елементи, подходящи за 

реализиране на идейния замисъл. 

 

  

 

Фигура 4. Закрепване на режещ елемент в засмукващ накрайник 

За обосноваване на конфигурацията на засмукващия накрайник е изследвано влиянието, което 

оказва разположението на повърхността на засмукване по отношение на откъсвания розов цвят. 

Изготвени са опитни образци (фиг.6) на засмукващи накрайници (прави и дъгообразни), с които са 

реализирани различни варианти на позициониране на манипулатора по отношение на розовия цвят. 

За оптимална се приема позицията на засмукващия накрайник, в която при минимални стойности на 

вакуума розовият цвят се увлича от засмукващия модул, така че стъблото му да се извие и пречупи 
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в мястото на контакт с режещия елемент или самостоятелно, или в резултат на леко движение от 

страна на розоберача. 

В процеса на експерименталното изследване е оценявано влиянието върху работата на 

пневматичната откъсваща уредба на пневмопроводите, използвани в засмукващия модул на 

пневматичната уредба. Проведени са опити с различни по вид и размери тръбопроводи в 

конфигурациите на пневматичната откъсваща уредба със засмукващ модул с един и два 

манипулатора. 

 

  
( а ) ( б ) 

 

Фигура 5. Варианти на разположение на режещи 

елементи по периферията на засмукващия накрайник 

 

   
прав дъга 45° дъга 90° 

Фигура 6. Откъсване на розов цвят с различни по конфигурация засмукващи 

накрайници 
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Възможностите за вариране с дължините на пневмопроводите са ограничени. Минималните им 

стойности се лимитирани от схемата на разположение на елементите от пневматичната откъсваща 

уредба върху машината за рози, а максималните - от съчетаването на изискването за достъпност на 

берача до всеки разцъфнал цвят в определения му обсег на действие и на желанието за 

осигуряване на удобство на работа при изпълнение на технологичната операция. 

Дължините на пневмопроводите се съобразяват и с дължините на манипулаторите. На фиг.7.а е 

показан начинът на закрепване на опитната установка върху едномодулната машина за рози, а на 

фиг.7.б етап от опит при определяне на дължините на манипулатора и пневмопроводите от  

засмукващия модул. За намиране на оптималната дължина на манипулатора са моделирани 

варианти с дължини на манипулатора от 800 mm до 200 mm, със стъпка 100 mm.  

 

 

 

Като оптимални се приемат пневмопроводите, чиито диаметри при определена дължина осигуряват 

безпроблемно отвеждане на откъснатия цвят от манипулаторите до събирателния съд при 

минимален вакуум. 

За идентифициране на стойностите на вакуума, осигуряващи успешно и надеждно отделяне на 

разцъфналите цветове от розовото растение в различни експлоатационни условия, опитната 

установка на пневматичната откъсваща уредбата е частично модифицирана. С цел снижаване на 

загубите на вакуум в засмукващия модул е намалена до минимум дължината на засмукващата 

тръба на машината Husqvarna 125 Bx, чрез която пневмопроводът на манипулатора се свързва с 

вакуумния модул. С модифицираната опитна установка, комплектована с определени като 

оптимални по размер и конфигурация елементи (засмукващи накрайници, манипулатори, 

пневмопроводи), са реализирани опити с различни стойности на вакуума до осъществяване на 

откъсване на розовия цвят без нараняване на намиращите се около него пъпки, без засмукване и 

откъсване на листа и други части от розовия храст. Експериментирани са ситуациите при работа със 

засмукващ модул с един и два манипулатора (фиг.8).  

  
( а ) ( б ) 

 

Фигура 7. Едномодулна машина за рози, съоръжена с опитна 

установка за пневматично откъсване на розовия цвят 
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Паралелно е определяна трудността на откъсване при различни атмосферни условия и време на 

бране /рано сутрин, преди, около и следобед и привечер/. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ 

 

Резултатите от проведени с помощта на опитната установка на пневматичната уредба за откъсване 

на розов цвят експерименти с различни по вид, конфигурация и размери нейни елементи позволиха 

да бъдат определени (табл.4): 

 

 

 

 
( а ) ( б ) 

 

Фигура 8. Опитна установка със засмукващ модул с един и два манипулатора 

 

- диаметърът и формата на засмукващия накрайник на управляемия от берача манипулатор, 

които да осигурят отделяне на цвета от розовото стъбло при всеки опит за това;  

- общата дължина на манипулатора, която да даде възможност на берача да достигне до всеки 

цвят в неговата зона на действие (вкл. и до намиращите се във вътрешността на храста) без 

това да провокира контакт с шиповете по розовите растения;  

- типът и размерите на пневмопровода, отвеждащ безпроблемно откъснатия розов цвят до съда 

за неговото временно съхраняване върху платформата; 

- основните конструктивни параметри на режещия елемент, осигуряващи отрязване на цвета без 

или с минимално усилие от страна на берача; 

- техническите изисквания към модула, осигуряващ необходимия за реализиране на 

технологичната операция вакуум при минимални експлоатационни разходи.  

Общото изискване към всички елементи от засмукващия и отвеждащия модули са, да имат гладка 

вътрешна повърхност, с цел снижаване до минимум на загубите от триене при преминаване на 

откъснатия цвят през тях. Преходите между засмукващия накрайник, удължителя на манипулатора, 

пневмопровода и събирателния съд не трябва да допускат стесняване на напречното сечение на 

модулите на уредбата. 

Констатирано е, че независимо от типа на използваните засмукващи накрайници ефективността на 

отрязване до голяма степен зависи от състоянието на режещите елементи. Неправилният монтаж, 
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неподходящият вид заточване или настъпилото затъпяване в процеса на работа изискваше 

прилагането на по-голямо усилие от страна на берача за отделяне на цвета от маслодайното розово 

растение. 

Със засмукващите накрайници, чиито режещи елементи са монтирани вътре в тях под всмукателния 

отвор (фиг.4), откъсване на цвета от розовото растение е реализирано със  степен на успеваемост 

при различните варианти между 75-85%. Основното предимство при използването им е, че посоката 

на прилаганото от берача движение за реализиране на отрязването на цвета не е от значение за 

самия процес на откъсване и може да се избира от берача по негово усмотрение и удобство. 

Главният недостатък при откъсването на цвета с този тип засмукващи накрайници е, че не може да 

се контролира визуално дълбочината на проникване на розовия цвят в засмукващия модул. В 

резултат на това нараства вероятността режещият елемент да не се окаже под цветната чашка и 

откъсването на цвета или да не се осъществи или да се откъсне цвят с по-дълга дръжка, 

включително и с разположени по съседство листа и неразцъфнали розови пъпки. 

Със засмукващите накрайници, чиито режещи елементи са разположени по периферията на 

всмукателния им отвор (фиг.5), е отчетена почти пълна успеваемост при откъсването на розовия 

цвят. Без значение се оказа мястото на монтиране на режещите елементи (външно или вътрешно) 

по отношение на всмукателния отвор. Най-добро съотношение между контролираните параметри и 

показатели беше констатирано при ъгли на разположение на повърхността на засмукване по 

отношение на стъблото на откъсвания розов цвят в границите между 75°–90°. За осигуряването им 

засмукващият накрайник трябва да е с форма на дъга с ъгъл на извивката в посочените граници. 

За сметка на възможността розоберачът да насочи манипулатора строго към определения за 

откъсване цвят, да поднесе засмукващия накрайник в зоната непосредствено под цветната чашка и 

ако цветът не се отчупи сам, да осъществи движение за отрязването му, се избягват недостатъците, 

наблюдавани с предния тип засмукващи накрайници. Главният недостатък при откъсването на цвета 

със засмукващи накрайници с режещи елементи, разположени по периферията на всмукателния им 

отвор, е, че е необходима по-голяма съсредоточеност от страна на розоберача в процеса на работа, 

за да насочи точно манипулатора и извърши нужното движение в правилната посока. 

Идентифицирани са стойностите на вакуума, които създават условия за отделяне на разцъфналите 

цветове от розовото растение без или с минимално усилие от страна на берача, без засмукване на 

намиращите се около тях неразтворени пъпки и листа и без недопустимо нараняване на събираната 

продукция. За вакуумна уредба със засмукващ модул, състоящ се от манипулатор (засмукващ 

накрайник и удължител) вариант Ф40 с обща дължина 450mm и пневмопровод с вътрешен диаметър 

Ф50 и дължина 500mm, при работа с един и два манипулатора те са съответно: при работа с един 

манипулатор – 3,5…4,0 kPa; при работа с два манипулатора 8,0…8,5 kPa. По-високите стойности 

при варианта с два манипулатора се обясняват със загубите на вакуум в разклонителя и 

пневмопровода, свързващ го с вакуумния модул. Наличието им трябва да се отчете при 

изчисляване на общия вакуум, който трябва да осигури вакуумният модул за успешно реализиране 

на технологичната операция. 

Проведените опити при ясно и дъждовно време, както и в различно часово време на светлата част 

от деня установиха, че откъсването на розовия цвят в ранните сутрешни часове и при валежна 

обстановка се реализира с по-нисък вакуум и с по-малко усилие от страна на берача. 

Наблюдаваният ефект при повишена влажност на околната среда може да се обясни с по-голямата 

гъвкавост на цветната дръжка, която й позволява по-лесно да се огъне до състоянието, при което 
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увлеченият от вакуума в засмукващия модул розов цвят се отчупва от нея самостоятелно или с 

минимално участие на розоберача. 

 

Таблица 4. Технически данни и изисквания към елементите от пневматичната уредба за откъсване 

на цвета от маслодайна роза 

Наименование  

на елемента 

Технически данни 

Изисквания Конструктивен параметър / 

Експлоатационен показател 

Оптимални 

стойности 

Засмукващ 

накрайник 

 

- форма; 

-диаметър на засмукващата 

повърхност. 

дъга 75-90° 

Ø36 - Ø40 mm 

Лек, с гладка вътрешна 

повърхност, с демонтируем 

режещ елемент. 

Манипулатор - обща дължина 400 - 450 mm Лек, ергономичен. 

Пневмопровод на 

засмукващия модул 

- тип; 

 

- вътрешен  

  диаметър; 

 

 

 

 

 

- дължина. 

 

 

Ø40 - Ø50 mm 

Ø50* mm 

 

 

 

 

 

500 mm 

Гъвкав, лек, с гладка вътрешна 

повърхност. 

 

* Задължителен за 

пневмовръзката между 

разклонителя и събирателния 

съд при варианта на засмукващ 

модул с два манипулатора. 

Режещ елемент - ширина на 

 режещата част; 

- ъгъл на   

  заточване на  

  режещия ръб. 

5 - 10 mm 

 

до 12° 

Едностранно заточен и закален. 

Разположен по периферията на 

засмукващия накрайник със 

заточената част на режещия ръб 

навътре. 

Вакуумен модул 

(вакуумпомпа) 

- тип; 

- работен вакуум. 

 

до 30 kPa 

- нисковакуумен 

 

На базата на получените при експерименталното изследване резултати може да се пристъпи към 

разработването и изработването на елементите от уредбата,  предвидена за вграждане в машината 

за рози с пневматично откъсване на розовия цвят. За осигуряване на удобна и ефективна работа 

задължително условие при изработването на манипулаторите е, да се използват заготовки от леки, 

с гладка вътрешна повърхност и устойчиви на химични въздействия материали. Предвид 

функцията, която изпълнява, режещата част на засмукващия накрайник трябва да е с 

износоустойчив режещ ръб. Желателно е, да бъде демонтируема, с цел нейната подмяна с нова 

или заточване на режещия ръб, ако това е целесъобразно.  

За оптимизиране на показателите на пневматичната откъсваща уредба както в експлоатационен 

план, така и като цена, от решаващо значение е правилният избор на модула, създаващ вакуум. 

Доказаните в полевите опити ниски потребности от вакуум за реализиране откъсването на цвета и 

неговото транспортиране до съда за временно съхранение позволяват да бъде използвана 

вакуумпомпа от нисковакуумен тип - помпите с най-ниска пазарна цена. Задвижването на 

вакуумпомпата и осигуряващите нейното функциониране елементи се подбират след 

конкретизиране на параметрите й. 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

19 

 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамките на изследване върху създаването на машина за механизиране прибирането на 

маслодайна роза е разработена опитна установка и са проведени експериментални изпитвания за 

определяне параметрите на уредба за пневматично отделяне на цвета от насажденията с 

маслодайна роза. Експериментирана и доказана е функционалността и ефективността на 

двукомпонентната вакуумно-механична схема за откъсване на розовия цвят. По получените 

резултати са прецизирани параметрите на основни елементи на пневматична откъсваща уредба, а 

именно: типът и размерите на отрязващата част на управляемия от берача манипулатор; общата 

дължина на манипулатора; типът и размерите на пневмопровода, отвеждащ откъснатия розов цвят 

до съда за временното му съхраняване; типът на вакуумния модул; стойността на вакуума, 

необходим за пълноценното и качествено реализиране на беритбената операция. 

Констатирано е, че атмосферните условия и времето за бране влияят върху процеса на откъсване 

на розовия цвят. Повишената влажност на маслодайните растения благоприятства извиването на 

цветната дръжка до необходимата степен за самостоятелно или с минимално усилие откъсване на 

розовия цвят. Желателно е, беритбата да приключва в определеното технологично време, а ако 

това е трудно осъществимо, се препоръчва, да започва по-рано (преди изгрев слънце), като за 

осветяване на работните зони от редовете се използва наличната в машината за рози осветителна 

система. 

Получените при експерименталното изследване резултати дават възможност, да се пристъпи към 

изработването на пневматична откъсваща уредба, с която да бъде комплектована машината за 

бране на рози с пневматично откъсване на розовия цвят. 
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Abstract: The paper examines the problem of traffic assignment at certain routes in the urban transportation network  

based on the first principle of Wardrop-(UE-users equilibrium)”, and the second - (SE- system equilibrium)”- the 

average time for the system is minimal. The network  is represented as a directed graph with Fuzzy arcs’ weights and 

travel times as a function of traffic flows. The algorithm of route selection is based on the incremental approach to 

release part of the flow for certain destination along the shortest route determined with considering the presented 

Fuzzy weights. The modified Dijkstra's algorithm is used according to which the arcs’ weights are represented as 

Fuzzy numbers. 

The paper focuses on the routing of an emergency care ambulance depending on the coverage of the outpatient 

emergency care centre on the area of the received call and tak ing it back into the headquarters after the patient has 

been driven to the closest hospital. The coverage of the regions in the city of Sofia has been defined in advance by 

applying the well- known mathematical model of selecting the centers location through implementing the task of 

coverage (set covering problem), a task of mixed integer and linear programming. The target function and constraints 

and binary variables are defined in the Solver Add-in. 

Keywords: route, transportation networks, fuzzy weight arcs, emergency medical aid 

 

1. INTRODUCTION 

 

The problem of searching the shortest path is very common and is widely studied on graph theory and 

optimization areas. Transport networks most often presented in the literature as a directed graph G(V,E), 

with sets of nodes V={1,..N} and the arcs E= {1,..M}. The practical application in various transport and 

logistical problems associated with the achievement of the best path is connected with many algorithms 

which are more or less effective, depending on the particular case. Most of these path finding algorithms 

are ones for to the shortest path from a source node to the other node or to all other nodes in the graph. In 

different models for traffic forecasting after receiving the forecasting matrices of correspondences (O-D) it is 

necessary to make the appointments of flows on specific routes in the transport network. The most often 

used method is so-called aggregate value of the determined flows in an arc in the transport network. The 

literature describes various methods for the attachment of traffic flows: all or nothing - each 

correspondence is distributed by the shortest path-Shortest Path Problem (with a minimum value / time, 

etc.); under: 1st principle of Wardrop for ‘users’ equilibrium’ (UE), and the 2nd for ‘system equilibrium‘(SE) - 

the average time for the system is minimal, as shown in [3], [8]. One of the most common approaches is 

the incremental approach [2]. It could be briefly defined as follows: for each O-D correspondence from the i-

th node of j-th node, part of k-th mode of transport is directed 
k

ijf  through the shortest path P (i-> j), set by 

the well-known algorithms of Dijkstra, Floyd, etc. When a part of the flow passes given arcs of the network, 

they change their length, due to nonlinear dependence to the "length". During the next iteration of the other 

correspondence (z, l) it is passed on new part      k

zlf  through the shortest path. All O-D correspondences 
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are carried out by adjusting the values of all the arcs of the Shortest path. Shortest-Path Problems play an 

important role for the attachment of matrices of correspondences in routing in urban transportation 

networks. 

 

2. METHODS 

 

For realization of the problem with the inclusion of the evaluation of uncertainties in algorithms for finding 

the shortest path between two or between all the nodes - length of the arc of the network may represent the 

time or costs that are variable (non- deterministic). In literature there are different approaches to accounting 

for variability: interval estimation [1] and fuzzy numbers. The fuzzy sets theory was introduced by Zadeh 

[13]. This is a method for modeling the type of of instability associated with ambiguity. In this paper is used 

proposed in [5] modification of Dijkstra's algorithm, as permanent marks of each vertex (the shortest 

distance from vertex source) also fuzzy numbers.  

Despite the intensive development of the theory of fuzzy sets. There is no single formula formulation of the 

problem [13],[5],[11],[6], due to various assumptions, aims and forms of fuzzy numbers. In this paper an 

approach is used for finding the shortest path from s to all other nodes of the graph, similar to that in [13]. 

This paper is examined improvement of the incremental approach in [7] and [8], , as is examined 

uncertainty in the inclusion of deterministic assessments to determine the shortest routes. 

 

3. DEFINITIONS AND METHODS 

 

Two approaches to distribution (appointing of routes) matrix conversations with deterministic evaluate the 

function of the cost depending on the flows in each arc are presented. 

By following the exhibition in [7], the transport network is presented as Connected graph G (V,E), 

comprising a set V of vertices, and a set E of arcs (sections of the road network), with N nodes and M 

oriented arcs. At a matrix of correspondences (O-D matrix) Т with elements  of traffic Tij. The task is 

reduced to correspondents, where unit of flow passing through arcs (sections) in network of minimal cost. 

The target function: 

 (1)        min
1

 


M

k

kkk fcfZ  

where kf  It is summary flow of correspondences, passing through the arc k, and  kk fc  the cost (time) for 

passing the one  unit flow  through arc k. 

When not take into account the index k, for each arc can be used as known function BPR;  

(2)        42.0,10 




















 



u

f
tftfc ;  

0
t  - time travel at speeds of free movement; u - a throughput of the arc. 

At fixed cost   constfc
kk

   , the problem is solved by known methods of linear programming. Generally, cost 

kc  nonlinear depend on the volume of flow in the arc kf , which is the task of nonlinear programming. 

Staging of the problem in [6] e as follows: a is the initial state of the system, i.е. the elements of the graph 

accumulate distributable flows 
)0(

k
f  . Calculate values (times) -  )0(

k
fck   and are defined in arcs Eek   of 
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Fig. 1 Acyclic directed graph 

the network G(V,E). Found are the shortest routes for all correspondence and recorded in separate 

massifs. In certain step is passing on part of the correspondence on the shortest path, calculated increase 

of arc’s flow of the path, recalculated costs for the next iteration  )1(

k
fck  and again entered in graph of the 

network. Again find the shortest routes and for each iteration is recalculated Tij, while not be distributed all 

O-D matrix.  

A similar algorithm in [8], the network is "loaded", alternately in small steps and after each step 

"recalculated" values the shortest path from a vertex (O) to a vertex (D), and many other approaches have 

been presented in [8].The basis of the both described algorithms repeate application of algorithm for finding 

the shortest path from a source node to the other nodes is or to all other nodes in the graph. This is a 

classical algorithm of insertion of "label" of Dijkstra, at given values determined length (time, cost) of arcs in 

graph G (V, E). 

Therefore, one of the variants to be examined the shortest path problem with not deterministic "length" is a 

modification of the algorithm of Dijkstra, or to use known algorithms for finding k- shortest paths  [12], [3] 

with the inclusion of an uncertainty 

In the next paragraph will be present an approach to solve the shortest paths problem, with lengths of arcs 

in the graph - fuzzy numbers, which is described in [11]. Will be considered only triangular fuzzy numbers 

(a, b, c). The modified Dijkstra's algorithm with arc lengths - fuzzy numbers and are used example data by 

emergency medical aid in Sofia. 

 

3.1. TRIANGULAR FUZZY NUMBER  

 

Given is an Acyclic directed graph Fig. 1. Triangular fuzzy number А Fig. 2, which can be of value (а,b,c) is 

defined by membership function which assigns to each object a grade of membership ranging between 

zero and one for a given value (x) to a fuzzy set )(xA . This is illustrated in the formula (3). In the general 

case - a–min, b–mode, c–max. 

 

FUZZY SHORTEST PATH LENGTH ALGORITHM  [11]: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.2 Membership function 
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(3) 

 

 

 

 

 

Step 1: All the possible paths Lengths Li from i=1, 2 …n where ),,( '

1

'

1

'

1
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i
 . 

 

Step 2: Initialize   ),,(,,min '

1

'

1

'
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Step 3: Initialize i=2. 

Step 4: (4)     
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Step 5: Set  cbaL ,,min   as calculated in Step 4. 

Step 6: 1 ii . 

Step 7: If 1 ni , go to in Step 4. 

Similarly is defined in fuzzy number B, which can be of value  2,2,2 cba  real numbers. Then the fuzzy sum 

of these two is:  21,21,21 ccbbaaBA  .  

Fuzzy shortest path length algorithm is ilusreded with the example of graph G(V,E) from Fig.1 with fuzzy 

numbers of arcs from Table.2. 

 

4. RESULTS 

 

The cars of emergency medical aid with special regime of movement under the Law on Road Traffic 

enjoyed advantage on the road. Practically ambulances pass crossroads included sound and light, when 

perform signal to a patient with a life-threatening the situation or is transported in a critical state to the 

hospital. For example, case in which the ambulance is a special regime of movement to the patient with 

life-threatening the situation i.e. code red (8 min.) by the standards of emergency medical aid. Complying 

with the location and the number of emergency centers and their coverage area within the specified by 

standards time framework, where implementing the task of coverage (set covering problem) [9]. 

After receiving emergency call the ambulance from additional emergency center that cover the region is 

assigned to service: access to patient location, transportation to the nearest suitable hospital emergency 

department and return to central emergency center. 

Therefore, the length of each of arcs in the urban transportation network has three distances, which are 

presented as Fuzzy numbers. The objective is to determine the shortest path using a combination of the 

two described above approachs. The example is presented as each of the node in the transport network 

corresponds to:  

1- Additional medical center; 2- Patient; 3- Patient; 
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4- Hospital; 5- Hospital; 6- Central Emergency Medical Center;  

 

In Table 1 is shown the location of each of the nodes with geographic coordinates, which  are converted 

decimal numbers. The geographic coordinates are converted to decimal numbers, by using same formula 

(5) for Latitude and for Longtitude. 

 

(5)    
3600

''1

60

'1
1  decimal number; 

 

In Table 2 are presented each arcs between the vertex and their lengths with values in the general case - 

a–min, b–mode, c–max. 

 

Table 1 Coordinates  Table 2 Legth of arcs 

vertex Latitude Longtitude 

1 42,670092 23,347919 

2 42,679397 23,381289 

3 42,648317 23,401267 

4 42,658847 23,415283 

5 42,660164 23,371992 

6 42.70446 23.332764 

 

 

 

Step 1. Determined the following 4 possible paths from 1 to 6: 

P1: 1-2-4-6  ->L1 = (4.3+2.5+6.2,4.6+2.7+6.4,6.2+3.9+7.5) = (13,13.7,17.6) 

P2: 1-2-4-5-6 -> L2 = (14.9, 16.7, 21) 

P3: 1-3-4-6 -> L3 = (18.9, 20.6, 23.4) 

P4: 1-3-5-6 -> L3 = (19.1, 21, 23.4) 

Step 2: Lmin = min (L1,L2, L3<L4) ->L1 = (13,13.7,17.6) 

Step 3: i = 2; 

Step 4: Compute (a,b,c): 

;7.16)7.16,6.17min(),min(

;13)9.14,13min(),min(

;14
)139.14()7.137.16(

)13*9.14()7.13*7.16(

'

'

'















i

i

i

bcc

aaa

abакоb

 

L2 = (13, 14, 16.7) 

Step 5: Lmin = min (L1,L2 < L3) -> L2 = (13,14,16.7) 

Step 6: i=3 (i=2+1); 

Arc (i, j) Length Lij 

i j a b c 

1 2 4,3 4,6 6,2 

1 3 7,7 8,4 8,5 

2 4 2,5 2,7 3,9 

2 5 3,7 4,4 5,1 

3 4 5 5.8 7.4 

3 5 4,5 4,9 5,2 

4 6 6,2 6,4 7,5 

5 6 6,9 7,7 9,7 
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;6.17)6.20,6.17min(),min(

;13)9.18,13min(),min(

;9.15
)9.1813()6.2014(

)9.18*13()6.20*14(

'

'

'















i

i

i

bcc

aaa

abакоb

 

L3 = (13, 15.9, 17.6) 

 

Step 7: i=4 (i=3+1); 

;6.17)21,6.17min(),min(

;13)1.19,13min(),min(

;9.15
)1.1913()2114(

)1.19*13()21*14(

'

'

'















i

i

i

bcc

aaa

abакоb

 

L4 = (13, 15.9, 17.6) 

 

To calculate Step 7 of the algorithm, i.e. to found Euclidean distances between all path lengths and Lmin 

applying the formula (4). Therefore are calculated Euclidean distance: 

 

 P1: 1-2-4-6,  Li = (13, 13.7, 17.6) and  Lmin = (13, 14, 16.7). 

 

(5)   (Li, Lmin) =      7.166.17147.131313
222

  = 0.96 

Step 8 : At i = 5. The procedure stops.  

And finally the fuzzy shortest path length Lmin = (13, 14, 16.7) is calculated. The detail about calculate the 

shortest path is shown in paragraph 4.1. 

 

4.1. AN ALGORITHM FOR SEARCHING THE SHORTEST PATH 

 

We aim at determining the fuzzy shortest length Lmin and the shortest path needed to traverse from source 

to destination. By combining the fuzzy shortest length method with similarity measure, the new algorithm is 

as follows in Table 3. 

The next step, we compute the similarity degree S(Lmin, Li) between Lmin, and Li for i = 1,2,3 by means of 

similarity measure:  

 

(6) )/]/m(x B - )/A(x-[1 B kk1k

m

),A(S  

 

On executing the above algorithm on the example network of fig 2. The first two steps have been already 

calculated in section 4.  

In order to compute the accuracy in similarity degree, we should let a generic element U denoted by μi = (i 

= 1,2…10), we will discuss in detail as follows: 
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From section 4 we have four possible paths lengths in fig 2 as: 

 

P1 = (13, 13.7, 17.6) 

P2 = (14.9, 16.7, 21) 

P3= (18.9, 20.6, 23.4) 

P4= (19.1, 21, 23.4) 

 

Table 3 An algorithm for the fuzzy shortest path 

1 

Find out all the possible paths from  

Source node S to Destination node D  

and compute the corresponding path lengths Li , i = 1,2…..n. 

2 
Compute Lmin by using fuzzy shortest  

path length procedure ( Table 1) 

3 Find the Euclidean distance di for i=1 ,2..n between all the possible path and Lmin 

4 Decide the shortest path with the path having lowest Euclidean distance. 

 

And minimum path length is:            

Lmin = (13, 14, 16.7). 

Now to compute step 3 of algorithm in Table 3 i.e. to find Euclidean distance between all path lengths and 

Lmin. 

For path 1 length is (13, 13.7, 17.6) and Lmin is (13, 14, 16.7). Therefore calculating Euclidean distance:  

d (path 1, Lmin) =      7.166.17147.131313
222

 
 
= 0.96 

 

In the similar way after computing the Euclidean distance we get d(path 2, Lmin)= 4.77, d(path 3, Lmin) = 

10.10 and d(path 4, Lmin)= 10.41. 

Next, we want to decide the shortest path by examining the Euclidean distance d between Lmin and di for 

i=1, 2, 3. And from the above calculations we can see that path 1 has the least Euclidean distance, and one 

can choose path 1-2-4-6 as the shortest path.  

 

5. CONCLUSION 

 

In this paper, the main objective is shown how given uncertainty is reflected in the shortest path between 

two nodes. The algorithm for determining them is an important part of the algorithm for distribution of 

correspondence from the matrix O-D. The application of two known approach presents the concrete routes 

in real transport network. The method is explained with this an example. Application is made with the help 

of example data by emergency medical aid in Sofia. This optimization of the lengths of arcs with fuzzy 

numbers would be useful in life-threatening cases of emergency medical aid. The stages are realized with 

choice of service hospital with an emergency room on a criterion the shortest path length. 
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Abstract: From all cereals the oats is the culture that due to dietary and healthy impact on the human body 

becomes more sought after in the market. The residual products of oats after harvesting the grain such as straw and 

chaff are sought after for animal feed. 

The aim of this research is to test the potential opportunities of the spring naked oats variety "Mina", Bulgarian 

selection, grown on the principles of organic farming. The research is carried out in real ecological environment under 

field conditions of Sakar agro-ecological region. 

In ecological environment and without using of pesticides and mineral fertilizers  the vegetative development of 

the spring naked oats variety "Mina" passes normally. The duration of the vegetation period ranges from 93 to 115 

days. For this period the oats grew by an average of 69.7 cm. 

Under the ecological conditions of Sakar agro-region average yields of grain are 1292.830 kg/ha, and the 

quantity of straw is 1515.500 kg/ha. The yields of grain of spring naked oat variety "Mina" grown in ecological 

conditions are lower compared to the average yields of oats in the country for the same period with 452.50 kg/ha. This 

difference is not alarming considering the fact that the production of this variety oats is ecological clean and there is 

market demand for dietetic foods. 

Keywords: spring naked oat, ecological environment, vegetative development, growth in period of vegetation, 

productivity, grain, straw, Sakar region  

 

1. INTRODUCTION 

 

The oats is a cereal which is very well known in Bulgaria. Most of grown varieties of oats are spring. 

Scientists work to diversify the spring varieties and in the direction of creating new varieties of wintering 

oats [9]. The naked oats is not a new culture and for it should not be talking like a modern form of oats 

which is product of biotechnology or genetic engineering. The Russian botanist Vavilov writes about the 

naked oats as a species known from the wild flora and as a species genetically connected with European 

cultivars of oats [12]. Successful is the selection of varieties of naked oat in many European countries 

(Finland, Germany, Great Britain, France, Poland, Sweden, Ukraine, Russia, Belarus), as well as in the 

United States, Canada and Australia [6]. 

Attention of the researchers and users is drawn from the fact that the naked oats is sought after for 

food for people and for feed for animals. The content of amino acids, crude protein and fiber are higher 

than those of the wheat and the other crops [3]. In addition to the improved biochemical properties of the 

grain of naked forms of oats is it’s unpretentious to growing conditions. So with the years this form of oats 

began to be sought from producers and processors. The first spring naked oat variety Mina is zoned in 

Bulgaria in 1994. It is selection made by scientists from IPGR "K. Malkov" in Sadovo [1]. Significant are the 

mailto:vili13@gmail.com
mailto:trendafdilov@outlook.com
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research in direction of cultivation, productivity and quality of naked oats [4, 5, 10]. With the years and due 

to the established principles of healthy eating, began research work on organically cultivation of cereals 

and other crops [2]. 

 

This research was conducted to investigate the potential of spring naked oat variety "Mina" grown 

on the principles of organic farming. The influence of soil and climatic indicators on the germination, the 

vegetative growth, the growth rate in the vegetation period and the productivity are tracked. Reported is the 

dynamics of growth of the naked oats, as in every 10 days was measured the height of 10 marked for this 

purpose plants. Morphological analysis of plants was made. Reported are the duration of the periods 

between phases of growth, the duration of the vegetation period and the yields obtained from grain and 

straw (kg/ha). 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

 

The scientific research was conducted under natural field conditions of Sakar agro-ecological 

region. Studies were carried out in three consecutive years (2009, 2010 and 2011), in properly done 

preparation, sowing and harvesting of spring oat varieties. The soil type on which was carried out the 

experiment is a leached cinnamon forest soil (Chromic Luvisols), with acidic reaction and content of humus 

about 2%. The predecessor, after which was sown oats is peas. According to the requirements for proper 

farming of the spring oats, after harvesting of predecessor was carried out deep plowing for burying of the 

residues of peas. The choice of predecessor peas is not accidental and is done to enrich the soil with 

nitrogen. After the 20 of February at the earliest opportunity to enter in the test area was made disking and 

cultivating. Sowing was done with sowing norm of 180 kg/ha. The experiment was carried out according to 

the method of the blocks in three repetitions and size of the experimental area of 20 m
2
 (2x10 m). The 

harvesting was carried out in technological maturity. The sowing and harvesting were carried out manually. 

The experiment was carried out in ecological environment and mineral fertilizers and pesticides were not 

used. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Most important for the vegetative growth and the productivity of crops grown on the principles of 

organic farming are the soil type, the proper farming practices and the manifestation of climate indicators. 

Oats is a culture of temperate climate, which is not pretentious to the soil and can successfully be grown on 

light sandy and heavier soils. Compared to other cereal crops, it can be grown and on acid soils with 

reaction of soil in the range of pH 5-6. The oats is a bit pretentious of moisture, but if the treatments are 

carried out on time and is sown on time, there is a guarantee for normal development and getting real 

yields. 

A curious fact is that from the three types of fertilizers (nitrogen, phosphorus and potassium) the oat 

reacts more sensitively to nitrogen fertilizers and insignificantly of phosphorus and potassium fertilizers [11]. 

This suggests that the oat could be grown successfully on the principles of organic farming. From this 

stems the need in such an environment, the predecessors of oats to be leguminous crops. 

Sakar agro-ecological region, in which the experiment was carried out, falls within the continental-

Mediterranean area in southeast Bulgaria. The characteristic features of this region are specific 
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microclimate conditioned by the Mediterranean influence and the soil type represented mostly by leached 

cinnamon forest soils. Compared to many other regions in Bulgaria, this region is remained ecological 

clean.  

According to the report of the municipality of Topolovgrad for development of the municipality in the 

period 2007-2013 in the region there isn’t chemical contaminated land and the whole area is suitable for 

produce of ecologically clean production [8]. More than twenty years significantly decreased the use of 

mineral fertilizers and pesticides. This positively affects the natural recovery of soils. The agricultural soils 

in the region occupy 64% of the total territory of the municipality of Topolovgrad.  

The manifestation of the climate indicators is result of the location, topography and mainly from the 

combination of the two subregions – North Tundzha and Sakar-Dervent Mediterranean sub regions. In this 

region the winter is mild, with short snowfalls and snowdrifts on the northern slopes, which are retained for 

a longer time. Spring begins relatively early, in the first half of the month of March and is relatively well 

secured with moisture. Summer is hot and dry, almost without rain in July and August. The autumn is 

warmer and quite often drier than spring. 

During the years of the experiment the indicators rainfall and temperature vary and have significant 

deviations from the established norms for the region. For the period from March to July the amount of 

rainfall in the first and third year is less than the norm for the region, and in the second year is with 78.2 mm 

more than the norm (Figure 1). In the months of February and March of the first and second years and the 

month of April of the third year there is moisture over and above the norm. With insufficient rainfall are the 

months of April in the first and the second years and the month of May of the second year. With little rainfall 

are the months of February, March, June and July of the third year. The data on the average temperature 

indicate vastly warming expressed in a higher average temperature for all three years. The increase 

compared to the norm for the region is with 0.2 - 1.2 °C. The average monthly temperature only in April of 

the third year is much lower than the norm for the region. In all other months the temperature is close to the 

norm for the region and well above it. 

 

Figure 1. Amount of rainfall and average air temperature during the period III-VII month in the years of 

research (2009-2011) and norm for the region 
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Table 1. Dates of sowing and germination, duration of the growing season and growth for the growing 

season 

Year 
Date of 

sowing 

Date of 

germination 

Germinates 

on... 

Duration of the 

growing season, 

days 

Growth for the 

growing 

season, cm 

2009 22.ІІІ 4.ІV 13 day 93 69.9 

2010 3.ІІІ 16.ІІІ 13 day 108 74.2 

2011 1.ІІІ 17.ІІІ 16 day 115 64.9 

 

In these conditions the sowing in the second and the third years was carried out on time. In the first 

year because of over-moisture and difficulty of mechanized equipment to enter the field and to prepare the 

area, sowing was carried out later. The oats germinates on the 13 – 16 day after sowing. The phases of 

growth are with different duration. Shortest are the periods between phases of growth in the early stages 

of development - between “Emergence application”/“Third leaf” – “Third leaf”/“Tillering”, about 6 – 8 days. 

Longest are the periods “Third leaf”/“Tillering” – “Tillering”/“First node” and “Tillering”/“First node” – “First 

node”/“Inflorescence emergence last spikelet visible” – about 18 – 19 days. 

The duration of the growing season of this variety of oats varies from 93 to 115 days. Here the 

climatic indicators have decisive role. Relatively shorter is the growing season in the first year. It is due to 

the less quantity of water during the months of April, May and June and higher temperatures during the 

months of May, June and July. In this case, the later date of sowing has no effect, the oats germinates on 

time and the vegetative developing is normally. The longest growing season is explained by the delay in 

germination, which is a consequence of low water availability during the months of February, March, June 

and July and lower temperatures in April. The duration of the growing season varies in not large borders, 

but no observed effect on the growth of naked oats for vegetation period (Table 1). Naked oats is the 

highest in the second year, when it reached 74.2 cm (Figure 2). Relatively least it grew during the third 

year. The difference of 9.3 cm is not large and could not affect the development of the generative organs, if 

weather conditions do not prevent this.  

 

Figure 2. Growth for the vegetation period in the years of research and average for the period 
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The morphological features of naked oats variety "Mina" describe it as appearance and are 

important for its economic qualities. The root system is fibrous, well developed with many primary and 

secondary roots. One third of the roots penetrate deeper, have a very good absorbability and deliver to the 

plant water from the lower layers. The stem of this variety of oats is round, smooth and hollow, and stands 

firmly upright (Figure 3). The bending down is not inherent for the stem. Panicle is located one-sided as its 

nodes are located on one side. In the terms of Sakar region the length of the panicle is 19.5 – 22.7 cm 

(Table. 2). The number of grains in one panicle varies from 28 to 33. The grain of oat variety "Mina" is 

naked, light and is not wrapped in typical oats weeds. The weight of the panicle is between 1.42 – 1.84 g. 

The weight of 1000 grains is from 20.9 to 23.5 g. 

 

          
Figure 3. Spring naked oat variety "Mina" 

 

Table 2. Structural elements of the yield of naked oat variety "Mina" in the years of research and an 

average for the period  

Year 
Length of panicle, 

cm 

Number of 

grains in 1 

panicle 

Weight of the 

panicle, g 

Weight of 1000 

grains, g 

2009 20,8 28 1,42 20.9 

2010 22,7 33 1,84 23.5 

2011 19,5 30 1,61 22 

Average 

2009-2011 
21 30 1,62 22.1 

 

The productivity of a culture is influenced by a many factors. When it is grown in condition of organic 

farming the predominantly influence have the soil moisture and the air temperature. In these circumstances 

1 2 
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the grain yields of naked oat variety "Mina" are unstable and vary from 1095 to 1475 kg/ha (Table 3). The 

highest yield of grain is obtained in the second year of research when the moisture is the highest. 

 

Table 3. Yields of grain of naked oat variety "Mina" by years and an average for the period of research 

2009-2011 for Sakar region and the country 

Place 

Yields by years Average 

2009 -2011 2009 2010 2011 

kg/ha % kg/ha % kg/ha % kg/ha % 

In Bulgaria 1536 100 1724 100 1976 100 1745 100 

In Sakar region 1095 71.29 1475 85.56 1309 66.24 1263 72.38 

  

The average yield of grain from naked oat variety "Mina" grown in ecological conditions is 1263 

kg/ha. Obtained yields of oats for the same period in Bulgaria are from 1536 to 1976 kg/ha. They are higher 

on average by 27.62 % of those obtained in Sakar region (Fig. 4). 

 

Figure 4. Average yields of grain in Sakar region and in the country for the period 2009-2011. 

 

 The straw from cereals is a waste product and usually with the main tillage of soil is buried. Oat 

straw, however, is a valuable food product that is not reasonably being buried, but it's good to be used to 

feed the animals. Except that oat straw has a good nutritional value, it has medicinal properties and is used 

in folk medicine [7]. In cases where oats is grown in ecological conditions, oat straw has better indices and 

increased demand. The yield of straw in the years of research ranges from 1390 to 1600 kg/ha (Fig. 5). It is 

higher than the yield of grain an average with 252.5 kg/ha. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

From the three-year research on the opportunities for growing of spring naked oat variety "Mina" in 

ecological environment under the conditions of Sakar agro-ecological region can make the following 

conclusions: 
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1. When the soil preparation and sowing are carried out on time, the spring naked oats variety 

"Mina" grown in ecological environment is developing normally. 

 

 
 

Figure 5. The yields of straw on years and an average for the period of research 

 

1. The climate indicators in combination with the soil type are the most important factors from which 

the vegetative growth and productivity of spring naked oat variety "Mina" depend.  

2. The length of growing season on this variety of oats is 93 to 115 days. During this time it grows to 

64.9 – 74.2 cm. 

3. In conditions of Sakar agro-ecological region the length of the panicle reaches 22.7 cm, the 

number of grains in a panicle is up to 33 and the weight of 1000 grains is maximum 23.5 g. 

4. The yields of grain are in the range of 1095 to 1475 kg/ha, and of the straw from 1390 to 1600 

kg/ha. 

5. The yield of grain in ecological conditions of Sakar region is lower with 27.62 % than in Bulgaria 

for the same period. 
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Abstract: В настоящата статия е изследвана възможността за осигуряване на предварително 

регламентирана еластична характеристика на подвижен двуножов разстъргващ блок с осово разместени 

режещи пластини, за постигане на висока точност, която да не зависи от разсейването на прибавката за 

обработване 

Keywords: разстъргване на хидравлични цилиндри, подвижен двуножов блок с осово разместени пластини.  

 

ИЗСЛЕДВАНЕ ТОЧНОСТНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОДВИЖЕН, 

ДВУНОЖОВ БЛОК ЗА РАЗСТЪРГВАНЕ С ОСОВО РАЗМЕСТЕНИ РЕЖЕЩИ 

ПЛАСТИНИ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Инструментите за комбинирано обработване чрез рязане и повърхностно пластично 

деформиране (ППД) се използват масово за обработване отворите на хидравлични и пневматични 

силови цилиндри [3]. Към техните работни повърхнини се предявяват високи изисквания за качество 

по отношение на точност на диаметралните размери и грапавост. Грапавостта се постига чрез 

деформиращата част на комбинирания инструмент, а точността се осигурява от режещата му част. 

Тя извършва разстъргване най – често с помощта на двуножов блок със срещуположно 

разположени режещи пластини. По време на работа блокът се самоустановява в радиално 

направление в резултат от динамичното равновесие между радиалните сили на рязане, гарантирано 

от подвижността му в направление на действието им. 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Подвижният двуножов блок (ПДБ) се настройва на размер предварително и размерът на 

статичното настройване (
HL ) не се коригира през целия работен цикъл. Следователно, при 

обработване на партида детайли отношението между допуска на диаметъра на отвора на 

заготовката (
0TD ) и този на обработената повърхнина (ТD ) зависи от стабилността на 

технологичната система, която в случая включва само ПДБ и заготовката. Ако еластичните 

деформации на последната се пренебрегнат точността след разстъргване е толкова по–висока, 

колкото по–висока е неговата коравина в радиално направление. 

Съществуват конструкции на ПДБ, при които горното заключение не е валидно. При тях 

режещите пластини са разместени в осово направление, т.е. главните им режещи ръбове 

(едноименни точки от тях) не лежат в равнина, перпендикулярна на оста на въртене. Разместването 

( X ) води до нарастване на диаметъра на обработения отвор спрямо размера (
HL ) в резултат от 

радиално изместване (  ) на ПДБ към изоставащата пластина и се характеризира с гранична 

стойност ( грX ), след която изместването получава постоянна максимална стойност [5, 6]. Причина 

за това е самоустановяването на блока за удовлетворяване на динамичното равновесие, а 

полезният ефект е изваждането на инструмента от обработения отвор без надиране на 

повърхнината му. 

Установено е теоретично, че при осово разместване на пластините грXX   и недеформируем 

ПДБ полето на разсейване на заготовката може да се намали 3 пъти [1, 6]. С увеличаване на 

неговата податливост точностните му възможности нарастват, при което е възможно да се определи 

такава еластична характеристика, при която колебанието на прибавката за разстъргване няма да 

влияе върху получавания диаметър [5, 6]. Основание за това е изведената теоретично зависимост  
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(1) 

 

където Г  и M  са съответно голяма и малка еластични деформации на ПДБ, получени при 

максимална и минимална прибавки за разстъргване, пораждащи съответните сили на рязане ( max

PF  

и min

PF ). 

Очевидно е съществуването на теоретичната възможност 0ТD , ако разликата между 

еластичните деформации отговаря на условието  

 

,
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където Z  е едностранното нарастване на прибавката. 
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Това условие определя вида на еластичната характеристика на тялото на ПДБ, за 

получаването на която е необходимо да са известни предизвикващите горните деформации сили на 

рязане. Връзката между тях се вижда от зависимостите  

 

,
.

;
. maxmin

P

P
Г

P

P
M

F

F

F

F












                                                                         

(3) 

 

Методика за определяне на еластичната характеристика на ПДБ съдържа следните стъпки: 

 

 Определя се полето на разсейване на диаметъра на заготовката (чрез измерване на 

партидата цилиндри преди комбинираното обработване)  

mmDDТD ДГ ,000  .                                                                                              (4) 

където ГD0 и ДD0 са съответно горен и долен гранични размери на отвора на заготовката. 

 

 Изчисляват се минималната и максималната дълбочини на рязане в зависимост от 

колебанието на прибавката 
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                                                                                           (5) 

където 
ГD  и 

ДD са съответно горен и долен гранични размери на отвора на след обработване. 

 

 Изчисляват се радиалните сили на рязане, съответстващи на минималната и максималната 

дълбочини на рязане: 

 

NaF

NaF

PP

PP

,.3970549

,.3970549

maxmax

minmin




                                                                                    (6) 

 

Използваните зависимости са получени в резултат от еднофакторен експеримент. 

Определя се необходимата разлика между максималната ( Г ) и минималната ( M ) еластични 

деформации, съответстващи на max

PF  и min

PF , която съгласно условие (1) трябва да бъде  

4

0ТD
                                                                                             (7) 

 

 Определя се (може и графично) желаната еластична характеристика на ПДБ )(fFP   

като права линия с уравнение kFP  , при което  
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 ,                                                                                                      (8) 

където ;minmax

PPP FFF   

FM  и M  - мащабите на нанасяне на съответните стойности на 
PF  и   по осите на 

правоъгълна координатна система (фиг.1). 

 След изработване на ПДБ се прави проверка за да се установи дали конструкцията му 

притежава стабилност, удовлетворяваща построената еластична характеристика. За целта ПДБ се 

натоварва в равнината на действие на радиалните сили на рязане с каква да е сила 
PF  в диапазона 

maxmin

PP FF  , при което измерената деформация 
P  трябва да има големина 

k

MF
M FP

P   или се 

определя чрез зависимост (3). Ако това условие не е изпълнено се извършват действия, променящи 

стабилността на ПДБ до удовлетворяването му. 

 Определя се размерът на статичното настройване HL  (разстоянието между върховете на 

режещите пластини в равнина, перпендикулярна на оста на въртене на заготовката) чрез 

зависимостта: 

, mM r
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Фиг.1. Регламентирана еластична характеристика на ПДБ 
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 Избира се режима на рязане и на ППД. 

 

3. МЕТОДИКА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

3.1. Цел на изследването 

Целта на изследването е да се провери установената теоретично зависимост между 

стабилността на ПДБ и точността на отвора след разстъргване при осово разместване на режещите 

пластини, равно или по-голямо от граничното. 

 

3.2. Опитни образци 

Опитните образци са изработени по начин, съобразен с прилагането на производствения 

метод за определяне на стабилността на технологичната система [4], който в случая се използва за 

определяне разсейването на диаметъра след разстъргване с ПДБ с регламентирана стабилност при 

зададено разсейване на диаметъра на отвора на заготовката. Подготвени са 3 еднакви образци, 

предвидени за установяване в приспособление на машината (фиг.2). 

След настройване на режещата и на деформиращата части образците се обработват 

еднопроходно в посоката, означена с f , при което прибавката за стъпало 1 е незначителна (0,05 – 

0,1mm), а стъпалата 2 и 3 са съответно с минималната и максималната прибавки в резултат от 

действителното поле на разсейване на диаметрите на партидата заготовки. Получените диаметри 

на стъпала 2 и 3 след комбинираното обработване се измерват с индикаторен вътромер със 

стойност на едно деление 0,001mm. 

 

 
 

 

 

 

 

Режещата част на инструмента за комбинирано обработване съдържа ПДБ с призматично 

напречно сечение (фиг.3) и вграден еластичен елемент с регламентирана характеристика, 

Фиг.2. Опитен образец за изследване влиянието на стабилността 

на ПДБ върху точността при разстъргване с осово разместени 

пластини на разстояние гр0 XX   
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определена по горната методика. Режещите пластини имат следната геометрия: o100  ; o00  ; 

o

s 0 ; mmre 2,0 ; o

r 7 ; o

r 1'  . 

 

 
 

Деформиращата част на инструмента се настройва за работа със стегнатост mm1,0  спрямо 

очаквания размер след режещата част. Обработват се и трите стъпала на образците, при което се 

разчита на виброгасящите функции на деформиращата част. Допустимото разсейване на 

диаметрите на стъпалата 2 и 3 на отделните образци преди опитите е mm02,0 . Опитите са 

провеждани без охлаждаща течност като за изтласкване на стружките пред инструмента е 

използвана въздушна струя. 

 

3.3. Условия за провеждане на опитите и получени резултати 

Условията за провеждане на опитите обхващат три групи параметри– размерни, силови и 

режимни. Размерните параметри включват допуските и граничните стойности на диаметрите на 

отвора след )90890( 054,0 HD и преди комбинираното обработване )89( 5,0

0

D . Силовите 

параметри са получени посредством изложената методика по-горе и определят регламентираната 

стабилност на ПДБ. Режимните параметри включват елементите на режима на рязане ),,( CP Vfa  и 

на ППД (стегнатост - C ). 

Стойностите на параметрите и получените резултати от опитите са показани в табл. 1. 

 

Табл.1. Условия за провеждане и резултати от опитите  

Условия за провеждане на опитите 

Размерни параметри Силови параметри Режимни параметри 

mmD Д 00,90  NFP 1045min   mmaP 125,0min   

mmDГ 054,90  NFP 1580max   mmaP 260,0max   

mmD Д 00,890   mM  244  revmmf /5,1  

Фиг.3. Подвижен двуножов блок 
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mmD Г 50,890   mГ  369  min/8,50 mVC   

mmТD 054,0  NFP 535  mmC 1,0  

mmТD 5,00   m 125  mmLH 16,90  

Резултати от опитите 

Образец  

№ 

Диаметри след комбинираното 

обработване, mm  
Разлика между 2 и 3 Грапавост 

m,Ra   
стъпало 2 стъпало 3 mm  % спрямо ТD  

1 90,063 90,070 0,007 13 0,28 

2 90,057 90,067 0,010 18 0,33 

3 90,049 90,055 0,006 11 0,24 

 
4. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

Резултатите от опитите показват сравнително висока степен на съвпадане на теоретично 

обоснованите очаквания за възможностите на ПДБ с осово разместени режещи пластини да 

проявява нечувствителност към разсейването на прибавката за обработване, когато еластичната 

характеристика, изразяваща стабилността му се подчинява на определена зависимост между 

радиални сили и деформации, т.е. е регламентирана. Основание за такова становище е малката 

разлика между диаметрите на стъпала 2 и 3, която показва свиване на допусковото поле на 

заготовката от 50 до 80 пъти. При това диаметрите на стъпалата са около горната гранична 

стойност или малко я надвишават, една от причините за което може да бъде очакваното 

разширение на отворите в резултат от ППД, което обикновено не надвишава 0,01 – 0,02mm. 

Фиксираната разлика между стъпалата на образците варира от 11 до 18%, което е в рамките 

на приемливата грешка при провеждане на експериментални изследвания на обработване чрез 

рязане. 

Измерената грапавост удовлетворява напълно изискванията към повърхнините на 

цилиндровите отвори. 

 

5. ИЗВОДИ 

 

1. При известни (допустими) полета на разсейване на диаметрите на отворите преди и след 

разстъргване с ПДБ с осово разместване на режещите пластини гр0 XX   и достоверни 

зависимости за определяне на силите на рязане, не е трудно да се създаде конструктивна 

възможност тялото на ПДБ да притежава регламентирана еластична характеристика (условие 1) за 

постигане на висока точност, минимално зависеща от колебанието на прибавката за разстъргване. 

2. Използването на ПДБ с регламентирана еластична характеристика на тялото му изисква в 

конструкцията на инструмента за комбинирано обработване да съществува устройство за промяна 

на размера на статичното настройване в началото и края на работния ход, тъй като той трябва да 

бъде по-голям от горния граничен размер на диаметъра на обработения отвор и не е възможно 

извеждане на инструмента без надраскване на повърхнината му. 
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Abstract: В настоящата статия се предлага нова конструкция на режещата част на комбиниран 

инструмент за обработване отворите на хидравлични цилиндри, при която режещите пластини на 

подвижния двуножов блок са осово разместени. В следствие от това се увеличава снеманата прибавката 

при осигуряване на високи точност и производителност.  

Keywords: разстъргване на отвори, подвижен режещ блок с осово разместени режещи пластини  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Експлоатационната надеждност на хидравличните цилиндри се определя от херметичността 

на подвижните им съединения, осигуряването на които налага изисквания към качеството на 

цилиндровите отвори, от които особено високи са тези за грапавост на работните им повърхнини. 

Номенклатурата им се характеризира с голямо разнообразие по отношение на дължини и диаметри 

на отворите, произтичащо от изискванията на потребителите. Основен техен производител е ”ХЕС”-

АД гр.Ямбол, където намират промишлено внедряване наши разработки на комбинирани 

инструменти и се експериментират в производствени условия нови технически решения. 

От анализа на производствените програми на фирмата се установява, че най-голям годишен 

обем заемат цилиндровите отвори с диаметри 90mm и 110mm. Отделните партиди цилиндри се 
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отличават по дължина и външно оформление, но технологичният процес за получаване на отворите 

е еднотипен и се реализира в условия на серийно производство. Това създава икономически 

предпоставки за развитие и усъвършенстване на технологичната екипировка, използвана при 

обработване на цилиндрите, от която решаваща е ролята на инструментите за комбинирано 

обработване [5]. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Съществуващите инструменти за комбинирано обработване се състоят от режеща и 

деформираща части. Режещата част има решаващо значение както за производителността на 

обработването, така и за точността на диаметралните размери. Точността се постига чрез 

използване на подвижен двуножов блок (ПДБ) за разстъргване със срещуположно разположени 

режещи пластини, притежаващ много висока стабилност (коравина) при натиск, а 

производителността чрез режещи пластини с много малки установъчни ъгли (  1;10  rr  ) [1, 3], 

позволяващи подаване до revmmf /4 . Ако едноименните точки от главните режещи ръбове 

лежат в равнини, перпендикулярни на оста на въртене съществува ограничение по отношение на 

големината на снеманата прибавка (0,5 – 0,7mm). Това налага предварително разстъргване на 

заготовките, удължаващо технологичния процес или използване на скъпо струващи тръби с по-

висока точност на отворите. 

Посоченият проблем може да се преодолее до голяма степен, ако режещите пластини на ПДБ 

се разместят в осово направление на разстояние, при което сеченията на срязваните слоеве не си 

влияят [2, 3]. Това дава възможност за двойно увеличаване на прибавката и за еднократно (без 

предварително разстъргване) обработване на тръбните заготовки. Тъй като в този случай 

точностните възможности на ПДБ са ограничени (теоретично 3 пъти намалява полето на разсейване 

на заготовките) за пълното компенсиране на ограничението максималната стабилност на блока се 

заменя с регламентирана [4]. 

Важно изискване към самите инструменти за комбинирано обработване е режещата им част да 

има непрекъснато направляване (базиране) по цялата дължина на обработваната повърхнина. То 

се осъществява чрез неметални направляващи, които заедно с деформиращата част изпълняват и 

виброгасящи функции.  

Друго изискване, от съществено значение за приложимостта на инструментите, е извеждането 

(връщането) им през обработения отвор да не причинява появата на следи или наранявания по 

огледалната на външен вид повърхнина, формирана от деформиращата част на инструмента. 

 

2.1. Описание на разработената конструкция комбиниран инструмент 

Конструкцията на инструмент за комбинирано обработване на отвори с номинален диаметър 

110mm, отговарящ на горните изисквания е показана на фиг.1. [5].  

Режещата част включва тяло 3 капак 1, центровъчен щифт 2 винтове 33, неметални 

направляващи 35 и подвижен двуножов блок 32 (конструкцията му се описва отделно), поместен в 

канал на тялото с квадратно сечение.  
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Тази част е присъединена към носещ вал 31 чрез шпонково съединение и е неподвижно закрепена 

към него с помощта на челни винтове. Неметалните направляващи са твърдо закрепени в четири 

канала на тялото 3, при което са центровани така, че диаметърът на описаната около тях окръжност 

да е по-голям от обработения отвор и да е съосен с инструмента. 

Деформиращата част включва конусни деформиращи ролки 5, поместени в сепараторна 

втулка 7, опорни щифтове 6, опорна конусна втулка 29, монтирана към носещия вал 31 чрез 

шпонково съединение. Сепараторната втулка 7 е сглобена с винтове 9 към главина 8, която 

лагерува към вала с помощта на радиален 28 и аксиален 10 лагери.  

Главината 8 е свързана с резбова втулка 25 чрез гайка 26, която се фиксира неподвижно 

спрямо главината с помощта на винтове 12. Резбовата втулка 25 е монтирана към вала 31 чрез 

шпонково съединение с възможност за свободно осово преместване. То се реализира посредством 

регулираща гайката 14, сглобена с възможност за въртене към фланец 17 чрез гайката 16. 

Фланецът 17 е присъединен към вала с хлабина, но е неподвижен спрямо него благодарение на три 

шпилки 18, минаващи свободно през отвори в дъното на присъединителната гайка 20. Шпилките 

притискат фланеца 17 към челната повърхнина на гайката 20 под действието на пружина 23, опора 

21 и винтове 19. Към опората 21 чрез резбово съединение и законтряща гайка 22, е присъединен 

прът 30, в свободния край на който е монтиран специален винт 34. 

Настройването на деформиращата част се осъществява чрез осово преместване на 

деформиращите ролки 5 спрямо опорната конусна втулка 29. За целта се разхлабват 

застопоряващите винтове 15 и при въртене на регулиращата гайка 14 резбовата втулка 25 задвижва 

главината с лагерите, преместваща сепараторната втулка спрямо конусната втулка 29. Върху 

челната повърхнина на гайката 20 има мерителна скала, от която едно деление отговаря на 

промяна на диаметъра на описаната около ролките окръжност (работния настроечен размер) с 

mm005,0 . На фиг.1. положението на ролките съответства на минималния настроечен размер.  

Работният им настроечен размер трябва да бъде по-голям от размера на статично 

настройване на блока с mm25,015,0  . По-малките стойности се прилагат при по-малки диаметри. 

Присъединителната част на инструмента представлява гайката 20, към която неподвижно е 

присъединен носещ вал 31 и чрез която инструментът се установява към края на борщанга като се 

закрепва чрез широкоходова резба. 

 

2.2. Описание на подвижния двуножов блок 

Конструкцията на ПДБ е показана на фиг.2. Той се състои от две еднакви призматични тела 1, 

сглобени едно към друго чрез едноименните си страни посредством винтове 3 и направляващи 

шпонки 4. Начинът на сглобяване осигурява подвижност на телата едно спрямо друго. Във външния 

край на всяко от тях е закрепена механично твърдосплавна пластина 2 със специални форма и 

геометрия. Пластините се базират в правоъгълни канали и се закрепват чрез винтове 7 

благодарение на еластични деформации на телата в отслабени сечения, формирани чрез отвори 9 

и прорези 10. Положението на пластините се определя от опорни щифтове 8 и винтове 13 така, че 

да се гарантира необходимото осово разместване и наличието на спомагателен установъчен ъгъл. 

Размерът на статичното настройване се контролира с помощта на микрометър и се настройва 

чрез винтове 5 и 6 като разстояние между върховете на режещите пластини. По-лесно и по-точно 

това се прави с помощта на приспособление, проектирано специално за тази цел. Използването му 

при осово разместване на пластините е неизбежно. 
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Настроечният размер се поддържа неизменен под действието на пружини 11, окачени така, че 

да действат сближаващо на пластините, срещу което противодейства стъпаловидната опора 14, 

контактуваща с челата на регулиращите винтове 5 и 6. След настройване на размер последните се 

законтрят към всяко от телата посредством винтове. Стъпаловидната опора 14 изпълнява ролята на 

клин, който чрез по-ниското си стъпало, осигурява по-малък настроечен размер с цел бездефектно 

извеждане на инструмента. Това се осъществява чрез осово преместване на клина в посока на 

подаването в края на работния ход. Работният настроечен размер на блока се възстановява чрез 

връщане на клина в изходно (работно) положение след края на бързия обратен ход на инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпаловидната опора изпълнява и друга важна функция – осигурява регламентираната 

стабилност на ПДБ. За целта опората е изработена като динамометрично устройство тип камертон 

(фиг.3) и е оразмерена така, че да притежава необходимата еластична характеристика. 

Действията по настройване на размер и смяна на пластините се извършва когато блокът се 

намира извън режещата част на инструмента. 

 

2.3. Описание на работния цикъл на инструмента 

В изходно (настроено) положение установеният към борщангата инструмент се намира във 

вътрешността на специално изработен установъчен възел, изпълняващ ролята на обратен заден 

център на универсален струг и по-точно в отвора на направляваща втулка, явяваща се 

Фиг.2. Двуножов блок за разстъргване с регламентирана стабилност 

Фиг.3. Стъпаловидна опора на ПДБ с регламентирана еластична характеристика 
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продължение на обратния център. Въртеливото главно движение се предава на заготовката от 

предния обратен център, а подавателното движение се реализира чрез надлъжния супорт. 

Обработването на повърхнината завършва, когато деформиращите ролки напуснат изходящото 

чело на заготовката.  

По време на работния ход през задния център се подава обилно МОТ, основната част от която 

преминава през отвори, изработени върху главината 8 и конусната втулка 29, транспортирайки 

стружките към предния център. През централен светъл отвор на борщангата се задейства избутващ 

прът, който достигайки опората 21, я премества в посока на подавателното движение, свивайки 

натегнатата пружина 23 и посредством шпилките 18 и фланеца 17 това преместване се предава на 

цялата съвкупност от детайли, свързани със сепараторната втулка 7. В същото време и на същото 

разстояние се придвижва и пръта 30, при което с предния си край навлиза между двете еднакви 

части 1 (фиг.2) на блока, премествайки двустъпалната опора 5 така, че срещу регулиращите му 

винтове застава по-ниското й стъпало. При това положение режещата и деформиращата части на 

инструмента заемат размери, по-малки от настроечните и инструментът се връща на бърз ход в 

изходно положение, контактувайки с обработената повърхнина само с неметалните си 

направляващи, които го предпазват от провисване. След края на бързия ход избутващият прът се 

оттегля и пружината 23 възстановява настроечното положение на двете обработващи части. При 

двуножовия блок това се осъществява чрез връщане на двустъпалната опора в изходно положение 

посредством задната челна повърхнина на специалния винт 34 (фиг.1). Последният преминава с 

хлабина през отвора на двустъпалната опора, в границите на която блокът има необходимата и 

достатъчна степен на свобода за да се самоустановява свободно през периода на работа. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С описаната конструкция на инструмента се решава сериозният технически проблем, 

съпътстващ комбинираното обработване на дълбоки отвори – извеждането на инструмента от 

обработения отвор на бърз ход без формиране на недопустими следи по огледалната му 

повърхнина. 

Важни нейни предимства са: 

 възможност за отнемане на два пъти по-голяма прибавка в сравнение със съществуващите 

подобни инструменти; 

 висока точност на диаметралния размер на обработените повърхнини; 

 висока производителност на обработването. 

Първите две предимства произтичат съответно от осовото разместване на режещите пластини 

и регламентираната стабилност на ПДБ. Третото предимство се дължи на възможността да се 

работи с голямо подаване, създавана от специалната геометрия на използваните режещи пластини. 
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ANALYZE THE IMPACT OF DISTANCE FROM THE OBJECT TO THE MATRIX 

OF THE SHOOTING TECHNIQUES ON THE COEFFICIENT OF THE 

TRANSFORMATION FOR OBTAINING DIMENSIONS FEATURES BY 

PHOTOGRAMMETRIC METHOD 
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Abstract: The use of photogrammetric method for determining the geometric parameters of objects  of engineering 

practice is still limited due to a number of factors. One of them stems from the nature of the process capturing and 

defining the regime elements.For the rapid determination of the dimensions of the digital model should be calculated 

coefficient of performance, tak ing into account the impact of various factors. This article discussed the influence of the 

distance from the object to capture technique 

Keywords: photogrammetry, non-contact measurement, photography, measurement accuracy 

 

 

АНАЛИЗИРАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РАЗСТОЯНИЕТО ОТ ОБЕКТА ДО 

МАТРИЦАТА НА СНИМАЧНАТА ТЕХНИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ 

КОЕФИЦИЕНТА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗМЕРНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧРЕЗ ФОТОГРАМЕТРИЧНИЯ МЕТОД 
 

Георги Георгиев,  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Фотограметрията представлява метод, при който на базата на първоначална информация, получена 

от една или няколко фотографски снимки на физичен обект се получава дигитален модел на обекта 

[1, 5]. Този модел може да се използва за различни цели - за измерване на размери, изработване на 

обекта, симулиране на работни процеси и др. Фотограметрията е намерила широко приложение в 

различни области – картографиране, геодезия, реставриране на исторически паметници и др., но 

като безконтактен метод за получаване на геометрични и размерни характеристики на сравнително 

малки обекти, каквито са машинните детайли, все още не намира поради редица затруднения [6, 7, 

8].  

Фотограметричното определяне на геометрични размери е съвкупност от две дейности: заснемане и 

измерване. Върху тези дейности влияят много и разнообразни по характер фактори, които оказват 

комплексно, а понякога и разнопосочно въздействие върху точността при определяне на 
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геометричните характеристики на обектите. Те се проявяват в различните етапи на провеждане на 

процеса на фотограметричната дейност: 

- калибриране – на този етап се получава референтна стойност, по която да се определи търсената 

геометрична величина. За получаване на необходимата точност е желателно условията, при които 

се провежда калибрирането да бъдат идентични с условията, при които се извършва заснемането, 

като най-добри резултати се получават ако калибрирането и заснемането се извършват 

едновременно; 

- заснемане – на този етап се получава дигитален образ на обекта, чиито геометрични размери е 

необходимо да бъдат определени. Основните точностни характеристики тук зависят от качеството 

на снимачната техника (оптика, фокусно разстояние)  и условията, при които се извършва 

заснемането; 

- отчитане на стойността при измерване – извършва се обработване на геометричната информация, 

така че да се получи стойностно определяне на съответния размер на обекта. Тъй като обемът 

изчислителна дейност е голям обикновено се използва софтуер [2]. 

Когато целта на работата е измерване по единична снимка, целесъобразно е калибрирането и 

заснемането да се извършват едновременно, при което е необходимо да бъде изпълнено 

изискването калибърът и детайлът, подлежащ на измерване, да лежат в една равнина спрямо 

направлението на заснемане. 

Ако е необходимо измерване на няколко размера по повече от една снимки е необходимо първо да 

се извърши калибриране, след което при същите (или възможно най-близки) условия да се проведе 

заснемането на детайла. При това е затруднено осигуряването на изискването детайлът и 

калибърът да лежат в една равнина, което ще рефлектира върху точността, с която се определят 

размерите на модела.   

Необходимо е да се проведе изследване, което да намери факторите и определи тяхното влияние 

върху размерите на получавания модел чрез въвеждане на коефициент на трансформация.  

 

2. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

 

Въпреки голямото разнообразие от фактори, влияещи върху размерите и точността на 

получаваното фотограметрично изображение е установено, че те в най-голяма степен зависят от 

разстоянията между заснемания обект, оптичните елементи и светлочувствителния сензор 

(матрицата) на заснемащата техника [1, 5]. 

Полученото изображение има височина Y2 (фиг.1), която е в зависимост от височината на реалния 

обект Y1, разстоянието от обекта до лещите Х1 и от лещите до матрицата, върху която се проектира 

изображението Х2. Между тях съществува зависимост, удовлетворяваща равенството: 

 

X1/Y1 = X2/Y2                (1) 

 

Математическата връзка между изображението и действителния обект се изразява чрез коефициент 

на трансформация, който представлява отношението между геометричните размери на 

изображението върху матрицата и действителните размери на обекта. От това определение и 

схемата на фиг.1 следва, че:   
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Кт= Y2/ Y1= Х2/ Х1      (2) 

 

Размерността на този коефициент зависи от възможностите на снимачната техника и начина на 

отчитане на размера Y2 от матрицата. В зависимост от това, Кт има размерност пиксел за 

милиметър [px/mm] или милиметър за милиметър mm/mm, т.е. безразмерна стойност. Последният 

се използва предимно при лентовите фотоапарати, но новите модели цифрови апарати и камери 

притежават по-често матрици, при които размерите на изображението се отчитат в пиксели.Върху 

големината на коефициента на трансформация влияят редица фактори, които е необходимо да се 

изследва експериментално: 

 

L

 
Фиг.1. Принципна схема за преобразуване на заснемания обект от оптичните елементи при 

фотографиране: L  - разстояние от обекта до матрицата на заснемащата техника; Х1 – 

разстояние от обекта до лещите; Х2 – фокусно разстояние; Y1 – големина на обекта; Y2 – 

големина на изображението върху матрицата 

 

 

КТ = 𝑓(𝐾𝐿 ,𝐾𝑓 , Косв.……𝐾𝑛)    (3) 

 

където 𝐾𝐿 , 𝐾𝑓 , Косв.……𝐾𝑛 са корекционните коефициенти от различните фактори, влияещи върху 

формирането на стойността на КТ – разстоянието от обекта до матрицата на заснемащата техника 

L, фокусно разстояние f, осветеност при заснемане, размерите на матрицата на използваната 

снимачна техника, използван софтуер за обработване на снимките и отчитане на размерите, 

качество на повърхнината на заснемания обект, разделителна способност на монитора и др. [3, 4]. 

Ако се определи стойността на Кт при отчитане на влияещите фактори при дадени условия на 

провеждане на заснемането, е възможно да се построи калибрираща характеристика, по която при 

известно разстояние до обекта Х1, да е възможно бързото определяне на Кт (респективно размера 

Y1) в случаи на заснемане, идентични или близки с тези, при които е проведено изследването за Кт. 

Това ще намали съществено времето за получаване на дигиталния модел на обекта и ще повиши 

точността му. 
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В настоящето изследване е проведен експеримент за 

определяне влиянието на разстояние от обекта до 

матрицата на заснемащата техника L върху обобщения 

коефициент на трансформация Кт. 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 

 

Проведено е изследване за установяване влиянието на 

корекционния коефициент 𝐾𝐿, който отчита влиянието на 

разстоянието на обекта до матрицата на снимачната 

техника За целта е разработена установка, осигуряваща 

възможността за отчитане на преместванията на 

снимачната техника спрямо заснеманите образци. За 

измерване на разстоянието от обекта до матрицата на 

фотоапарата се използва  високомер с точност 0,02mm ( 

фиг.2).  

Като снимачна техника е използван фотоапарат Canon 

със стандартен обектив. Поддържано е постоянно 

фокусно разстояние f=18mm и постоянни условия на 

околната среда – температура и осветеност. Заснети са 

плоско паралелни краищни мерки ППКМ 10, ППКМ 25 и 

ППКМ 30 при разстояния от L=240mm до L=665mm през 

25mm. Снимките са обработени във “Microsoft Visio 2010“, 

а пресмятанията и графичната интерпретация на 

резултатите са извършени в “Microsoft Excel 2010“. 

За всяко разстояние обектите са заснемани по 40 пъти, 

след което получените стойности в пиксели от измерванията са усреднени и представени в табл.1. 

По формула (2) са пресметнати коефициентите на трансформация за всяка ППКМ за изследваните 

разстояния.  

  

Получените резултати са обработени графично. На фиг.3 са показани зависимостите между 

измерените размери в пиксели и разстоянията от матрицата на снимачната техника до заснемания 

обект. На фиг.4 са представени получените модели за определяне на коефициента на 

трансформация, отчитащ разстоянието от обекта до матрицата на фотоапарата К L в зависимост от 

размера на заснемания обект и разстоянието L. Построени са линиите на тенденция, които описват 

най-близкото теоретично разпределение на експерименталните данни, определено чрез визуално 

съпоставяне на наличните в „Microsoft Excel 2010“ модели.  

Установено е, че най-точно експерименталните данни се описват със зависимост от вида 𝑦 = 𝑎1. 𝑥
𝑎2. 

Получените коефициенти на детерминация R2 за всеки модел са по-големи от 0,99 (фиг.4). От 

същата фигура се вижда, че има силна корелационна връзка между коефициента на 

трансформация КL и разстоянието L, която се потвърждава от високата стойност на R
2
 и при трите 

разпределения. Получените зависимости се описват със степенни функции, чийто характер е 

подобен и функциите са сходими. 

 

Фиг.2. Установка за 
експериментални заснемания на 

калибри и детайли 
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4. РЕЗУЛТАТИ 

За валидиране на получените уравнения са проведени експерименти за установяване 

практическата им приложимост за получаване на конкретен размер. Установено е, че получаваната 

грешка, в зависимост от стойността на L достига до 10%. Най-малка е грешката в средата на 

диапазона на L и се увеличава към краищата на изследвания диапазон.Това показва, че 

съществуват и други фактори, които оказват влияние и е необходимо допълнително изследване за 

установяване степента им на въздействие върху получаваната грешка. 

 

 
 

Фиг.3. Зависимост за измерените размери на еталоните от разстоянието L до матрицата на 

фотоапарата 

 

Таблица 1. Стойности на измерените размери в пиксели и на изчисления КL 

L, 

mm 

Измерен 

размер за 

ППКМ10, рх 

Изчислен 

KL10, 

рх/mm 

Измерен 

размер за 

ППКМ25, рх 

Изчислен 

KL25, 

рх/mm 

Измерен 

размер за 

ППКМ30, рх 

Изчислен 

KL30, 

рх/mm 

240 221.787 22.1787 555 22.2 665.0001 22.16667 

265 190.263 19.0263 472.537 18.90148 570.7749 19.02583 

290 165.68 16.568 416.083 16.64332 495.9081 16.53027 

315 145.538 14.5538 365.137 14.60548 441.0219 14.70073 

340 133.427 13.3427 330.946 13.23784 396.1089 13.20363 

365 120.142 12.0142 302.174 12.08696 363.8781 12.12927 

390 111.087 11.1087 280.284 11.21136 335.436 11.1812 

415 103.417 10.3417 258.276 10.33104 311.9409 10.39803 

440 96.699 9.6699 240.052 9.60208 287.6739 9.58913 

465 90.9 9.09 224.39 8.9756 270.4041 9.01347 
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490 81.875 8.1875 210.279 8.41116 252.3339 8.41113 

515 78.028 7.8028 197.797 7.91188 237.33129 7.911043 

540 72.887 7.2887 189.069 7.56276 226.2069 7.54023 

565 72.293 7.2293 188.599 7.54396 225.7461 7.52487 

590 69.763 6.9763 178.895 7.1558 213.042 7.1014 

615 68.071 6.8071 168.247 6.72988 201.1719 6.70573 

640 62.223 6.2223 159.796 6.39184 192.39 6.413 

665 60.036 6.0036 153.327 6.13308 184.4211 6.14737 

 

 

 

5. ИЗВОДИ 

Като заключение от проведеното изследване могат да се формулират следните изводи: 

- върху стойността на коефициента на трансформация КТ значимо влияе коефициентът, 

отчитащ разстоянието от обекта до матрицата на фотоапарата КL; 

- зависимостта има характер на степенна функция, което достоверно се доказва от високите 

стойности на коефициента на детерминация; 

- размерите на заснеманите обекти влияят върху получаваната стойност на коефициента КL, 

което се доказва от различните коефициенти и степенни показатели в получените уравнения; 

 

 
Фиг.4. Зависимост на КL от разстоянието L до матрицата на фотоапарата 

 

 

- установено е, че различните разположения на заснеманите обекти оказват влияние върху 

получаваните стойности при измерване, но установяването му изисква допълнително изследване; 
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- избраното фокусно разстояние f=18mm, което е най-малкото за използвания обектив, дава 

минимално запълване на матрицата със графична информация за изследвания обект и грешката 

при отчитане на размера е голяма, тъй като тя се описва с по-малък брой пиксели; 

- при практическото валидиране на получените уравнения се установи получаването на 

сравнително голяма и неравномерна в изследвания диапазон грешка, която показва наличието и на 

други смущаващи фактори; 

- получаваната грешка е по-голяма в краищата на изследвания диапазон от разстояния между 

заснемания обект и матрицата на снимачната техника и намалява към средата му, което предполага 

провеждане на следващ експеримент в по-тесен диапазон; 

- задължително е при заснемане да се изключва автоматичното фокусиране на фотоапарата, 

защото се получават различни измерени стойности, което е предпоставка за задължително 

контролиране на този фактор. 
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DETERMINING THE INFLUENCE OF THE FOCAL LENGTH ON THE 

TRANSFORMATION COEFFICIENT IN OBTAINING THE DIMENSIONAL 

CHARACTERISTICS BY PHOTOGRAMMETRIC METHOD 
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Abstract: The use of photogrammetric method for determining the geometric parameters of objects of engineering 

practice is still limited due to a number of factors. One of them stems from the nature of the process capturing and 

defining the regime elements. 

For the rapid determination of the dimensions of the digital model should be calculated coefficient of performance, 

tak ing into account the impact of various factors.  

Keywords: photogrammetry, non-contact measurement, photography, measurement accuracy 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧРЕЗ ФОТОГРАМЕТРИЧНИЯ МЕТОД 
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Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора 

гр.Ямбол, ул.“Граф Игнатиев“№37, мобилен тел.: 0887185869,  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Фотограметрията e метод, основаващ се на триангулацията [6], която е позната на човечеството от 

векове. Въпреки широкото й приложение в редица области на научното познание, все още намира 

ограничено приложение в областта на машинните детайли [1, 4]. В някои литературни източници 

могат да се намерят разработки за конкретни случаи на приложение, но в направеното проучване не 

е намерен систематичен подход за описание на методиката при измерване на геометрични 

характеристики на малки обекти. Независимо от използваната техника за получаване на 

първоначалната дигитална информация за физическия обект – 3D скенери, лазери, оптични камери 

или фотоапарати, фотограметрията включва няколко етапа (фиг.1). 

Тъй като в основата на метода стои принципа на перспективата [3] е необходимо да се изчисли 

точно коефициента на трансформация, с който е мащабирано изображението от снимачната 

техника в сравнение с действителния физически обект. 

Ако се извършва измерване по единична снимка за да се изчисли коефициентът на трансформация 

е необходимо до заснемания обект, в същата равнина, да се заснеме обект с известни геометрични 

характеристики като плоско-паралелна краищна мярка. 
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Фиг.1. Последователност на фотограметричния метод при измерване на геометрични 

характеристики на малки обекти 

 

Ако е необходимо да се извършва измерване по множество снимки горното условие би се 

осъществило много трудно. Тогава би било задължително предварително да се направят 

заснемания на еталон при същите условия, при които ще се извърши заснемането на обекта. След 

което се определя обобщен коефициент на трансформация, който е валиден за всички снимки. 

Върху този коефициент оказват влияние множество разнородни фактори, които са породени от 

техническите характеристики на снимачната техника, от условията на заснемане, от режимните 

фактори като големина на обекта, разстояние между обекта и снимачната техника, фокусно 

разстояние, осветеност и др. Всеки фактор оказва определено влияние, което трябва да се 

изследва, за да се осигури възможно най-точна стойност на коефициента.  

 

2. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

 

Върху големината на коефициента на трансформация влияят редица фактори, които е необходимо 

да се изследва експериментално: 

 

КТ = 𝑓(𝐾𝐿 ,𝐾𝑓 , Косв.……𝐾𝑛)     (1) 

 

където 𝐾𝐿 , 𝐾𝑓 , Косв.……𝐾𝑛 са корекционните коефициенти от различните фактори, влияещи върху 

формирането на стойността на КТ – разстоянието L, фокусно разстояние f, осветеност, размерите на 

матрицата, използван софтуер за обработване на снимките и отчитане на размерите, качество на 

повърхнината на заснемания обект, разделителна способност на монитора и др. [3]. 

В настоящата статия ще бъде изследвано влиянието, което оказва фокусното разстояние върху 

коефициента на трансформация. 

Съгласно формулата: 

 

 Y1= Y2/Кт,        (2) 

Калибриране Заснемане 

 

 

Обработване на 
дигиталната 
информация 

 

 

 

Получаване на 
геометричните 
характеристики 
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получаваният размер Y1 зависи от броя отчетени 

пиксели от снимката Y2 и коефициента на 

трансформация КТ. При това, фокусното разстояние е 

поддържано постоянно. За да може да се изследва и 

неговото влияние формулата добива вида: 

                                   𝑌1 =
𝑌2

𝐾𝐿
.𝐾𝑓    (3) 

 

където Kf  представлява корекционния коефициент, 

който служи за приравняване на текущото фокусно 

разстояние към фокусното разстояние, за което е 

определен KL (f=55mm). 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 

За провеждане на планирания експеримент е 

използвана установката, показана на фиг.2, фотоапарат 

“Canon” и стандартен обектив, с обхват на фокусните 

разстояния от 18 до 55mm. Заснемана е ППКМ25 при 

поддържане на постоянно разстояние L=270mm в 

обхвата на фокусните разстояния, осигурявани от 

обектива. Резултатите са приведени в табл.1 и са 

обработени за получаване на зависимост с програмния 

продукт “Excel” от офис пакета на Microsoft.  

 

 

Табл.1. Резултати от измерването на ППКМ25 при обхват на изменение на фокусното 

разстояние f=18÷55mm 
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18 264,32 32 441,3672 41 564,5104 48 660,6815 

20 277,6459 33 456,3551 42 586,3736 49 684,6576 

21 306,2352 35 477,3353 43 594,4847 50 705,9081 

24 331,2188 36 498,578 44 606,7421 51 722,5047 

27 365,8094 37 519,5611 45 618,7277 53 734,6062 

28 379,3031 39 544,4067 46 630,7139 55 753,5926 

30 423,2659 40 554,4341 47 648,6941   

 

 
Фиг.2. Установка за 

експериментални заснемания 

на калибри и детайли 
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За теоретичното определяне на коефициента, отчитащ влиянието на фокусното разстояние - 𝐾𝑓
𝑇 , са 

изследвани две уравнения: линейно и експоненциално с цел изглаждане на експерименталните 

данни от табл.1. Идентификацията на математическия модел въз основа на експерименталните 

данни е направена с програма „Korelia“ [7, 8].  

Програмата предлага потребителски ориентиран интерфейс, обусловен от наличие на език за 

описание на експерименталните данни, и модул за разпознаване на изследвания процес. Възможен 

е двупосочен трансфер на данни, като се поддържат файлови формати като CSV, XLS, XML и 

Paradox. 

Идентифицираните модели могат да бъдат анализирани и сравнявани по редица параметри и по 

този начин да бъде избран най-подходящия за конкретното множество от данни. Програма „Korelia“ 

позволява графична визуализация на данни и резултати, както и обработка на графичното 

изображение. Уравненията имат вида: 

 

𝑦 = 13,7842. 𝑥 + 3,604,         𝑅2 = 0,997             (4) 

 

у = 5963. [1− 𝑒
( −𝑥

392,73
)
]− 18,181,         𝑅2 = 0,996           (5) 

 

 
Фиг.3. Зависимост на измерените размери от промяната на фокусното разстояние  

 

Съгласно изискванията по критерия на Окам [4] е избрано уравнение (4). На фиг.3 са представени 

резултатите от измерванията и избраната зависимост. Пресметнатите резултати за 𝐾𝑓
𝑇   по 

уравнение (4) са приведени в табл.2 и са сравнени с получените стойности за коефициента от 

експерименталните данни 𝐾𝑓
Е. Пресметнати са средната и средноквадратичната грешки. 

При проведения експеримент е установено, че регулирането на фокусното разстояние не може да 

се гарантира с висока точност, което се дължи на начина на настройване му, приет в конструкцията 

y = 13,7842x + 3,604 
R² = 0,998 

250

350

450

550

650

750

850

18 28 38 48 58

И
зм

е
р

е
н

 р
а
зм

е
р

, 
p

x
 

f, mm брои пиксели Линейна (брои пиксели) 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

62 

 
 

на фотоапарата. Това може да се установи чрез съпоставяне на настроеното фокусно разстояние 

по време на заснемането и отчетеното от характеристиката на снимката, видима в меню “Properties”.  

Въпреки това, при съпоставяне на теоретичния модел за определяне на 𝐾𝑓 и експерименталните 

данни е установено, че средната процентна грешка е от порядъка на 1%(при премахване на грубите 

грешки), което дава основание за приемане на теоретичния модел. 

 

Табл.2. Сравняване на експерименталния и теоретичния коефициенти, отчитащи влиянието 

на фокусното разстояние 

Фокусно 

разстояние, 

mm 

𝑲𝒇
Е 𝑲𝒇

𝑻 
Грешка, 

% 

Фокусно 

разстояние, 

mm 

𝑲𝒇
Е  𝑲𝒇

𝑻 
Грешка, 

% 

18 2.851 3.068 7.611 41 1.335  1.342 0.524 

20 2.714 2.76 1.695 42 1.285  1.31 1.946 

21 2.461 2.628 6.786 43 1.268  1.28 0.946 

24 2.275 2.2978 1.002 44 1.242  1.251 0.725 

27 2.077 2.041 1.764 45 1.218  1.227 0.739 

28 1.987 1.968 0.965 46 1.195  1.196 0.084 

30 1.78 1.836 3.146 47 1.162  1.171 0.775 

32 1.707 1.721 0.82 48 1.141  1.146 0.438 

33 1.651 1.669 1.09 49 1.101  1.123 1.998 

35 1.579 1.573 0.381 50 1.068  1.1 2.996 

36 1.511 1.529 1.191 51 1.043  1.079 3.452 

37 1.45 1.488 2.621 53 1.026  1.038 1.169 

39 1.384 1.411 1.02 55 1  1 0 

40 1.359 1.376 1.251 Средна грешка, % 1.745 

    Средноквадратична грешка, % 0.348 

 

4. ОПИТНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА МОДЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА, ОТЧИТАЩ 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА ФОКУСНОТО РАЗСТОЯНИЕ 𝑲𝒇 

 

За потвърждаване работоспособността на изведеното уравнение е направена проверка, при която 

като обект за измерване е използван детайл, с референтен размер Ø15,139 mm. Върху установката, 

представена на фиг.1 със същия фотоапарат, детайлът е заснеман при различни фокусни 

разстояния и постоянно разстояние между обекта и матрицата - L=250mm. Промяната на 

измервания детайл и разстоянието L е продиктувана от това, да се получи по-голямо запълване на 

матрицата, респективно по-голям брой отчетени пиксели. 

Резултатите са представени в табл.3. Отчетените пиксели за размера от измерването са 

сравнявани с изчислените чрез приетото теоретично разпределение за 𝐾𝑓 по формула (4). 

Изчислени са грешката и процентната грешка за всяко измерване, като последната е представена 

графично на фиг.4. 

От фиг.4 може да се констатира, че с увеличаване на фокусното разстояние грешката между 

получените данни за размера в пиксели по теоретичната зависимост и експерименталните в 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

63 

 
 

изследвания диапазон значително намалява като тенденцията на зависимостта клони към нула. 

Същите заключения са изведени и при опитите за определяне влиянието на KL, където са 

проведени измервания с различни фокусни разстояния.Необходимо е да се проведат допълнителни 

изследвания за установяване на възможностите за по-точно задаване и контролиране на фокусното 

разстояние с цел прецизиране на резултатите и намаляване на получаваната грешка при 

измерванията. 

 

Табл.3. Резултати от проведения експеримент за потвърждаване на работоспособността на  

теоретичния коефициент, отчитащ влиянието на фокусното разстояние  

Фокусно 

разстояние, 

f[mm] 

Отчетени брой 

пиксели, рх 

Изчислен брой 

пиксели по формула 

(1.2), рх 

Грешка, рх Процентна 

грешка, % 

18 252.451 251.993 0.458 0.182 

25 349.173 348.376 0.797 0.229 

33 459.168 458.528 0.640 0.140 

39 541.736 541.142 0.594 0.110 

43 595.868 596.218 0.350 0.059 

47 651.482 651.294 0.188 0.029 

53 733.656 733.908 0.252 0.034 

55 761.555 761.446 0.109 0.014 

 

 
Фиг.4. Процентна грешка между експерименталните данни и изчислените по формула (4) 
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5. ИЗВОДИ 

Като заключение от проведеното изследване могат да се формулират следните изводи: 

 Точността на отчитане на размерите на заснетите обекти зависи в значителна степен от 

точността, с която се определя коефициентът на трансформация КТ като върху стойността 

му най-силно влияние оказват разстоянието L от заснемания обект до матрицата на 

фотоапарата и фокусното разстояние f, при което въздействието им е разнопосочно. 

 Разположението на обектите спрямо матрицата на фотоапарата не оказва съществено 

влияние върху точността на получавания размер. 

 Установено е, че зависимостта на коефициента на трансформация от фокусното разстояние 

е линейна функция. 

 Изведената зависимост за определяне на коефициента на трансформация, в зависимост от 

фокусното разстояние f, дава възможност за определянето му, с достатъчна прецизност в 

изследвания интервал, позволявайки отчитането на размерите на обектите с висока точност. 

 

6. ЛИТЕРАТУРА 

[1] Атанасов А., Б. Сакакушев, Възможности за приложение на фотограметричния метод за 

измерване на макро и микрогеометрията в машиностроенето.// Сп. „Известия на Съюза на 

учените – Русе”, 1/2012г. серия “Технически науки” №5, 2012, брой 5, стр. 21 - 24, ISSN 1311-

106X. 

[2] Георгиев Георги, Борис Сакакушев, Красимира Георгиева, Изследване на приложимостта на 

фотограметричния метод за измерване на много малки размери, Научни трудове на Русенския 

университет, 2015, брой т.54, с.2, стр. 15-19, ISSN 1311-3321 

[3]  Карманов А.Г., Фотограмметрия, Санкт-петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, 2012, стр.171, e-

book, http://open.ifmo.ru/ 

[4] Курантов А.П, Стяжкин Н.И 1978. Оккам. „Мысль”, Москва, 1978. 

[5] Сакакушев Б.Б., В.И.Григоров, Г.К. Георгиев, Методика определения расстояния объекта с 

помощью стереофотограметрии, Теоретические и практические аспекты развития современной 

науки: материалы VIII международной научно-практической конференции, г. Москва, 29 июня 

2013 г./ Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва: Изд-во 

«Спецкнига», 2013. – 252 с. ISBN 978-5-91891-297-3, стр.77-80 

[6] Bryman Alan, Triangulation, Encyclopedia of Social Science Research Methods, SAGE Publications, 

08.11.2011,  http://www.referenceworld.com 

[7] Yankov K. (2010) Preprocessing of Experimental Data in Korelia Software. Trakia Journal of Sciences. 

2010; Vol. 8, Suppl. 3, pp. 41-48. 

[8] Yankov K., D. Ilieva. (2015). User Interface for Analysis of Experimental Data. Trakia Journal of 

Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, pp 420-425, 2015 ISSN 1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online) 

doi:10.15547/tjs.2015.s.01.072 

 

 

 

  



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

65 

 
 

RESEARCH WORK OF DIESEL ENGINE WITH CHILLED AND HOT 

RECYCLE GAS  

 

Petar Kazakov, 

Faculty of Technics and Technologies,Trakia University, Bulgaria, Graf Ignatiev 38, 8602 Yambol, 

Bulgaria, е-mail: peter_yb@abv.bg 

 

Mitko Dimitrov, 

Faculty of Technics and Technologies,Trakia University, Bulgaria, Graf Ignatiev 38, 8602 Yambol, 

Bulgaria, е-mail: mitko_1166@abv.bg 

 

Abstract: 

 A major problem associated with the exhaust gas (AG) of the diesel engine is the formation of nitrogen 

oxides (NOx), with higher values, which is associated with increased temperature in the combustion chamber. To 

reduce NOx emissions from the engine, it is necessary temperature in the combustion chamber can be reduced. An 

experiment aims to determine the effect LOD (chilled and hot) using recirculation, the emission of NOx, the 

effectiveness of the SF recirculation (EGR) and engine performance with biodiesel (BDG). The engine worked with 

mixtures usually diesel fuel (EDC) and BDG, which were introduced in the survey. In BDG used ester of jatropha 

seed. The temperature of the SF, the amount of NOx and hydrocarbon (CH)) values were compared at different rates 

of chilled and hot recirculating SF for normally EDC, BDG, and mixtures thereof.  

Keywords: exhaust, biodiesel, recycling, chilled and hot recirculating gases 
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Резюме 

Основен проблем, свързан с отработилите газове (ОГ) на дизеловия двигател, е образуването на 

азотни оксиди (NOx), с високи стойности, което е свързано с повишената температура в горивната 

камера. За да се намалят емисиите на NOx от двигателя, е необходимо температурата в горивната 

камера да бъде намалена. Проведеният експеримент има за цел да установи ефекта на ОГ (охладени и 

горещи), като се използва рециркулацията им, стойностите на емисиите на NOx, ефективността на 

рециркулацията на ОГ (РОГ) и работата на двигателя с биодизелово гориво (БДГ). Двигателят е работил 

и със смеси от обикновено дизелово гориво (ОДГ) и БДГ, които са въведени при провеждане на 

изследването. В БДГ е използван естер от семена на ятрофа. Температурата на ОГ, количеството на 

NOx и въглеводородни (СН)) емисии са сравнени при различни проценти на охладени и горещи 

рециркулиращи ОГ за обикновено ОДГ, БДГ и смеси от тях.  

Ключови думи: отработили газове, бидизелово гориво, рециркулация, охладени и горещи 

рециркулиращи газове 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните години от законодателствата на редица държави, относно екологичните 

проблеми, са наложени сериозни ограничения върху стойностите на емисиите на NOx и димни 

частици върху автомобилите с дизелови двигатели в световен мащаб. Дизеловите двигатели 

обикновено се характеризират с нисък разход на гориво и много ниски емисии на СО. Въпреки това, 

стойностите на емисиите на NOx все още остават високи. За да отговарят на изискванията за 

опазване на околната среда, е необходимо да се намали количеството на NOx в ОГ. Изкопаемите 

горива се изчерпват и затова много изследователи от цял свят експериментират, като предлагат 

алтернативни горива: БДГ получено от слънчогледово масло, семена от каучук, ятрофа и др. 

Експерименталните изследвания, проведени от [1], използват смес от метилов естер на 

слънчогледово масло в смес на метанол, сярна киселина и натриев хидроксид на два етапа. 

Ефектът от добавянето на метилов естер в ОДГ за работата на четиритактов, четирицилиндров с 

принудително пълнене и индиректно впръскване (IDI) дизелов двигател е  бил изследван, като от 

получените резултати са построени товарни характеристики. Експерименталните резултати 

показват, че при работа с масло (само от слънчогледов естер) може частично и да се смеси с ОДГ, 

като при повечето условия на работа на двигателя, стойностите на емисиите на ОГ са останали без 

промяна и при предварителното им  загряване[1]. Други изследователи [2] са провели експерименти 

с четиритактов дизелов двигател с атмосферно пълнене и директно впръскване, като са установили, 

че при използване на БДГ, се получават по-ниски стойности на  СО и димни емисии, но по-високи 

стойности на NOx в сравнение с ОДГ. 

РОГ е един много приемлив метод  за намаляване образуването на NOx в горивната 

камера. В състава си ОГ съдържат основно CO2, N2 и водни пари. Когато част от тези ОГ се връщат 

към горивната камера, се получава разреждане на  сместа, която ще изгори. Това намалява 

концентрацията на кислород в горивната камера. Температурата на ОГ е много по-висока от тази на 

атмосферния въздух.   С рециркулацията се  увеличава температурата на постъпващия въздух, 

което е причината тя да се намали в горивната камера. В други изследвания [3], накратко се 

разглеждат ограниченията за намаляване на емисиите на NOx от дизеловите двигатели и 

необходимостта от използване на РОГ. Въздействието на РОГ върху работата на дизеловите 

двигатели  се анализира, като по този начин се подхожда и за конструктивното  изпълнение на 

системата. 

 Предложена е нова концепция по отношение на използването на РОГ при смесване на ОГ с  

водород [3]. В изследванията, проведени  от [4], са анализирани количествено основния състав на 

ОГ, а именно: С2О и Н2О. Също така е разгледан и ефектът на повишаване на  температурата при 

дроселиране на входящия въздух във всмукателните тръбопроводи, възникващ от употребата на 

горещи рециркулиращи ОГ. Извършен е експеримент, при който СО2 се добавя към въздушния 

поток, навлизащ в двигателя, което  увеличава скоростта на ОГ при  изтичането им от двигателя, но 

не показва стойността на кислорода във входящия въздух. Установено е, че когато има CO2 и H2O в 

състава на входящия въздух, химичните и термични въздействия върху емисиите на ОГ са малки.  

Въпреки това, ефектът от разреждането е значителен и NOx може да увеличи стойността си в 

изпускателния колектор  за сметка на по-високите стойности на  димните частици  и неизгорелите 

емисии СН. По-високата температура на входа увеличава стойността на NOx и димни частици, но 

намалява емисиите на  СН. По-ниската входяща температура, дължаща се на дроселирането на 

входящия въздух, намалява  емисиите на NOx, но повишава стойностите на другите вредни емисии. 
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И накрая, когато CO2 е вкаран допълнително към входящия въздух (при малки стойности на O2), се 

забелязва голямо намаление в NOx и  леко увеличение на емисиите на димността[4]. Друг 

изследовател [5], изучава резултатите от съотношението рециркулиращи газове/прясно работно 

тяло, честота на въртене на коляновия вал на двигателя, натоварване, температура на 

рециркулиращи газове, налягане при пълнене, съотношение в двигателя между 

сгъстяване/налягане при горене, топлинна ефективност и отбелязва, че за РОГ при съотношение на 

РОГ - 5% се получава положителен ефект върху увеличаването на топлинната ефективност. 

Използването на ниска степен на РОГ под 5%,  също е благоприятна за намаляване на шума, 

горивната икономичност и по-малките стойности на NOx. От друга страна увеличаването на 

степента на РОГ намалява топлинната ефективност. При горещи рециркулиращи ОГ се увеличава 

скоростта на повишаване на налягането при всички натоварвания и при всички степени на 

рециркулация, в сравнение с използване на охладени рециркулиращи газове[5]. 

При студената рециркулация, т.е. при охлаждане на ОГ, преди да се върнат обратно в 

горивната камера е установено, че е по-ефективна от горещата, като  се намалява NOx. Това 

спомага за постигане на по-ниска температура на засмуквания въздух, в сравнение с горещата 

рециркулация. Студената рециркулация е причина за лошото горене в двигателя, тъй като по този 

начин се намалява максималната температура в горивната камера. Тъй като температурата в нея е 

ниска, то при рециркулация (по време на горенето има по-малко кислород), емисиите на NOx са 

ниски. При друго изследване [6], е извършено проучване като в изпускателните тръби е монтирана 

специална спирала, за да се определи ефекта на студената рециркулация върху химическия състав 

на ОГ и намаляването на процента на вредните емисии в дизеловите двигатели. Изследвани са: 

NOx, въглеродния диоксид (CO2), въглеродния оксид (CO), като се измерва и концентрацията на O2 

в ОГ. Създадени са две конструкции за охлаждане на ОГ, с които се е провел експеримента. 

Първата, използва въздушен поток около охладителя на ОГ. Втората се състои от перки, с 

изработени в тях кухини около изпускателната тръба, за да се даде възможност охладителната 

течност да тече в перката. Разработени са различни комбинации от цели и кухи перки, монтирани в 

изпускателните тръби. Установено е, че с намаляване на температурата на рециркулация се 

понижават NOx и СО2, но се увеличава (СО) в ОГ, като концентрацията на О2 в ОГ се намалява. 

Стойностите на NOx са били по-ниски от стойностите на нарастване на емисиите на СО, което е в 

резултат на охлаждането на ОГ на двигателя, тъй като се използва топлообменник. Включването на 

охладителната система, намалява температурата на ОГ и вредните емисии повече, отколкото, ако 

се използва само въздух като охлаждащо средство. При проведените изследвания е установено, че 

с увеличаването на студената рециркулация се понижават NOx в изпускателния колектор, но, от 

друга страна, има повишена концентрация на димни частици в ОГ. 

При водещи производители на естествен каучук, производството на БДГ от масло на семена 

на каучук е добра  перспектива. Проведени са експериментални проучвания [7], на вредните емисии 

и горенето в едноцилиндров дизелов двигател, работещ с БДГ от такова масло (B100) и неговите 

смеси с дизелово гориво в съотношение (В20, В60, В80), като резултатите са сравнени с тези при 

работа на двигателя само с обикновено дизелово гориво (ОДГ). Стойностите показват, че 

минималната ефективност на спирачката, използвана за измерване на параметрите на двигателя 

при В100, се получава поради високия вискозитет на БДГ в сравнение с ОДГ. Въпреки това,  БДГ 

има: по-голяма ефективност, по-ниска димност, ниски стойности на CO и HC. При използване на 

B100 се получава по-висока димност, CO, HC и по-ниски стойности при максимални стойности на 
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NOx, в сравнение с В20, В60, В80 и ОДГ. Съществени промени в показателите на горене също са 

били наблюдавани при използване на БДГ в сравнение с ОДГ.  

Макар че РОГ е добър вариант за намаляване на NOx, установено е износване на 

елементите на двигателя, което е причина от наличието на сажди в рециркулиращите газове. Това е 

установено от група изследователи [8], които проследяват  износването върху елементите на 

двигателя (бутало, бутални пръстени на изпитвания двигател, цилиндър), които са в контакт с 

намиращите се в рецикулиращите ОГ сажди. Прецизните наблюдения върху буталния пръстен 

показват наличие на по-големи области на износване, причинени от смазочното масло точно поради 

съдържащите се в него сажди. Установено е деформация на горния бутален пръстен без 

присъствието на РОГ. Потвърден е изводът, че саждите след като се смесят със  смазочното масло, 

увеличават износването на триещите се повърхности. Въз основа на тези резултати, е направено 

заключението, че износването на буталните пръстени се ускорява при наличие на РОГ като 

резултат на голямото количество сажди  в смазочното масло. 

  

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 

Изпитваният дизелов двигател е едноцилиндров, с директно впръскване, водно охлаждане 

и атмосферно пълнене (табл. 1.).  Опитната установка е показана на фиг.1. Изходът на ресивера 1 е 

свързан с всмукателния колектор, като  дебита на въздушния поток се измерва с помощта на 

диференциален манометър 3, свързан към двигателя. Като изпълнение РОГ се състои от тръбна 

система, съединена с изпускателната тръба на двигателя, чрез резервоара 11, филтър 14 (за да се 

предотврати появата на дим от повторно въвеждане на газове в горивната камера), диференциален 

манометър за измерване на дебита на ОГ и регулиращ клапан 7.  

Количеството на ОГ във всмукателния колектор се контролира с помощта на два клапана, 

по един във входната тръба и друг в тръбопровода, свързващ изпускателната тръба и всмукателния 

колектор. Рециркулиращите ОГ преминават през друг диференциален манометър за измерване на 

скоростта им, преди смесването с атмосферния въздух. Студената РОГ се постига чрез охлаждане 

на ОГ. Рециркулацията е свързана с топлообменник, с насрещен поток на охлаждащата течност. 

Термодвойки са свързани към входа и изхода на топлообменника. Сондата за анализ на ОГ се 

поставя в изпускателната тръба за измерване на вредните емисии. Двигателят се натоварва с 

помощта на електрически динамометър, като показанията се записват. Въз основа на резултатите 

от експеримента са построени и съответните характеристики. 

 
Фиг. 1. Схема на опитната част 
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1.Входящ въздух; 2.Ресивер на въздуха; 3.Манометър на входящия въздух; 4.Контролен входен 

клапан; 5.Изпитван двигател; 6.Клапан за рециркулация на ОГ;              7. Клапан за контрол на РОГ; 

8.Топлообменник с изход; 9.Вход за охладителната течност; 10.Изход на охладителната течност; 

11.Резервоар за рециркулиращи газове; 12.Манометър, измерващ налягането на рециркулиращите 

газове; 13.Рециркулационна тръба; 14.Филтър за твърди частици 
  

Таблица1. Технически данни за двигателя 

Данни за двигателя 

Тип:                                                                                                 с атмосферно пълнене, 4-тактов, 

                                                                                                         едноцилиндров, водно охлаждане 

Ход:                                                                                                  110 мм 

Диаметър на цилиндъра:                                                                   88 мм  

Номинална мощност:                                                                        5,5 kW  

Номинална честота на въртене на коляновия вал:                        1500 min-1 

Натоварване:                                                                                  електрически динамометър  

 

3. РЕЗУЛТАТИ  

3.1. Показатели на ОДГ,  БДГ(В50) и на БДГ, използвани при изследването, които са измерени с 

помощта на стандартни уреди са дадени в табл. 2. 

 

Таблица 2. Показатели на горивата 

Показатели ОДГ В 50 БДГ 

Кинематичен вискозитет 

при 32
о
 С(cSt) 2,60  10,23                 52 

Плътност (kg/m
3
) 830 868 906 

Калоричност (MJ/kg) 44,1  36,2 34,5 

 

Точката на самозапалване на  повечето видове БДГ е  по-висока в сравнение с ОДГ, което 

ги прави изключително по-безопасни за съхранение и използване в сравнение с ОДГ. Наличието на 

кислород в структурата на БДГ значително допринася за пълното му изгаряне. Също така чрез 

смесване на биодизелово гориво с ОДГ вискозитетът му се намалява и по този начин се подобрява 

разпръскването в горивната камера. Калоричността на БДГ, приготвено от ятрофа, е по-ниска в 

сравнение с тази на ОДГ и може да се увеличи чрез смесване на двата вида горива.  

На фиг.2 е показан вариант на ефективност със степен на рециркулация 10% и 15% с 

горещи и охладени рециркулиращи газове. При 10% охладени рециркулиращи газове се получава 

по-висока ефективност при частичните натоварвания. Също така  при 15% горещи рециркулиращи 

газове, рециркулацията има по-висока ефективност в сравнение с охладените газове особено при 

по-високи натоварвания. Това може да се дължи на възможно увеличение на скоростта на горене, 

произтичаща от по-високата температура при зареждане с горещи рециркулиращи газове. Степента 

на рециркулация се определя като обемно съотношение на рециркулиращите  газове към общия 

заряд, постъпващ в цилиндъра на двигателя. По-високи стойности на съотношенията на 

рециркулацията влияят значително върху поведението на двигателя и експериментите се 

провеждат със степен на рециркулация от 10% и 15%.  
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3.2. Резултати от изследването на работата на двигателя с рециркулация на ОГ 

 
Фигура 2. Изменение на ефективността на ОГ  при различна степен на рециркулация и                               

използване на студени и горещи рециркулиращи газове 

 

Увеличаването на концентрацията на рециркулиращи газове, води до по-ниски температури в 

горивната камера, като скоростта на реакцията на сместа се забавя при съотношение, което води до 

увеличаване на емисиите на СН. 

 

 
Фигура 3.  Изменение на емисиите на CH за различна степен на рециркулация при използване на 

студени и горещи рециркулиращи газове  

 

Стойностите на CH при натоварване от 10% и 15% с охладени  и 10% с горещи газове се сравняват 

с тези на дизеловото гориво (фиг.3). Охладените газове (при 15% охлаждане) и емисиите на CH в 

сравнение с други проценти при охладени и горещи рециркулиращи газове почти следват 

стойностите на СН, получени при използване на ОДГ. Тъй като процентът на рециркулиращи газове 

се увеличава, независимо дали са охладени или горещи, емисиите на CH също се увеличават. 

Количеството кислород, което  навлиза в горивната камера, намалява при охладени газове като 
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плътността им  при тяхното увеличаване води до лошо горене и следователно до по-високи емисии 

на СН. С въвеждането, обратно на ОГ в двигателя, се получават две противоречиви реакции - 

започване на процеса на горене заедно с ОГ и намаляването на скоростта на горене  поради 

използване на рециркулацията.   

Емисиите на NOx са по-ниски с 10% при горещи ОГ и се увеличават с повишаване на 

процента на степента на отваряне на клапана за рециркулация (фиг.4).  

 

 
Фигура 4. Изменение на емисиите на NOx за различна степен на рециркулация                                                         

при използване на студени и горещи рециркулиращи газове 

 

Със системата за РОГ емисиите на NOx са намалени в сравнение с тези, при които не се 

използва рециркулация. Тъй като съдържанието на О2 е единият от факторите, влияещи на 

образуването на NOx, то те  значително намаляват, когато концентрацията на О 2 в горивната 

камера се намалява с РОГ. Изгарянето се извършва в зони, в които съотношението на 

кислород/гориво е в границите на възпламеняване. Въпреки че при охладени газове и рециркулация 

от  15%, се наблюдават по-високи емисии на NOx, особено при частично натоварване, то тези 

стойности намаляват при по-високи натоварвания.  

 

3.3 Сравнение на емисиите при работа с биодизелово гориво и рециркулация на отработили газове 

 

 
Фигура 5.  Изменение на ефективността на работата на двигателя при  натоварване и                                          

различни режими на работа с РОГ и ОДГ 
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НА фиг. 5 се вижда как се променя ефективността на работа на двигателя. При 10% и 15% 

горещи рециркулиращи газове само с БДГ, двигателят има по-висока ефективност в сравнение с 

тази, когато работи само с  ОДГ.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

БДГ подобрява изгарянето в двигателя, поради присъствието на по-голямо количество 

кислород, но води до по-високи емисии на NOx. По-високите емисии на NOx могат да бъдат 

ефективно контролирани от системата за РОГ. ОГ намаляват концентрацията на кислород в 

горивната камера, което води до по-ниска температура на пламъка, и оттам до намаляване на 

образуването на NOx. Въпреки това, прилагането на РОГ увеличава емисиите на CO и НС. На 

посочените характеристики за NOx се установява, че NOx се увеличават при частично натоварване 

и намаляват при по-високи такива. Двигателят, работещ с ОДГ, както и БДГ с РОГ води до 

намаляване на NOx с лек спад в ефективността и увеличаване на емисиите на СН. Също така 

проведените експерименти показват, че РОГ, с охладени рециркулиращи газове, е много по-

ефективна от РОГ с горещи рециркулиращи газове, което намалява емисиите на NOx, макар че CH 

са леко увеличени. Получава се лошо изгаряне, при използването на охладени рециркулиращи 

газове, което понижава NOx, поради намаляване на максималната температура на цикъла и 

наличието на по-голямо количество на кислород.  

 

5. ИЗВОДИ 

 

Като цяло, прилагането на по-голямо количество на охладени ОГ при дизеловия двигател, 

намалява емисиите на NOx. В същото време по-голямо количество на охладени ОГ, води до 

увеличаване на СО, когато се правят опити да се постигнат много ниски емисии на NOx,  чрез 

увеличаване на охладените рециркулиращи газове. Повишаването на температурата на ОГ при 

рециркулацията им  води до увеличаване на образуването на NOx и димни частици.   
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SELECTION OF MACHINES FOR PLANT PROTECTION, DEPENDING ON 

THEIR TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS 
 

Dragomir Dragoev, MiglenaKazakova 

Trakiauniversity – Stara Zagora 

Faculty of “Technics and technologies” – Yambol 

38 Graf Ignatiev str., 8602, Yambol, Bulgaria  

e-mail: dragomir.dragoev@trakia-uni.bg 

 

Abstract:The report proposed methodology for the selection of equipment for activities on plant protection in optimal 

agro-technical deadlines.A computer program is developed to determine the effectiveness of the use and the required 

number of sprayers and mixers depending on machine configuration for plant protection.The results show that the use 

of a mixing machine in the machine park  for chemical treatment increases the efficiency of their use of more than 1,5 

times and reduces the required number of machines for the realization of this operation.  

Keywords: Number of sprayers, Number of mixing Machines, Hourly rate, Work ing shift rate 

 

ИЗБОР НА МАШИНИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИМ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Драгомир Драгоев, Миглена Казакова 

Тракийски университет – Стара Загора,  

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, 

ул. Граф Игнатиев, № 38, 8602, Ямбол, България 

e-mail: dragomir.dragoev@trakia-uni.bg 

 

Резюме: В доклада е предложена методология за избор на машини за провеждане на мероприятия по 

растителна защита в оптимални агротехнически срокове. Разработена е компютърна програма за 

определяне на ефективността от използването и необходимия брой пръскачки и смесителни машини в 

зависимост от конфигурацията на машината за растителна защита. Резултатите показват, че 

използването на смесителна машина в състава на машините за химическо третиране повишава 

ефективността им на използване над 1,5 пъти и намалява необходимият брой машини за реализиране на 

тази операция. 

Ключови думи: Пръскачка, Смесителна машина; Часова производителност, Сменна производителност 

 

1.УВОД 

 

Пръскачките са едни от най-разпространените машини за борба с болестите и неприятелите 

по земеделските култури. При тях разтворът се разпръсква под налягане през разпръсквачи, 

поставени на подходящо разстояние от обекта на разпръскване във вид на капки [7]. 

Изборът на подходяща машина за растителна защита се обуславя от редица фактори [6]: 

Себестойност; Производителност; Ефективност на обработката; Защита на околната среда. 

 Основните типове пръскачки, които се предлагат на пазара са навесни, прикачни и 

самоходни. Първите два типа изискват използването на трактор или друга земеделска машина. 
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Самоходните предлагат висока маневреност и скорост, не е необходимо ангажиране на 

допълнителни машини при тяхното използване. Основният им недостатък е по-високата им 

себестойност в сравнение с навесни и прикачни пръскачки. Според опръскващата система 

пръскачките са щангови, които се използват за полски култури и вентилаторни, подходящи за трайни 

насаждения [2,3,4]. 

 Двата начина на зареждане на пръскачките са със и без смесител. В практиката се използват 

смесителни станции например СТК-5 и СТК-11 [10]. 

Целта на доклада е да се направи сравнителен анализ на производителността и 

необходимия брой пръскачки за провеждане на мероприятия по растителна защита в оптимални 

агротехнически срокове. 

 

2.Материал и метод 

В настоящата работа са използвани данни за земеделска земя в землището на село 

Дряново, област Ямбол, България (с географски координати по WGS84: 42,25° с.ш.; 26,5167° и.д.), 

собственост на производител с база в същото село. Данните за земеделската площ са: площ 3980 

da; достъпът до нея е по асфалтов и полски път с обща дължина 5 km ; средната транспортна 

скорост за достигане до земеделската площ е 15 km /h; разходна норма 20 l/da, оптимален 

агротехнически срок три дни. 

 

Таблица 1.Алгоритъм за определяне броя на необходимите пръскачки и смесители. 
Необходим брой пръскачки без смесител на течности  

Параметър Формула Описание 

Време за достигане до 

третираните полета и обратно 

за един курс 

𝑡1 =
2𝑆

60𝑉𝑡
, ℎ 

S – транспортно разстояние, km  

Vt – скорост на движение на машината, km /h 

Q-обработена площ с един 

резервоар 
𝑄 =

𝑉𝑝
𝐷

 
𝑉𝑝-вместимост на резервоара 

D-разходна норма[𝑙 𝑑𝑎⁄ ] 

Изминато разстояние до 

пълно изразходванена 

разтвора 

𝐿 =
𝑄

𝐵𝑝
, 𝑘𝑚 

Q - обработвана площ, da 

Bp - работна широчина на пръскачката, m  

Време за изминаване на 

разстоянието до пълно 

изразходванена разтвора 

𝑡 =
𝐿

60𝑉𝑎
, ℎ Va - работна скорост, km/h 

Пълно време за един 

технологичен цикъл 
𝑇 = 𝑡 + 𝑡1+ 𝑡2, ℎ 

t2 - Време за пълнене на резервоара на пръскачката с вода и 

препарат 

Време за пълнене на 

пръскачката 
𝑡2 =

𝑉𝑝

60.𝑞min𝑝
 

𝑉𝑝- обем на резервоара на пръскачката 

𝑞min𝑝- минималният дебит в часове на пръскачката 

Брой цикли които се 

реализират за един работен 

ден 

𝑁 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
𝑇𝑇

𝑇
,бр.  

ТТ - продължителност на работния ден, h 

T - продължителност на технологичния цикъл, h; 

Коефициент заизползване на 

работното време 
𝜂 =

Тр
Тз + Тр

 Тр–време за работа, h; Тз – време за зареждане, h 

Часова производителност 𝑊ℎ = 𝑉𝑎𝐵𝑝𝜂, 𝑑𝑘𝑎/ℎ - 
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Време за извършване на 

основната операция 
𝑡𝑜 = 𝑁. 𝑇,ℎ - 

Сменна производителност 𝑊𝑠𝑚 = 𝑊ℎ𝑡𝑜, 𝑑𝑎 Дка/см 

Необходим брой пръскачки 𝑛 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
𝑈

𝐷.к.𝑊𝑠𝑚
, бр. 

U – площ на обработваната култура, da 

D - максимален брой дни за извършване на операцията  

к -коефициент на сменност 

Необходим брой пръскачки при използване на смесител на течности  

Параметър Формула Описание 

Общо време за отсъствие от 

полето 
𝑡4 =

𝑡1 +𝑡5
60

, ℎ 𝑡5 – време запълнене на резервоара на смесителя 

𝑡5- Време за пълнене на 

резервуара на смесителя 
𝑡5 =

𝑉𝑠
60.𝑞𝑚𝑖𝑛𝑐

 
𝑉𝑠- обем на резервоара насмесителя  

𝑞𝑚𝑖𝑛𝑐- минималният дебит в часове на смесителя  

Време за зареждане на 

пръскачката от смесителя 
𝑡3 =

𝑉𝑝 

60𝑞min𝑐

′

, ℎ 𝑞min𝑐- минималният дебит в часове на смесителя  

Пълно време за един 

технологичен цикъл 
𝑇1 = ∑𝑡3+ 𝑡4 +𝑡

𝑛

𝑖=1

 , ℎ  

Брой цикли които се 

реализират за един работен 

ден 

𝑁1 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
𝑇𝑇

𝑇1
, бр.  - 

Време за извършване на 

основната операция 
𝑡𝑜 = 𝑁1𝑇,ℎ  

Сменна производителност 𝑊𝑠𝑚 = 𝑊ℎ𝑡𝑜, 𝑑𝑎 - 

Необходим брой пръскачки 𝑛 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
𝑈

𝐷𝑊𝑠𝑚
, бр. - 

Необходим брой смесители 𝑛𝑠 =
𝑛. 𝑉𝑝

𝑉𝑠
 , бр. 

𝑉𝑝-обем на резервоара на пръскачката 

𝑉𝑠-обем на резервоара на смесителя  

 

Използвана е методика за избор на машина за растителна защита, представена в [5]. 

Изчислителните процедури са систематизирани в таблица 1. Включени са изчисления без и със 

смесител за течности. В изчисленията са използвани стойностите на технико-технологичните 

параметри на смесител СТК-5(фигура 1) [10]. 

 

 
Фиг.1.СТК-5 (смесител транспортен комбиниран) 

 

Изследвани са четири прикачни пръскачки и две самоходни като са използвани данни за 

основната им конфигурация. 
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На фигура 2 са представени в общ вид част от включените в изследването пръскачки – две 

прикачни и една самоходна. 

 

   
AGS 1500EN Перла ПЩП 12Б ATK Шмель 

Фиг.2. Общ вид на някои от изследваните пръскачки 

 

 В таблица 2 са посочени основните технико-технологични показатели на пръскачките, 

използвани в изследването. Шестте изследвани машини са групирани по производител, модел и 

технически параметри. Представени са 11 от техните основни параметри, като в изчислителните 

процедури основно участват транспортната скорост, работната скорост, работната широчина, 

вместимостта на резервоара. Обхватът на разходната норма за отделните пръскачки отговаря на 

изискванията на земеделския производител 20 l/da. 

 

Таблица 2. Технически характеристики на пръскачки 
Марка, модел 

Технически 

параметри 

Перла ПЩП 12Б Перла ПЩП 2500 Перла ППУ 1001 
AGS 

1500EN 

Caf f ini Spray  

Trakker 1500 
Агро-технический комплекс Шмель 

тип на изделието прикачна прикачна прикачна прикачна самоходна самоходна 

произв., da/h 64-192 80-220 48-144 Няма данни Няма данни Няма данни 

работна скорост, 

km/h 
4-12 4-12 4-12 4-12 25 25 

работна височина, m 1,2 2,0 1,5 Няма данни Няма данни Няма данни 

работна  широчина, 

m 
16 20 12,5 10 14 21 

работно налягане, 

MPa 
0,1-0,6 0,1-0,6 0,1-0,6 Няма данни Няма данни C 

дебит l/min Няма данни Няма данни Няма данни 150 L/min 170 L/min Няма данни 

чест. на въртене, min
-

1
 

540 540 540 540 Няма данни Няма данни 

вместимост на 

резервоара, l 
1500 2500 1000 1650 1500 800 

разходна норма, l/da 9-90 20-250 9-90 Няма данни Няма данни 5-30 

маса, kg 1050 1800 600 Няма данни Няма данни Няма данни 

трактор, hp 60-80 100-120 60-80 Няма данни Двигател 100 hp Двигател 

 

3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 На база систематизираните изчислителни процедури е съставена програма за изчисляване 

на параметрите, необходими при избор на пръскачка[14,15]. В началото на програмата са въведени 

основните данни за обработваната земеделска площ и достъпът до нея. Въведени са параметрите 

на изследваната пръскачка. При пръскачките изчисленията са на два етапа без и със използване на 

смесител за течности. 

 На фигура 3 е представен работен екран на изчислителната програма определяне броя на 

пръскачките за обработване на определена площ при използване на смесител за течности и без 

използване на смесител. При тази конфигурация на програмата е отчетено намаляване на времето 
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за зареждане на пръскачката поради повишената скорост на зареждане на резервоара ú 

благодарение на използването на помпа с по-голям дебит 1000 l/min на смесителя. 

 
Фиг.3. Програма за изчисляване на параметри при избор на пръскачка 

 

 Чрез разработената програма на скриптов език на програмна система Matlab [15] са 

изследвани пръскачки в основната им конфигурация. 

В таблица 3 са представени резултатите от този анализ. Часовата производителност е в 

обхвата на посочената от земеделския производител.. Наблюдава се, че са необходими от 3 до 6 

пръскачки при посочената разходна норма,, площ на обработваемата земя и допустимото време за 

третиране. 

 

Таблица 3. Резултати от сравнителен анализ на пръскачки при основна конфигурация 

Марка, модел 

Технически параметри 

Перла ПЩП 

12Б 

Перла ПЩП 

2500 

Перла ППУ 

1001 

AGS 

1500EN 

Caffini Spray Trakker 

1500 

АТК 

Шмель 

работна скорост, km/h 12 12 12 12 25 25 

обем на резервоара, l 1500 2500 1000 1650 1500 800 

работна  широчина, m 16 20 13 10 14 21 

часова производителност 

da/h 138 204 132 102 298 238 

необходим брой пръскачки, 

бр. 4 3 6 5 3 6 

  

На фигура 4 са представени в графичен вид часовата производителност и необходимият 

брой пръскачки. Най-голяма производителност при използване на посочените входни параметри за 

обработваната земеделска площ показват прикачната пръскачка Перла ПЩП 2500 и самоходната 

Caffini Spray Trakker 1500. От тези две пръскачки са необходими по три броя за обработка на 

площта. 

В таблица 4 са представени резултатите при определяне на производителността и необходимия 

брой на пръскачките и смесителите. Получените данни показват, че във всички случаи е необходим 

един смесител. Наблюдава се намаляване на броя необходими пръскачки при използване на 

смесител. Повишава се и часовата производителност. 

На фигура 5 са представени в графичен вид часовата производителност, необходимият брой 

пръскачки при използване на основната им конфигурация и смесител за течности СТК-5. 
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а) часова производителност а) необходим брой пръскачки 

Фиг.4. Резултати при използване на основна конфигурация на пръскачки 

 

 Таблица 4. Резултати от сравнителен анализ на пръскачки при използване на смесител СТК-

5 (Смесител, транспортен, комбиниран, 5000l) 
Марка, модел 

Технически параметри 

Перла ПЩП 

12Б 

Перла ПЩП 

2500 

Перла ППУ 

1001 

AGS 

1500EN 

Caffini Spray Trakker 

1500 

АТК 

Шмель 

работна скорост, km/h 12 12 12 12 25 25 

обем на резервоара, l 1500 2500 1000 1650 1500 800 

работна  широчина, m 16 20 13 10 14 21 

часова производителност 

da/h 163 204 133 102 298 446 

необходим брой пръскачки, 

бр. 2 2 3 3 1 2 

Необходим брой смесители, 

бр. 
1 1 1 1 1 1 

 

 

 
 

а) часова производителност а) необходим брой пръскачки 

Фиг.5. Резултати при използване на основна конфигурация на пръскачки и смесител СТК -5 
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Двете пръскачки прикачната Перла ПЩП 2500 и самоходната Caffini Spray Trakker 1500 

запазват позициите си. Освен тях при използване на смесител, прикачната Перла ПЩП 12Б и 

самоходната АТК Шмель също повишават производителността си и е необходим по-малък брой 

машини за третиране на земеделската площ в сравнение с работата без смесителна машина. 

Направен е анализ за използването на пръскачките при увеличаване на работната ширина в 

конфигурации, които се предлагат от производителите. 

 

Таблица 5. Сравнение на пръскачки при всички варианти за комплектация 
 Марка, модел 

Технически параметри 
Перла ПЩП 12Б 

Перла ПЩП 

2500 
Caffini Spray Trakker 1500 

АТК 

Шмель 

работна скорост, km/h 12 12 12 12 25 25 25 25 25 

обем на резервоара, l 1500 1500 2500 2500 1500 1500 1500 1500 800 

работна  широчина, m 13,5 16 18 20 14 15 16 18 21 

сменна производителност, da без 

смесител 

319 320 425 426 365 370 375 383 224 

необходим брой пръскачки, бр.  4 4 3 3 3 3 3 3 6 

сменна производителност, da 
със 

смесител 

563 630 802 864 888 918 946 998 697 

необходим брой пръскачки, бр.  2 2 2 2 1 1 1 1 2 

Необходим брой смесители, бр.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

В таблица 5 е направен сравнителен анализ на пръскачки при възможните конфигурации, 

предлагани от съответния производител. Резултатите са в зависимост от използването на 

основната конфигурация и включването в работата на смесител. Вижда се, че при използването на 

смесител се повишава сменната производителност над 1,5 пъти. 

 Резултатите от анализа на използването на пръскачките в основната им конфигурация са 

представени в графичен вид на фигура 6 според сменната производителност на машините при 

минимална конфигурация без и със смесителна машина. 

 

 
Фиг.6. Сменна производителност на пръскачки  

 

 Получените резултати потвърждават тези, посочени в [5], че използването на смесител в 

състава на машините за растителна защита повишава производителността им и намалява 

необходимия брой пръскачки за извършване на тази операция. В сравнение с резултатите на [13], 

където се посочва, че оптималното използване на пръскачки с малък обем на резервоара може да 

повиши ефективността им. Пример за това е самоходната пръскачка АТК Шмель, която с резервоар 

800 l и работна ширина 21 m има равностойни характеристики с пръскачките 1500 и 2500 l [1]. 
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 В доклада е направен анализ на машини за растителна защита според тяхната разходна 

норма. Определена е тяхната часова производителност при зададени площ на обработваната земя, 

време за изпълнение на операциите по третиране.  

 Установено е, че при включване на смесителна машина в състава на машините за 

растителна защита призводителността им се повишава над 1,5 пъти и намалява необходимия брой 

машини за третиране на земеделските площи. 

 Базирайки се на известни методики е разработена програма, чрез която могат да бъдат 

избирани пръскачки според техните каталожни данни. Програмното осигуряване е гъвкаво и 

предлага възможност за адаптиране към нуждите на отделните земеделски производители. 

  

Приложение 1. Програми за изчисление параметри на пръскачки 

Без смесител Със смесител 

clc, clear all, close all 

% osnovniparametrina pryska4ka 

Vp=25   %rabotnaskorost km/h 

O=800   % obemnarezervoaralitra 

Bp=21   %rabotna shiro4ina na 

pryska4kata m 

Vt=15   % srednatransportnaskorost 

km/h 

S=5     %transportnorazstoqnie km 

Norm=20 % rabotnanorma l/dka 

Q=O/Norm %obrabotvanaplosht s 

ednozarejdanedka 

t2=10 

TT=6    % prodyljitelnostnarabotniq 

den h 

kpd=0.85 % 

koeficientnaizpolzwanenarabotnotowreme 

D=3     % brojdnizaobrabotka 

U=3980  %Obrabotwaemaploshtdka 

t1=(2*S/Vt)*60 

L=Q/Bp 

t=(L/Vp)*60 

T=(t+t1+t2)/60 

N=round(TT/T) 

Wh=Vp*Bp*kpd 

top=(N*t)/60 

Wsm=Wh*top 

n=round(U/(D*Wsm)) 

% izhodnidanni 

% 4asova proizwoditelnostdka/h 

% brojneobhodimi pryska4ki br. 

result=[Wsm;n] 

clc, clear all, close all 

% osnovniparametrina pryska4ka 

Vp=25   %rabotnaskorost km/h 

O=800   % obemnarezervoaralitra 

Bp=21   %rabotna shiro4ina na 

pryska4kata m 

Norm=20 % rabotnanorma l/dka 

Vt=15   % srednatransportnaskorost 

km/h 

S=5     %transportnorazstoqnie km 

Q=O/Norm %obrabotvanaplosht s 

ednozarejdanedka 

t2=4    % vremezazarejdanena 

pryska4kata sys smesitel min 

t21=10  %vremezazarejdanena 

pryska4kata bezsmesitel min 

TT=6    % prodyljitelnostnarabotniq 

den h 

kpd=0.85 % 

koeficientnaizpolzwanenarabotnotowreme 

D=3     % brojdnizaobrabotka 

U=3980 % Obrabotwaemaploshtdka 

t3=9 % wremezaobsluvwanenamashinata 

min 

t1=(2*S/Vt)*60 

t4=t1+t21 

L=Q/Bp 

t=(L/Vp)*60 

T1=(t+t2+t3)/60 

N1=round(TT/T1) 

Wh=Vp*Bp*kpd 

top1=(N1*t)/60 

Wsm1=Wh*top1 
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n=round(U/(D*Wsm1)) 

nsm=(U*Q*S)/(Wsm1*D*1000) 

% izhodnidanni 

% 4asova proizwoditelnostdka/h 

% brojneobhodimi pryska4ki br. 

% brojsmesiteli br. 

result=[Wsm1;n;nsm] 
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MATHEMATICAL MODEL FOR TESTING AND ENSURING THE 

EFFECTIVENESS OF THE MACHINES 
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Abstract: The aim of the research paper is to outline the eefficiency as a measure of the appropriateness 

of using one or another machine. 

The authors consider there is necessity to analyze which of machines are progressive and what is the trend 

of the reliability of the technique. We look at two machines - A and B. For the final evaluation of the issue of 

the benefits of the machine A is the need to introduce the concept of "moral resources" (TM), i.e. the 

resource corresponding to such calendar time at which the machine ceases to satisfy the requirements 

performance, operation and when to replace it with a new machine with high performance. We created a 

mathematical model to study and ensure the effectiveness of the machines taking into account the cost of 

purchasing machinery and time of use. 

From the analysis of the graphic dependence you can see that with an increase in the cost of purchasing 

machines Zo, the gain (P) decreases and after a certain period of use (t), it can be realized the positive 

gain (P). 

Keywords: mathematical model, "moral resources" (TM), Law of distribution, average resource. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ  И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МАШИНИТЕ 
Невена Иванова1, Красимир Кръстев2 

1Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр.Ямбол, 8602, 

ул.“Граф Игнатиев“ №38e-mail: nevena_venci@abv.bg, 
2Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр.Ямбол, 8602, 

ул.“Граф Игнатиев“ №38e-mail: krasimir.krastev@trakia-uni.bg 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Ефективността е мярка за целесъобразността на използване на една или друга машина. 

 Необходимо е да се анализира, коя от машините е по-прогресивна и, следователно каква е 

тенденцията в развитието на надеждността на техниката. Ще разгледаме  две машини А и В. 

Машината  А , има в интервала t1 и t2  еднакъв брой откази, а средният ресурс на машината B е 

съществено по-висок от ресурса на машината A . За окончателна оценка на въпроса за 

предимствата на машината A е необходимо да въведем понятието “морален ресурс” (TM), т.е 

ресурсът, който съответства на такова календарно време, при който машината престава да 

удовлетворява изискванията на производителността, функционирането и кога да се смени с нова 

машина с по високи показатели. Очевидно  трябва така  да направим, че отработката t1 = t2  и да е 

оптимална когато е равна на ресурса TM. Сега възниква въпроса : необходимо ли е да осигурим по 

mailto:nevena_venci@abv.bg
mailto:nevena_venci@abv.bg
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голям среден ресурс, отколкото е ресурса TM, когато вместо дадената машина A се произвежда и 

използва новата машина В ? отговорът на този въпрос ще дадем, използвайки икономическите 

съображения. Нека разходите за закупуване на машината е Зо, за експлоатацията й – З(t).   

 

2. МЕТОДИ 

3.  

Доходът, който ще реализираме с използването на машината за времето на експлоатация 

D(t) и приходите ще са : 

                                          (1) 

По-нататък ще въведeм и разходите за отстраняване на един отказ–З1. Тогова разходите за времето 

t при вероятността за отказ  F(t), т.е. 

З(t)  =  З1 . F(t).                                                               (2) 

Ако положим е, че доходът от използването на машината е пропорционен на средната отработка , 

то 

                                      (3) 

където Dо е доходът за единица отработка, а 

                                                                                                                        
е средният отработен ресурс, в резултат на това получаваме 

                       (4) 

Задаваме  най – простия закон на разпределение за F(t):F(t)=kt, след заместване. 

 
Определението на стойността topt,  при които получаваме максимум на приходите 

 
От тук 

 
Ако приемаме, че максималното време за отказ на машината To. Тогава  1=kTo 

               (5) 
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Заместваме topt   във формулата за  π(t) и получаваме: 

 
Последният израз може да преобразуваме в следния вид: 

 
Ако DoTo > З1‚ то максималната печалба е положителна и с нарастване на To нараства. Средният 

ресурс за дадения закон на разпределение е Tcp = To/2.  

Следователно, в дадения случай увеличававането на средния ресурс води до максимална печалба. 

При дадена To оптималното време за експлоатация на машината е равно на:  

                                                     (6)     

Ако зададем друг закон на разпределение, то лесно ще получим други изрази за πmax и topt, но 

тенденцията остава предишната. 

 

3.ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ  

 

Въз основа на изведената зависимост за печалбата  анализираме изменението й в 

зависимост от факторите от които зависи. На фиг.1- 4 е показано характера на изменение на 

печалбата (П), изразяваща ефективността на използване на машините, в зависимост от времето на 

експлоатация (t) . 

На фиг.1 е дадено изменението на печалбата (П) в зависимост от времето на използване при 

различни стойности на коефициента k , изразяваща темпа на нарастване на вероятността за отказ 

F(t). От анализа следва, че с увеличаване на k, печалбата намалява и то много съществено.Това 

показва, че влиянието на надеждността, а от там и правилното разработване на системата за 

подържането й има решаващо значение за реализиране на печалба от използването на машините. 

Аналогично е влиянието на разходите за отстраняване на отказите (З1)  върху печалбата ( П ) (фиг. 

2). С увеличаване на дохода за единица отработка (Do) печалбата (П)  нараства  с увеличаване на 

времето на използване (t) (фиг.3).   

Взаимовръзката разходи за закупуване на машините (Зо), печалбата (П) и времето на използване (t) 

е показано на фиг.4. От анализа на графичната зависимост  се вижда, че с увеличаване на Зо 

намалява печалбата (П), а също така е необходимо да мине време на използване (t) за да може да 

се реализира положителна печалба (П).        
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На фиг.5÷16 е показан характерът на изменение на оптималната периодичност на техническото 

обслужване topt в зависимост  от основните параметри на модела в тримерното пространство,т.е  

като повърхнина със сложна форма. 

 

 
Фиг.1. Изменение на печалбата  П в зависимост от времето на използване (t) и коефициента на 

отказа k. 

 
Фиг.2. Изменение на печалбата (П) в зависимост от времето на използване (t) и разходите за 

отстраняване на отказите (З1), при- Зо=2500лв.; k=0.0002; Do=100лв. 

 

 
Фиг.3. Изменение на печалбата  (П) в зависимост от времето на използване (t) и дохода на единица 

изработка (Do) при- Зо=25000лв.,З1=50лв., k =0.0002 
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Фиг.4. Изменение на печалбата (П) в зависимост от времето на използване (t) 

и разходите за купуване на машината (Зo), З1=50лв., k=0.0002, Do=100лв. 

 
Фиг.5. Изменение на оптималната периодичност на техническо обслужване при разходи за 

отстраняване на отказите З1=50лв. 

 

 
Фиг.6. Изменение на оптималната периодичност на техническо обслужване при разходи за 

отстраняване на отказите З1=80лв. 
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Фиг.7. Изменение на оптималната периодичност на техническо обслужване при разходи за 

отстраняване на отказите З1=110лв 

                                   
Фиг.8. Изменение на оптималната периодичност на техническо обслужване при разходи за 

отстраняване на отказите З1=140лв. 

 

 
Фиг.9. Изменение на оптималната периодичност на техническо обслужване при разходи за 

отстраняване на отказите З1=80лв. 
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Фиг.10. Изменение на оптималната периодичност на техническо обслужване при разходи за 

отстраняване на отказите З1=110лв 

 
Фиг.11. Изменение на оптималната периодичност на техническо обслужване при разходи за 

отстраняване на отказите З1=150лв 

 
Фиг.12. Изменение на оптималната периодичност на техническо обслужване при разходи за 

отстраняване на отказите З1=250лв 
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Фиг.13. Изменение на максималнатните приходи в зависимост от максималното време до отказ на 

машината (То) и дохода за единица изработка (Do)  при Зо =5000лв. и  =0.7 

 
Фиг.14. Изменение на максималнатните приходи в зависимост от максималното време до отказ на 

машината (То) и дохода за единица изработка (Do) при Зо =5000лв. и  =0.8 

 
Фиг.15. Изменение на максималнатните приходи в зависимост от максималното време до отказ на 

машината (То) и дохода за единица изработка (Do) при, Зо =8000лв. и =0.8 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Създаден е математически модел за изследване и осигуряване на ефективността на 

машините, отчитащ разходите за закупуване на машините и времето на използването им. 

2. От анализа на графичната зависимост  се вижда, че с увеличаване на разходите за 

закупуване на машините Зо, печалбата (П) намалява, а след определен период на 

използване (t), може да се реализира положителна печалба (П).        
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Фиг.16. Изменение на максималнатните приходи в зависимост от максималното време до отказ на 

машината (То) и дохода за единица изработка (Do) при Зо =6000лв. и  =0.8. 
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MATHEMATICAL MODEL FOR PERIODIC NOSTA OPTIMIZATION OF 

DIAGNOSTIC MACHINE COMPONENS 
Nevena Ivanova1, Krasimir Krastev2 

1Trakia University, Faculty of Technics and Technologies 

Graf Ignatiev 38, 8602 Yambol, Bulgariae-mail: nevena_venci@abv.bg,  
2Trakia University, Faculty of Technics and Technologies 

Graf Ignatiev 38, 8602 Yambol, Bulgariae-mail: krasimir.krastev@trakia-uni.bg 

 

Abstract  The known mathematical models for optimization the timing of diagnosing the elements of 

machines (tractors, automobiles, etc.) have created on the foundation of the theory of reliability and the 

criterion for optimization is technical and economic. Border resource is one of the characteristics that 

determine the effectiveness of the site. It is necessary to determine its optimal value in two cases: repeated 

TO and an ongoing renovation. In the developed model, the authors study of the impact of its main 

parameters on the specific costs and frequency of diagnosis. They have given survey results in the form of 

graphical dependencies. 

To be able to decide for optimizing the frequency of diagnosis of the tractors’ elements is necessary to use 

models that take into account the actual operating conditions. The improvement is the model to optimize 

the frequency of diagnosis of the elements of machines and put out accurate expression to determine the 

optimal frequency of diagnosis.The authors have shown that increasing the parameter "b" does not affect 

significantly the optimal frequency of diagnosis. 

Key words:  border resource, totals expenses, intensity, frequency of diagnosis. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТА НА 

ДИАГНОСТИРАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА  МАШИНАТА 
Невена Иванова1, Красимир Кръстев2 

1Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр.Ямбол, 8602, 

ул.“Граф Игнатиев“ №38e-mail: nevena_venci@abv.bg, 
2Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр.Ямбол, 8602, 

ул.“Граф Игнатиев“ №38e-mail: krasimir.krastev@trakia-uni.bg 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

Известните математическите модели за оптимизиране на периодичността за 

диагностициране на елементите на машинатите (тракторите, автомобили и др.) са изградени на 

основата, на теорията на надеждността, а критерият за оптимизиране е технико-икономически 

[1,2,3,4]. 

На фиг.1 е дадена схема, изразяваща плътноста на ресурса на тpи елемента по парметрите им за 

оценяване на техническото им състояние, а с ti, Vi =1,3 е означен праговият (граничният) ресурс .   

mailto:nevena_venci@abv.bg
mailto:krasimir.krastev@trakia-uni.bg
mailto:nevena_venci@abv.bg
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Фиг.1. Взаимовръзка между характера на изминение на диагностичните параметри (Ui (t)), 

граничната   стойност  на  диагностичните параметри (Uгр) и  плътност на разпределение на ресурса 

ƒi(t) 

 

Както се вижда, ако се провежда диагностицирането по граничният ресурс на най-ненадеждният 

елемент (tg = t1), то по принцип може да се установи техническото състояние на кой да е от тях. Ще 

отбележим, че при това точността на оценката на по-надеждния елемент ще бъде по-ниска, от 

колкото на ненадеждния, за това следва диагностицирането да се провежда при всеки текущ ремонт 

(TP) и техническо обслужване (ТО) т.е.по-сложните ремонтно обслужващи въздействия: 

  (1) 

2. МЕТОДИ  

         Граничният ресурс е една от основните характеристики, която определя ефективността на 

обекта и е необходимо да се определи неговата оптимална стойност в два случая: при многократни 

ТО и един текущ ремонт. 

Очевидно, че цената  на обекта (машината) с увеличаване на праговия ресурс трябва да  нараства. 

Приемаме, че тази зависимост от граничния ресурс се изменя по следната зависимост:  
,

)(


nn b tatK 
 

(2) 

 където а  е постояна величина , която изразява цената при  tn = 0; 

 b и α са коефицентите, които изразяват интезивността на изменения на К  зависимост от tn .  

 Разходите  за експлоатация при n ремонтни въздействи, n = Tδ/tn, ще са:  

,.)(
n

TP
t

T
CtC   (3) 

къдетоTδ  е отработката (ресурс) на обекта до бракуване; 

tn - граничен ресурс; 

TPC  - стойността на един текущ ремонт.  

 ............;; 321 tttttt ggg 

 
 ƒ(t) 

    u(t) 

t 
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Предполагаме,че ремонтът се изпълнява при отработка t= tn . 

Сумарните разходи за закупуване  и експлоатация на машините с отчитане  на амортизационите 

очисления (d.tn)  са: 

n

TPnnnn
t

T
CdtbtatCtK 

 )()(  (4) 

Тогава  относителните разходи ще бъдат представени със следния израз:   

n

TPn

nn

nn

t

T
Cbt

t

a

t

tCtK
C 





1)()(

 (5) 

Оптималната стойност на tn се определя от условито за минимум от разходите,т.е.  

  0
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  (6) 

           Или 

  .021
1







 TCba TPn

t
n

t  (7) 

Уравнението (1)  се решава в общ вид частично, а минимумът на относителните разходи ще има 

място само при α >1. 

Ако приемаме ,че се извършива само един ремонт, то сумарните разходи  са :  

 

n

TPnnnn
t

T
CdtbtatCtK 

 )()(  (8) 

От тук относителните разходи ще бъдат минимални при условие,че 
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bCa tTP    (10) 

 Тогава  

,
)1(
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b

Ca TPopt
n

t  (11) 

     където α>1. 

 

 

3. РЕЗУЛТАТИ 

 

По разработения модел е проведено изследване за влиянието на основните му параметри 

върху специфичните  разходи и периодичността на диагностициране. Резултатите от изследването 

са дадени под формата на графични зависимости. 

От анализа на графичните зависимости   на (фиг.2). следва, че с увеличаване на коефицента 

 , изразяващ интензивността на изменение на цената на машината и с увеличаване на граничния 
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ресурс, се увиличават сумарните специфични разходи С(tn), а оптималнита периодичност (tn) 

нараства. 

 
Фиг.2. Изменение на специфичните разходи за оптимизиране периодичността на диагностициране 

(tnopt). 

 

 
Фиг.3. Изменението на специфични разходи за периодичността на диагностициране(tnopt),при 

СТр=600лв.-800лв. 

 

 

С увeличаване на разходите за отстраняване на текущите ремонти, специфичните сумарни разходи 

се увеличават, но периодичността на диагностициране остава почти непроменена (tn) (фиг.3). 

Влиянието на коефициента “b” за цената на елемента (машината) с увeличаване на граничния 

ресурс е показано на (фиг.4). 
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От анализа на графичните зависимости установяваме, че с увеличаване на “b” сумарните разходи 

нарастват, като интензивността на нарастване е по-голяма при  tn >150ч., а оптималната 

периодичност на диагностициране е почти постоянна,т.е. увеличаването на “b” влияе само на C(tn) и 

не влияе на изменението на tn.  

 
Фиг. 4. Изменението на специфични разходи за оптимизации на периодичността на 

диагностициране (tnopt) при b = 2÷3.5. 

 

Анализът на влиянието на параметрите на модела за оптимизиране на периодичността на 

диагностициране върху оптималната стойност tnopt е даден на фиг.4 ÷10., от където следва , че 

взаимовръзката между tnopt и параметрите на модела  , b, СТр, a зависимостта е много често 

сложна и не винаги е строго растяща или намаляваща. 

 
Фиг. 4a. Изменението на специфични разходи за оптимизации на периодичността  на 

диагностициране (tnopt) при α = 1.15, СТр=500лв. 

 

Например на фиг.4a ,5, 6. и т.н е растяща, а след това намаляваща функция в дадено сечение, а на 

фиг. 5, 6. е растяща в дадено сечение. 

Всичко това показва, че за да може да се вземе решение за оптимизиране на периодичността на 

диагностициране на елементите на тракторите е необходимо да се използват модели, отчитащи 

реалните условия на експлоатация. 
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Фиг.5. Изменението на специфични разходи за оптимизации на периодичността  на 

диагностициране  (tnopt) при α = 1.3, СТр=500лв 

 

 

 
Фиг.6. Изменението на специфичните разходи за оптимизации на периодичността на 

диагностициране (tnopt) при α = 1.4, СТр=500лв 

 
Фиг.7. Изменението на специфичните разходи за оптимизации  на периодичността на 

диагностициране(tnopt) при α = 1.3, СТр=600лв. 
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Фиг. 8. Изменението на специфичните разходи за оптимизации  на периодичността на 

диагностициране(tnopt) при α = 1.3, СТр=700лв. 

 
Фиг.9. Изменението на специфичните разходи за оптимизиране на периодичността на 

диагностициране(tnopt) при α = 1.3, СТр=800лв  

 
Фиг.10. Изменението на специфичните разходи за оптимизиране на периодичността на 

диагностициране (tnopt) при α = 1.3, СТр=900лв. 
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4. ИЗВОДИ 

1. Усъвършенстван е моделът за оптимизиране на периодичността на диагностициране на 

елементите на машините и е изведен критериален израз за определяне на оптималната 

периодичност на диагностициране.  

2. Доказано е, че увеличаването на параметъра “b” т.е разсейването на отработката до отказ не 

влияе съществено върху оптималната периодичност на диагностиране. 
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MATHEMATICAL MODEL FOR OPTIMIZATION FREQUENCY OF 

MAINTENANCE OF MACHINERY IN BORDER RELIABILITY FEATURES 
 

Nevena Ivanova 

Trakia University, Faculty of Technics and Technologies 

Graf Ignatiev 38, 8602 Yambol, Bulgaria 

e-mail: nevena_venci@abv.bg 

 

Abstract: The aim of the research paper is to propose a new mathematical model for optimization the frequency of 

maintenance of the machines on border reliability, feature-border, work ing off border rresources. We have found that 

with increasing replacement costs (C2) increases the frequency of IT in a linear relationship. The author has shown 

the influence of the different parameters of the mathematical model on the optimal frequency of maintenance of the 

machines. 

Key words: periodicity of maintenance, tгр border resources, climate overall specific costs (C) 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО  ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИТЕ ПО ГРАНИЧНИ 

НАДЕЖДНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Невена Иванова 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, гр.Ямбол, 8602, 

ул.“Граф Игнатиев“ №38 

e-mail: nevena_venci@abv.bg, 

 

1.Увод 

 

Изследването на равнището на надеждност по гранични характеристики  позволява да се 

оптимизира периодичността на техническото обслужване на елементите на машините. 

В научните трудове на Барлоу, Спиридинов, Михлин, Тасев [1,2,3,4] има разработени модели за 

оптимизиране периодичността на тeхническото обслужване на машините (ТО) с отчитане на 

различни фактори и характеристики на надежността, но характеристиката гранична отработка или 

ресурс не е използвана. 

Нека да е необходимо да осигурим граничен ресурс на елементите tгр чрез провеждане на „n” 

профилактични  обслужвания  с периодичност tоб. Тогава относителните разходи  за периода tгр ще 

бъдат: 

 

,
. 21

грt

CCn
C


  (1) 

където  С1 е стойността на едно обслужване ; 

              С2 – стойността на замяната на елементите при изчерпване на граничния ресурс 

(предполага се ,че не се допуска отказ при експлоатация). 

mailto:nevena_venci@abv.bg
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Въвеждаме очевидното съотношение: 

 

,1
oб

гр

t

t
n  (2) 

 

(3) 

Профилактическо ТО се провежда само в случай, че те увеличават граничния ресурс tгр. От друга 

страна, между периодичността на ТО(tоб) и граничният ресурс има зависимост  

    Тп  = ƒ (tоб). 

В действителност, при tоб →0 ще има макисмален брой ТО и максимален граничен ресурс tгр.max. 

Максималната периодичност tоб.min  (фиг.1) ще приемем , за по-опростено  

Заместваме получената зависимост за tгр  и получаваме: 

 

 

(4) 

 
.

.

121

oбoб tba

CC

t

C
C




  (5) 

За да определим оптималната периодичност на ТО tоб, изследваме функцията за екстремум и 

получаваме : 

 

 

(6) 

 

 

(7) 
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(8) 

 

 

(9) 
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фиг.1 Взаимовръзка между плътността на разпределение ƒ(t) на ресурса , вероятността за 

безотказна работа Р(t) и граничният ресурс (tгр). 

 

По предложения математически модел е проведено изследване и на фиг.2 е показан характерът на 

изменение на сумарните специфични разходи в зависимост от периодичността на техническо 

обслужване (toб ) и стойността на едно техническо обслужване ( С1). От анализа на графичните 

зависимости установяваме, че влиянието на С1 върху оптималната периодичност на техническото 

обслужване (toб) е несъществено. Стойността на едно обслужване С1 влияе специфично върху 

сумарните специфични разходи, които при toб =3000ч. са постоянни, т.е пресичат се в една точка и 

C=0.17лв./ч. 

 
фиг.2 Изменение на сумарните специфичните разходи (С) в зависимост от периодичността на 

техническо обслужване (toб ) 

при С1: -- вариант -120лв.; -- 150лв.; -▲-180лв.;--210лв. 

 

Влиянието на стойността на замяна на елемента (С2) е показано на фиг.3, където се вижда,  че с 

увеличаване на С2 се увеличава оптималната периодичност (toб ) на техническо обслужване на 

елементите от 2000÷3000часа, но се увеличават и сумарните специфичните разходи  (С ).  

Параметърът “b” които изразява взаимовръзката между max и min стойност на tгр и неговото 

влияние върху оптималната периодичност е показан е на фиг. 4÷7. 
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фиг.3  Изменение на сумарните специфичните разходи (С) в зависимост от периодичността на 

техническо обслужване (toб ) при стойността на замяна  на елементите (С2) равна:--вариант-

550лв.; --600лв.; -▲-650лв.; --700лв. 

 

 
 

фиг.4 Изменение на сумарните специфични разходи (С) в зависимост от периодичността на 

техническо обслужване (toб ) при  b=0,57 и С1:--вариант-120лв.; --150лв.; -▲-180лв.; --210лв 

 

 
 

фиг.5 Изменение на сумарните специфичните разходи (С) в зависимост от периодичността на 

техническо обслужване (toб ) при b=0,57  и  С2 :--вариант -550лв.; --600лв.; -▲-650лв.; --700лв.; 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

104 

 
 

 
 

фиг.6 Изменение на сумарните специфични разходи (С) в зависимост от периодичността на 

техническо обслужване (toб ) при b=0,50  и различни стойности на С1: :--вариант -120лв.; --

150лв.; -▲-180лв.; -- 210лв. 

 

 
 

фиг.7 Изменение на сумарните специфични разходи (С) в зависимост от периодичността на 

техническо обслужване (toб ) при b=0,50 и различни стойности на С2: :--вариант -550лв.; --600лв.; 

-▲-650лв.; -- 700лв. 

 

От анализа на графичните зависимост на фиг.4÷7 установяваме, че с намаляване на параметрите b 

оптималната периодичност се изменя, но не съществено и е в границите от 2000÷3500 часа, като в 

случаите на изменение на С1 има точка, където С1≡const при изменение на 120лв.≤С1≤210лв., а при 

изменение на С2 кривите, изразяващи С1 са еквидистантни и с увеличаване на С2 нарастват 

сумарните специфични разхода С, а оптималната периодичност на техническото обслужване ( toб ) се 

увеличава. 

 На фиг.2÷7 е показано изменението на оптималната периодичност на техническо 

обслужване (toб ) в зависимост от различно съчетание на два променящи се фактора. 

Взаимовразката между факторите на модела за оптимизиране на периодичност на техническо 

обслужване (toб ) и отделните фактори a, b, Cı и C2   е сложна, което показва, че управлението на 
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процеса заслужава  сериозно изучаване и анализ за да могат да се вземат правилни управленски 

решения. 

 

4. ИЗВОДИ 

1. Предложен е нов математически модел за оптимизиране периодичността на техническото 

обслужване на машините по гранична надеждностна характеристика–гранична отработка и 

граничен ресурс и  е установено, че с увеличаване на разходите за замяна (С2) се увеличава 

периодичността на ТО, по линейна зависимост. 

2. Доказано е влиянието на отделните параметри на математическия модел върху оптималната 

периодичност на техническо обслужване на машините. 
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DEVELOPMENT OF A TECHNIQUE OF OPTIMIZATION OF COSTS FOR THE 

CONSTRUCTION OF FOREST ROADS AND TIMBER TRANSPORT 
 

P. Mihlin1; Svetozar Madzhov2  

1. Moscow; 2. Forest Research Institute, BAS 
 

Abstract: Outlined method of determining the specific transport costs, including the cost of construction and 

maintenance of forest roads, sk idding and hauling timber, designed for pre-project comparing different variants of the 

transport development of the forest area and choosing the best option with the lowest cost  

Keywords: construction, forest roads, optimization of costs, timber transport  

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЛЕСНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТ ЛЕСА 
 

 Михлин П1.; Свeтозар Маджов2  

1. Москва, 2. Институт за гората БАН София 

 
Введение: Изложенная методика определения удельных транспортных  затрат, включая затраты  на 

строительство и содержание лесных дорог, трелевку  и вывозку леса, предназначена для предпроектного 

сравнения различных вариантов транспортного освоения лесного участка и выбора оптимального 

варианта с наименьшими затратами.  

 
При выборе варианта транспортной схемы освоения лесного участка используют критерий 

минимума удельных затрат (приходящихся на 1м3 заготовленной древесины) на строительство, 

содержание лесных дорог и вывозку по ним древесины.  

Показатели вариантов транспортной схемы, подлежащие оптимизации, являются расстояние 

трелевки, расстояние между лесными дорогами постоянного действия и направление трассы 

лесных дорог относительно грузосборочной дороги. Эти показатели определяют плотность дорог, а 

следовательно и затраты на их строительство. 

 Слагаемыми удельных затрат являются: 

 стоимость строительства летних  временных дорог- Сус 

 стоимость строительства постоянных лесных дорог круглогодового действия - Св; 

 - стоимость строительства грузосборочной дороги- См 

 затраты на содержание и ремонт лесных дорог постоянного и временного действия - Зус, Зв, 

Зм 

 амортизационные отчисления от балансовой стоимости постоянных лесных дорог– Ад 

 эксплуатационные затраты на содержание лесовозного транспорта при вывозке по дорогам 

постоянного действия различных категорий и по дорогам временного действия - Зт 

 эксплуатационные затраты на трелевку древесины –Зтр 
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На стадии предпроектного обоснования схемы транспортного освоения и необходимой 

протяженности лесных дорог различных категорий используют следующие данные: 

 годовой объем вывозки; 

 количество смен работы в году автомобильного транспорта; 

 средний запас ликвидной древесины на 1га общей лесной площади; 

 характеристики лесовозного транспорта, намечаемого к применению на вывозке 

(грузоподъемность, стоимость, расход горючего), необходимые для определения 

себестоимости вывозки; 

 среднее расстояние вывозки. 

 

Стоимость строительства лесных дорог постоянного действия на стадии технико-

экономического обоснования до проведения проектных работ ориентировочно определяется по 

аналогичным проектам, реализованным на ближайших лесных участках со схожими почвенно-

грунтовыми и рельефными условиями.  

Стоимость строительства лесных дорог временного действия принимается фактическая на 

данном действующем предприятии или  ориентировочно определяется по фактическим данным 

действующих ближайших лесозаготовительных предприятий.  

 

Удельные затраты на строительство лесных дорог определяются по формуле 

                 

3/ мруб
Q

ССС
С

э

усвмуд

д


 .                                                     (1) 

где Qэ –эксплуатационный запас лесного участка 

 

Для ориентировочного определения затрат на содержание лесных дорог  можно 

воспользоваться данными, приведенными в таблицах.1 и 2. 

 

Таблица  1.Ориентировочные трудозатраты на содержание и ремонт лесных дорог на 1000м3 

вывезенной древесины                                  

Среднее 

рассто-яние 

вывозки, км 

Трудозатраты в чел.-днях при годовом объеме вывозки тыс. м3 при типе покрытия 

железобетонном, гравийном 

снежном, ледяном 

 

лежневом 

 

грунтовом 

50 100 150 300 50 100 150 50 100 150 

6 8 5 4 4 16 11 9 12 9 7 

12 16 9 8 8 33 23 18 24 20 14 

18 24 14 12 13 50 34 27 36 29 32 

24 30 19 16 16 66 47 36 48 39 29 

30 36 23 20 19 83 56 45 60 49 36 

36 42 28 24 22 99 67 54 72 59 43 

42 48 33 28 25 115 79 63 84 68 50 

48 54 38 32 28 132 90 72 96 78 58 

54 60 42 36 31 148 101 81 108 88 65 

60 66 47 40 34 165 113 90 120 98 72 
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Таблица 2. Ориентировочные затраты машино-смен на содержание и ремонт лесных дорог на 

1000м
3
 вывезенной древесины 

Среднее 

рассто-яние 

вывозки, км 

Трудозатраты времени в машино-сменах при годовом объеме вывозки тыс. м3 при 

типе покрытия 

железобетонном, гравийном, 

ледяном 

снежном 

 

лежневом 

 

грунтовом 

50 100 150 300 50 100 150 50 100 150 

6 3,2 2,0 1,8 1,6 3,2 2,2 1,8 3,6 2,4 1,8 

12 6,0 4,4 3,6 3,2 6,6 4,6 3,6 6,2 5,0 3,6 

18 9,6 6,0 5,4 5,2 10,0 6,8 5,4 9,8 7,2 5,6 

24 12,0 8,0 6,8 6,4 13,2 9,4 7,2 12,4 8,6 7,2 

30 14,0 9,6 8,4 7,6 16,6 11,2 9,0 15,0 12,0 9,0 

36 16,8 11,2 9,6 8,8 19,8 13,4 10,8 18,0 14,0 10,4 

42 19,2 12,8 10,8 10,0 23,0 14,8 12,6 21,0 16,0 12,4 

48 21,6 14,8 12,4 11,2 26,4 18,0 14,4 24,0 18,0 14,0 

54 24,0 16,0 13,6 12,4 29,6 20,2 16,2 27,0 20,0 16,0 

60 26,0 16,8 14,4 13,6 33,0 22,6 18,0 30,0 22,0 18,0 

  

 Размер амортизационных отчислений от балансовой стоимости постоянных лесных дорог – 

Ад определяется на основании правил, установленных Налоговым кодексом в зависимости от срока 

полезного использования имущества. В соответствии с классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, автомобильные дороги с усовершенствованным, 

облегченным или переходным типом покрытия (Код ОКОФ 124526372) отнесены к 7 группе 

имущества со сроком полезного использования от 14 до 20 лет. 

Эксплуатационные затраты в смену на содержание лесовозного транспорта при вывозке по 

дорогам включают: 

 заработную плату водителей лесовозной техники; 

 заработную плату вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала; 

 начисления на заработную плату; 

 амортизационные отчисления; 

 затраты на топливо и ГСМ; 

 затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание; 

 прочие неучтенные затраты. 

 

Удельные эксплуатационные затраты, приходящиеся на 1м3 вывезенной древесины 

определяются по формуле: 

                                
3/ мруб

П

З
З

см

туд

т                                                                   (2) 
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где: Псм –сменная производительность лесовозного транспорта, определяется по каждому виду 

дорог в отдельности (грузосборочная, дороги постоянного действия по категориям, временные 

дороги).  

  

 Эксплуатационные затраты на трелевку древесины определяются аналогичным с 

лесовозным транспортом образом. 

Сменная производительность лесовозного транспорта определяется по формуле: 

 

          

   3

2

, м
ТТlТlТKl

qlТТТ
П

усусввмм

oопз
см




                                              (3) 

 

где:   Т – продолжительность рабочей смены, мин; 

  Тпз – время на подготовительно-заключительную работу, личные надобности, прохождение 

медицинского осмотра на смену, мин; 

  Тм,, Тв , Тус – время пробега 1км в обоих направлениях соответственно по видам дорог, мин., 

значения приведены в табл.1; 

  То – время нулевого пробега 1км в обоих направлениях, мин.; 

  lo – расстояние нулевого пробега на смену, км; 

  lм , lв , lус – расстояние вывозки по дорогам различного вида,  км; 

  Т2 – время пребывания автопоезда под погрузкой и выгрузкой, мин.; 

q – нагрузка на рейс, м3 

  

 Нормативы времени на подготовительно-заключительные работы – 36 мин., личные 

надобности – 10 мин, прохождение предрейсового медицинского осмотра – 4 мин. (Тпз = 50 мин. на 

смену). 

То – 4 мин.;    

Т2 = (tп + tв + tу ),     где: 

tп – время погрузки; tу = 3 мин. – норматив времени на установку автопоезда под погрузку и выгрузку;

  

tв – время выгрузки;  

tп – 1,1 мин/м3 при погрузке хлыстов и деревьев челюстными погрузчиками; 

tп – 1,8 мин/м3 при погрузке хлыстов и сортиментов гидроманипуляторами в составе автопоезда. 

К – коэффициент, учитывающий влияние расстояния вывозки на время пробега. При расстоянии 

вывозки (lм) до 40км К=1,7/ lм + 0,96; свыше 40км – К=7,37/ lм + 0 ,81. 

 

Сменная производительность на трелевке принимается по паспортным данным на машину 

или при их отсутствии определяется по формуле 

 

                    
3.... ,

)(
мq

t

ТТТТТ
П

ц

птотдобсзпсм
см 


                                       (4) 

где:  

Тсм – продолжительность рабочей смены в мин; 
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Таблица 3. Среднерасческие скорости лесовозного автомобиля и время на пробег 1км в обоих 

направлениях 

Вид дорожного покрытия 

Среднерасчетна

я скорость, 

км/час 

Время пробега 1км в 

обоих направлениях, мин 

1 2 3 

Лесные дороги постоянного действия 

Снежная 

Улучшенная снежная 

Грунтовая естественная 

Улучшенная грунтовая и лежневая 

Колейная железобетонная 

Гравийная с укрепленным покрытием 

Асфальтобетонная и ледяная 

26,1 

30,0 

14,5 

25,0 

31,6 

28,6 

33,3  

4,6 

4,0 

8,3 

4,8 

3,8 

4,2 

3,6 

Временные дороги, примыкающие к колейным железобетонным, гравийным, 

асфальтобетонным дорогам постоянного действия 

Грунтовые естественные, расположенные 

на сухих местах 

Снежные 

С лежневым, щитовым и железобетонным 

покрытием 

Нулевой пробег 

12,0 

 

17,2 

17,2 

 

30,0 

10,0 

 

7,0 

7,0 

 

4,0 

 

Тп.з.= 32 – затраты времени на выполнение подготовительно-заключительных работ, мин; 

Тобс =20 – время на техническое обслуживание техники в течение рабочей смены, мин; 

Тотд = 28  - время на отдых в течение смены, мин; 

Тт.п.=10  – продолжительность организационно-технических перерывов, мин; 

q- объем пачки, перевозимой трелевочной машиной за один цикл, м3; 

tц – время цикла на один рейс трелевочной машины, мин. 

Объем пачки, перевозимый трелевочной машиной за 1 цикл определяется  

грузоподъемностью машины, умноженной на коэффициент использования грузоподъемности, 

равный 0,9, и зависит от среднего объема хлыста и способа трелевки. Принимается по паспортным 

данным машины. 

Время цикла на один рейс зависит от расстояния трелевки, времени набора пачки и среднего 

объема хлыста. Время цикла определяется хронометражными наблюдениями для каждой модели 

трелевочной машины при различных лесорастительных, почвенно-грунтовых и сезонных условиях. 

Для учета влияния среднего объема хлыста на производительность трелевочной машины 

применяются коэффициенты, приведенные в таблице 4. 

Для учета влияния расстояния трелевки на производительность трелевочной машины 

применяются коэффициенты, приведенные в таблице 5. 
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Таблица 4. Поправочные коэффициенты к производительности трелевочной машины в зависимости 

от среднего объема хлыста 

Средний объем хлыста, м
3 

0,14-0,17 0,18-0,21 0,22-0,29 0,30-0,39 0,40-0,49 0,50-0,75 0,76-1,1 1,1-1,9 

Поправочные коэффициенты 

0,57 0,70 0,85 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 

 

Таблица 5. Поправочные коэффициенты к производительности трелевочной машины в зависимости 

от расстояния трелевки 

Расстояние трелевки, м 

До 150 151-300 301-500 501-700 

Поправочные коэффициенты 

1,1 1,0 0,8 0,7 

 

Выводы и рекомендации: 

 

 Переменными факторами для выбора оптимального варианта являются расстояние трелевки, 

расстояние между лесными дорогами постоянного действия, угол примыкания лесных дорог 

постоянного действия к грузосборочной дороге; 

 В тех районах, где сеч осуществляется с большой интенсивностью необходимо увеличить 

плотность дорожной сети, т.е. сократить расстояние между лесными дорогами постоянного 

действия; 

В райони в които се провеждат сечи с голяма интензивност трябва да се увеличи гъстотата на 

пътната мрежа, т.е. да се намалят расстояние между лесными дорогами постоянного действия; 

 В тех районах, где сеч ведется с низкой интенсивностью экономически жизнеспособной, чтобы 

иметь низкую плотность сети автомобильных дорог и лесных дорог, чтобы быть - низший класс, 

который отражается угол примыкания лесных дорог постоянного действия к грузосборочной 

дороге.В райони в които се провеждат сечи с ниска интензивност икономически целесъобразно е 

да има ниска гъстота на пътната мрежа и горските пътища да бъдат по – нисък клас, което 

рефлектира и върху угол примыкания лесных дорог постоянного действия к грузосборочной 

дороге.  
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DESIGN OF TEMPORARY SUMMER FOREST ROAD 
 

V. Nikolaev1; Svetozar Madzhov2  

1. Stavropol, 2. Forest Research Institute, BAS 

 

Abstract: In this report, we examined the construction of temporary forest roads in low-lying areas of 

northern Europe. These areas are characterized by significant water logging and frequently cross the 

wetlands and areas with low soil endurance. Review of the technology for the construction of the summer 

forest road in marshland..  

Keywords: construction, temporary forest roads, wetlands, low soil endurance  .  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕТНИХ ВРЕМЕННЫХ ЛЕСНЫХ  ДОРОГ 
 

В.Николаев1 ; Светозар Маджов2 

1. Ставрополь;  2. Институт за гората БАН София 

1 Введение: В этом отчете мы рассмотрели строительство временных лесных дорог в низменных 

районах Северной Европы. Эти районы характеризуются значительным заболачивания и часто 

пересекают заболоченные места и районы с низкой носимоспоссобности почвы. 

Рассматриваемый технологии для строительства летних лесных дорог в болотистой местности. 

 

1. Типы временных летних лесных дорог и область их применения 

В зависимости от покрытия проезжей части летние  лесные дороги бывают следующих типов: 

- колейные; 

- гравийные или из местного грунта, улучшенного добавками; 

- из хворостяной выстилки; 

- грунтовые. 

В свою очередь колейные покрытия могут быть сборно-разборными, из деревянных щитов  

или железобетонных плит. 

Область применения различных типов летних временных лесных дорог  приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Типы временных дорог и область их применения 

Типы  дорог Область применения 

Колейные из 

деревянных щитов 

В лесосеках III типа местности, на заболоченных грунтах и болотах  I и  II 

типа. При вывозке автопоездами с осевой нагрузкой свыше 11,5т 

Колейные из 

железобетонных плит 

В лесосеках III типа местности, на заболоченных грунтах и болотах  I и  II 

типа. При вывозке автопоездами с осевой нагрузкой свыше 11,5т 

Гравийные на 

хворостяной 

выстилке 

В лесосеках II и III типа местности при наличии песчано-гравийных 

материалов в радиусе до 5км для автопоездов с осевой нагрузкой свыше 

11,5 т 

Из местного грунта, 

улучшенного 

В лесосеках III типа местности при отсутствии песчано-гравийных 

материалов и при наличии глинистых грунтов или мелкозернистых песков с 
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добавками расстоянием подвозки до 5км при вывозке автопоездами с осевой нагрузкой 

до11,5т 

Грунтовые В лесосеках I и  II типа местности при благоприятных грунтово-

гидрологических условиях при вывозке автопоездами с осевой нагрузкой 

до11,5т 

 

2. Поперечные профили лесных дорог с колейным покрытием 

 

Поперечные профили  лесных дорог с колейным  покрытием из железобетонных плит для II и 

III типа местности показы на фиг. 1 и 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 1. Поперечный профиль лесных дорог из железобетонных плит для условий II типа местности 

на грунтах, годных для укладки в земляное полотно 

 
фиг. 2.  Поперечный профиль лесных дорог из железобетонных плит для условий III типа местности 

со слабыми грунтами, не пригодными для укладки в земляное полотно. 

 

Поперечные профили  лесных дорог с колейным  покрытием из деревянных щитов для I и II 

типа болот показы на фиг. 3и  4. 
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фиг. 3.  Поперечный профиль лесных дорог из деревянных щитов на болотах II типа с толщиной 

торфа до 2м 

 
фиг. 4. Поперечный профиль лесных дорог из деревянных щитов на болотах II типа с толщиной 

торфа свыше 2м 

 

3. Поперечные профили лесных дорог с гравийным покрытием 

 

Строительство лесных дорог с гравийным покрытием рекомендуется осуществлять в местах, 

где имеются гравийные карьеры на расстояние от места строительства дорог не более 5км. При 

большем расстоянии доставки гравийного материала необходимо провести расчеты экономической 

целесообразности  строительства дорог с гравийным покрытием. 

Земляное полотно дорог с гравийным покрытием 

Земляное полотно дорог с гравийным покрытием на сырых участках местности с 

необеспеченным отводом поверхностных вод и на неглубоких болотах I типа сооружается на 

уплотненной хворостяной выстилке или с применением композиционных или геотекстильных 

материалов. Выбор материала и технология строительства с его применением осуществляются на 

основании инструкции изготовителя с предварительным обоснованием экономической 

целесообразности строительства. 
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  На фиг. 5 изображен поперечный профиль дороги, рекомендуемый к применению на сырых 

участках местности с необеспеченным  отводом поверхностных вод при поперечном уклоне 

местности  менее 1:25. 

На фиг. 6 изображен поперечный профиль дороги, рекомендуемый к применению на сырых 

участках местности с необеспеченным  отводом поверхностных вод при поперечном уклоне 

местности более 1:25. 

На фиг. 7  изображен поперечный профиль дороги, рекомендуемый к применению на болотах 

I типа. 

 
фиг. 5 Поперечный профиль дороги для участков местности II типа с поперечным уклоном менее 

1:25 

1-хворостяная выстилка или геотекстильный материал;       2-земляное полотно;  

3-гравийное покрытие 

 

 
 

Фиг. 6.  Поперечный профиль дороги для участков местности II типа с поперечным уклоном более 

1:25 

1-хворостяная выстилка или геотекстильный материал; 2- земляное полотно; 3-гравийное 

покрытие 
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Фиг.7  Поперечный профиль дороги, рекомендуемый для применения на болотах I типа 

1-хворостяная выстилка; 2- земляное полотно; 3-гравийное покрытие 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

 При строительстве дорог, пересекающих болотистой местности должны заложить фундамент 

из хворостяная выстилка или геотекстильный материал чтобы увеличить несущую 

способность дороги. 

 В условия леса следует предпочтительно использовать хворостяная выстилка и лесных 

дорог с колейным  покрытием из деревянных щитов с экологических и экономических 

соображений. 

 Строительство лесных дорог с гравийным покрытием рекомендуется осуществлять в местах, 

где имеются гравийные карьеры на расстояние от места строительства дорог не более 5км. 

 При большем расстоянии доставки гравийного материала необходимо провести расчеты 

экономической целесообразности  строительства дорог с гравийным покрытием. 
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DESIGN OF WINTER FOREST ROAD 
V. Nikolaev1; Svetozar Madzhov2  

1. Stavropol, 2. Forest Research Institute, BAS 

 

Abstract: In this report, we examined the construction of temporary forest roads in low-lying areas of northern 

Europe. These areas are characterized by significant water logging and frequently cross the wetlands and areas with 

low soil endurance. Review of the technology for the construction of the winter forest road in marshland.  

Keywords: construction, temporary forest roads, wetlands, low soil endurance   

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗИМНИХ ЛЕСНЫХ ДОРОГ 
 

В.Николаев
1
; Светозар Маджов

2
 

1. Ставрополь; 2. Институт за гората БАН София 

Введение: В этом отчете мы рассмотрели строительство временных лесных дорог в низменных 

районах Северной Европы. Эти районы характеризуются значительным заболачивания и часто 

пересекают заболоченные места и районы с низкой носимоспоссобности почвы. Рассматриваемый 

технологии для строительства зимних лесных дорог в болотистой местности.  

 

1.Проектирование временных лесных дорог 

1.1.Устройство зимних лесных дорог для вывозки древесины 

Зимние лесные дороги для вывозки древесины проектируются как самостоятельные дороги 

(зимник) или как продолжение лесных дорог круглогодового действия (зимняя лесовозная ветка). 

Зимние лесовозные дороги устраивают для освоения лесных массивов зимней заготовки, 

расположенных на землях III типа местности, доступ к которым связан с преодолением 

значительных заболоченных участков.  

Зимник проектируется двухполосным: одна полоса для грузового, а вторая для порожнего 

направлений. Обе дороги, как правило, располагают в одной просеке. Полоса, предназначенная для 

грузового движения устраивается снежно-ледяной, а полоса для порожнего направления может 

быть снегоуплотненной. 

 Зимние дороги устраивают двух видов: снегоуплотненные и снежно-ледяные. 

Снегоуплотненные дороги строят путем уплотнения снега. Уплотнять снег на полотне дороги 

целесообразно при толщине снегового покрова до 10 - 15см. Если снегопад или метель 

продолжаются, работы по уплотнению не прекращают, так как укатка слоя снега толщиной более 

25см не дает требуемого эффекта. Уплотнение снега тонкими слоями рекомендуется осуществлять 

прицепными пневмокатками весом 10 - 15 т, пригруженными трайлерами, гладкими катками с 

набитыми на валец в шахматном порядке продольными рейками, пригруженными многополозными 

санями с трапецеидальным сечением полоза и другими устройствами. Снег слоями толщиной более 

25см уплотняют после предварительного рыхления и перемешивания его ребристыми 

металлическими катками, навешиваемыми на бульдозер вместо отвала; к указанному агрегату 

целесообразно прицеплять легкую гладилку или многополозные сани для частичного обжатия 

разрыхленного снега. Для предупреждения образования на поверхности полотна ям, выбоин, колей, 

ухабов, проломов и т.п. толщину тщательно уплотненного снежного покрытия ограничивают 20 - 
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25см. Для существенного увеличения прочности снежного покрытия желательно по возможности 

поливать уплотненный снег водой (2 - 4 л на 1м2 покрытия). 

 Снежно-ледяные дороги устраивают путем поливки проезжей части дороги водой. Если 

основание дороги покрыто слоем снега, его нужно предварительно уплотнить так же, как при 

строительстве снегоуплотненных дорог. Поливку дороги водой производят через 12-16 часов после 

уплотнения снега. Для полива могут быть использованы вакуум-цистерны, монтируемые на 

автомобилях и оборудованные устройствами для забора и слива воды, автополивщики Т-108, 

поливочные машины ВМ-6 конструкции СевНИИП или цистерны, устанавливаемые на тракторных 

санях. 

Наиболее благоприятная температура воздуха для полива от -5 до -18ºС. При первой 

поливке расход воды должен составлять 5-6 м3 на 100м дороги при ширине поливаемой полосы 

3,0м (15-20литров на 1м2 проезжей части дороги), при последующих поливках расход воды 

уменьшается  в 3 раза. Движение по дороге можно начинать только после полного замерзания воды. 

 

1.2 Поперечный профиль зимних дорог на участках III типа местности с постоянным 

избыточным увлажнением 

При устройстве основания зимней дороги на участках  III типа местности производится 

корчевка пней,  планировка  поверхности, устройство насыпей и выемок. 

Земляное полотно  зимних дорог проектируется в соответствии с типовыми поперечными 

профилями. 

Земляное полотно грузовой и порожняковой полос  проектируется по возможности в нулевых 

отметках, за исключением снегозаносимых участков, на которых полотно следует проектировать в 

насыпях высотой не менее расчетной толщины снежного покрова, но не менее 0,6м. На фиг. 1 

показана конструкция поперечного профиля в насыпи из снега. 

 
Фиг. 1. Поперечный профиль автозимника в насыпи из снега.  

В-ширина снежного полотна равна 5,0м; вп –ширина проезжей части равна 3,5м. 
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Фиг.2. Двухпутный  зимник в нулевых отметках 

 
Фиг.3. Поперечный профиль  двухпутного зимника с устройством насыпи 

 
Фиг.4.  Поперечный профиль  двухпутного зимника с устройством выемки 

 
Фиг. 5. Поперечный профиль порожняковой зимней и грузовой летней дорог в одной просеке. 
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3.  Устройство зимних  дорог на болотах 

 

Устройство зимних дорог на болотах производится с учетом глубины болота, свойства торфа 

и его промерзаемости без выторфовывания. По условиям устойчивости консистенции болота 

классифицируются по трем типам: 

I тип –сплошь заполненные торфом устойчивой консистенции, подстилаемыми достаточно 

плотными минеральными грунтами; 

II тип – заполненные торфом неустойчивой консистенции, подстилаемыми органическими или 

полуорганическими илами (сапропелями); 

III тип – заполненные жидким торфом с плавающей торфяной корой (сплавиной). 

При устройстве зимних дорог на хорошо промерзающих болотах  I типа при толщине торфа 

до 1,0м устраивают хворостяную выстилку, которая уплотняется продольными ходами трактора (3-4 

раза). Толщина слоя хворостяной выстилки после ее уплотнения должна составлять 20-30см. 

На болотах хорошо промерзающих болотах II типа при толщине торфа от 1 до 2м  

укладывают продольные лаги через 0,5м, а по ним устраивают хворостяную выстилку, которая 

также уплотняется. На медленно промерзающих болотах при толщине торфа более 2м укладывают 

продольные лаги, а по ним устраивается сплошной настил (слань) из тонкомерных бревен. 

 С наступлением морозов с целью ускорения промерзания и пуска в эксплуатацию зимней 

дороги  производят проминку подготовленного основания, которая продолжается до образования 

промерзшего  слоя, выдерживающего прохождение транспортной техники. Проминку осуществляют 

гусеничными или колесными тракторами, работающими с прицепными катками.  

 
Фиг.6 Поперечный профиль зимней дороги на болотах при толщине торфа до 1,0м 

 

На фиг. 6 изображен поперечный профиль зимней дороги, проложенного по болоту с 

толщиной торфа до 1м. 

 На фиг.7 изображен поперечный профиль зимней дороги, проложенной по болоту с толщиной 

торфа от 1 до 2м 

 На фиг. 8 изображен поперечный профиль зимней дороги, проложенной на медленно 

промерзающих болотах II типа  при толщине торфа свыше 2,0м. 
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Фиг.7.  Поперечный профиль зимней дороги на болотах при толщине торфа от 1,0 до 2м 

 

 
 

Фиг.8. Поперечный профиль зимнего дороги на болотах при толщине торфа свыше 2м 

 

Ширина просеки при устройстве зимних дорог устанавливается: 

-при устройстве грузового и порожнякового путей в одной просеке -14м; 

-при устройстве грузового и порожнякового путей в разных просеках: для грузового пути -8м, 

для порожнякового пути -6,0м. 

 

Выводы и рекомендации: 

 

 Лесозаготовки и транспортировка древесины в заболоченных равнинах северной Европы 

лучше всего - быть сделано зимой на замерзших лесных дорогах. 

 Зимник проектируется двухполосным: одна полоса для грузового, а вторая для порожнего 

направлений. Полоса, предназначенная для грузового движения нада устраивается снежно-

ледяной, а полоса для порожнего направления может быть снегоуплотненной для того, чтобы 

сэкономить деньги. 

 При строительстве дорог, пересекающих болотистой местности должны заложить фундамент 

из бревен и веток, чтобы увеличить несущую способность дороги. 
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 С целью сокращения затрат на строительство,  трассу прохождения зимника, следует 

выбирать в наиболее узком месте болота. 
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SELECTION CRITERIA FOR CHAIN SAWS FOR LOGGING IN BULGARIA 

DEPENDING ON THEIR QUALITY 
 

Svetozar Madzhov, Sotir Gluschkov  
Forest Research Institute, BAS 

 

Abstract: The purpose of this paper is to do a comparison of the two models of the most popular brands chainsaw 
logging of Bulgaria, professional grade about 60 cm3. As the most - popular representatives of this class saws have 
selected the following models: Husqvarna 365 Company and Company Stihl MS 361. The comparison is made on the 

criterion level of quality 
Keywords: Criterion of the level of quality, quality of machines, reliability of the machines  

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА МОТОРНИ ТРИОНИ ЗА ДЪРВОДОБИВА В 
БЪЛГАРИЯ ПО РАВНИЩЕТО НА КАЧЕСТВО ИМ    

Светозар Маджов, Сотир Глушков  
Институт за гората-БАН 

 
Под качество на машините се разбира съвкупност от свойства,обуславящи възможността им да 

удовлетворяват определени потребности, от където следва,че качеството не е нещо застинало, 

един път и завинаги дадено, а зависи от променящите се потребности на обществото;не може да 

има един набор от свойства, които характеризират качеството на машините от даден вид, а този 

набор е променлив. 

Характеристиките на качеството са дадени на фиг.1. Надеждността е изменение на показателите 

/характеристиките / на качеството на машините във функция на времето, т.е. надеждността е 

„динамиката на качеството“ 
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 Свойствата на качеството на машините се групират в четири основни групи: 

технико-икономически  /технически; технологически; икономически/;  социални/ ергономически, 

естетически; безопасност/; био-екологически /био-технически; био- технологични;екологически/; 

надеждност /безотказност; трайност; ремонтопригодност; съхраняемост; стабилност/ /фиг.2/. 

 
 

На фиг.3.е дадена схема на взаимовръзката между свойствата, показателите и характеристиките на 

на качеството и надеждността на машините 

 
Фиг.3.Схема на взаимовръзката между свойствата, показателите и характеристиките на на 

качеството и надеждността на машините: 

Б-безотказност;Т-трайност;Р-ремонтопригодност; С-съхраняемост на машините 
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Целта на настоящата разработка е да извършим сравнение  на два модела от най-

разпространените марки  моторни триони в дърводобива на България, професионален клас около 

60 cm3. Като най - популярни представители на този клас триони сме избрали следните модели: за 

фирма Husqvarna 365 и за фирма Stihl MS 361.  

 Сравнението е извършено по Критерий за равнище на качеството. 

Същността на сравнението извършено по Критерий за равнището на качеството за  да вземем 

решение коя от двете машини да изберем, знаейки параметрите им, т.е. машините имат няколко 

групи параметри, по които е необходимо да се сравнят, за да се получи комплексна оценка за 

равнището на качеството на едната машина, т.е. за по-добрата от тях. За това, когато сравняваме 

два обекта по няколко параметъра и тези параметри означим с L, t, F. При графическата 

интерпретация в тримерното пространство O l t F (фиг. 4. а и б) се вижда, че имаме два 

паралелепипеда, изразяващи комплексното действие  на трите параметъра. 

Установено е, че при k = 1,1 – 1.5 оценката за новия обект е добра, при k = 1,5 – 2 – много 

добра, k = 2,0 – 2,5 висока и k = ≥ 2.5 – много висока. 

Призасравнениетонадватамоделабензиномоторнитрионисеспряхменаследнитетрипараметър

а, които смятаме, че са най - важни те за оценката на равнището на качествата на 

бензиномоторните триони. 

 
Фиг. 4. Графическа интерпретация на комплексни действия на параметрите на обекта 

 

Изследването обхваща два модела от най-разпространените марки моторни триони в дърводобива 

на България, професионален клас около 60 cm3: 

 

Таблица 1. Основни параметри на моторните триони 

Модел Husqvarna 365  Stihl  MS 361  

Мощност на двигателя, kW  3,4 3,4  
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Обем на цилиндъра, cm3 70,7  59,0  

Обороти на вала, s
-1
 13 500  13 000  

Дължина на шината, cm  0,41/0,71  0,37/0,40  

Маса, kg  6,0 5,6  

Ремонтопригодност, s 996 1150 

Производителност на чисто 

рязане[cm
2
/s] 

57,58 cm2/s 52,43 cm2/s 

 

Резултати: 

 Сравняваме двете марки триони Husqvarna 365 и Stihl  MS 361, като данните се вземат от 

таблица 1 и се изчисляват трите коефициента за равнището на качеството по 

технически,технологичен и експлоатационен  параметър. 

а)  Технически параметър Кт1: 

Като технически параметър ще използваме показателя Енергонаситеност[kg/kW], който показва 

колко килограма от маса на моторния трион се падат на 1 kW от мощността му. Масата се определя 

чрез измерване на везна с пълен резервоар и режеща гарнитура 18”/45cm за всички модели триони. 

Мощността е посочената от производителя. 

Енергонаситеност [kg/kW] = маса/мощност или Кт1 =  ЕHQ / Еst 

1.1. Husqvarna 365 (маса 6 kg, мощност 3,4 kW)  

ЕHQ= 3,4/5,4 = 0,63        

1.2.  Stihl MS 361 (маса 5,6 kg, мощност 3,4 kW)  

ЕST = 3,4/6 = 0,56           

ТогаваКт1=0,63/0,56=1,13 

б) ТехнологичeнпараметърКт2: 

 Като технологичен параметър ще използваме Производителност на чисто рязане[cm2/s]. 

Определя се чрез отрязване на 10 броя шайби от един и същ моторист при еднаква дължина на 

режещата шина (18”) наедно и също стъбло (прясно отрязан бук). Времето се засича със 

секундомер, а площта се определя чрез измерване на два срещуположни диаметъра на всяка 

шайба с клупа с точност 0,1cm. Производителността на чистото рязане Пчр се определя по следната 

формула:  

Пчр = S/t , [cm2/s], 

където S е площта на напречното сечение на изследвания образец,  cm2;  

tn– времето за срязване на образеца, s. 

Производителност на чисто рязане [cm2/s]илиКт2 = ПHQ /Пst 

ПHQ Husqvarna 365 – 57,58 cm2/s  ; 

ПstStihl MS 361 – 52,43 cm2/s; 

ТогаваКт2=57,58/52.43=1,10. 

в) Експлоатационен параметър Кт3: 

 Като експлоатационен параметър ще използваме показателя Време за ремонт - [s].Измерва 

се времето за смяна на три основни резервни части за всеки един моторен трион от един и същ 
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сервизен техник. Сменят се следните части: водещо колело, свещ и стартерна пружина, които най-

често отказват в процеса на експлоатация на бензиномоторните триони. 

ТHQ Husqvarna 365 – 427 s; 

ТST  StihlMS 361 – 524 s. 

Тогава Кт3= ТHQ / ТST =427/524=0,81. 

 Показателят Време за ремонт е обратнопропорционален, т.е. този показател е по - добър,ако 

стойността му е по - малка и тук за да е сравним показателя с останалите показатели трябва да 

използваме показателя k3' = 1/ k3, защото RHQ<Rst и следователно k3'=1/0,81=1,23. 

От тук комплексният параметър k = kT1 .kT2 . k3' = 1.13x1.10x1,23=1.53 

 

Изводи: 

1.Установено е, че по  техническите, технологичните  и експлоатационните  параметри 

оценката за равнището на качеството  на бензиномоторния трион модел "Husqvarna 365" e 

добра.  

2.Изчислена е комплексната оценка за равнището на качеството по трите параметъра и е 

доказано,че тя е к=1,53,която е много добра, а това означава, че бензиномоторният трион  

Husqvarna 365 превъзхожда значително по равнище на качеството бензиномоторният трион  

Stihl MS 361. 
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СЕКЦИЯ 2. МОДЕН И ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

SECTION 2. FASHION AND TEXTILE DESIGN AND TECHNOLOGY 
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ACHIEVEMENT OF THE HIGHEST LEVEL OF SAFETY AND HEALTH AT WORK 

AND THE SATISFACTION OF EMPLOYEES IN THE TEXTILE INDUSTRY 
Snežana Urošević 

University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Department of Management 

Vojske Jugoslavije, Bor, Serbia 

surosevic@tf.bor.ac.rs 

Abstract: Safety and health at work  involves the exercise of such work ing conditions that take certain measures and 

activities in order to protect the life and health of employees. The interest of society, of all stakeholders and every 

individual is to achieve the highest level of safety and health at work , to unwanted consequences such as injuries, 

occupational diseases and diseases related to work  are reduced to a minimum, and to create the conditions work  in 

which employees have a sense of satisfaction in the performance of their professional duties. Textile industry is a 

sector with higher risk , because the plants of textile industry prevailing unfavorable microclimate conditions: high air 

temperature and high humidity, and often insufficient illumination of rooms and increased noise. The whole line of 

production in the textile industry, there is a risk  of injury, the most common with mechanical force, or gaining burns 

from heat or chemicals. All of these factors are present in the process of production and processing of textiles and the 

same may affect the incidence of occupational diseases of workers, absenteeism, reduction of their work ing capacity 

and productivity. With the progress of the textile industry production increases in the number of hazardous and 

harmful substances that may pose a potential danger to the employee in this branch of the economy as well as  the 

harmful impact on the environment. Therefore, it is important to give special attention to these problems. 

 Keywords: textile industry, health, safety, like conditions, employee satisfaction 

 

1. INTRODUCTION 

 

Health, safety and general working conditions are very important field of research and the operation of 

human resource management. Knowledge about the factors that affect the health and safety of employees 

is crucial and therefore attitudes of employees on these issues must be taken into account when planning 

the program for the protection of the health and safety of employees [1]. Safety and Health at Work means 

organizing such working conditions that are largely reduce injuries at work and professional diseases and 

diseases related to work. They create the prerequisite for full physical, mental and social well-being of 

employees, which is required by the provisions of the Law on Safety and Health at Work. 

System safety and health at work means mutual influence of different factors such as legislation, 

inspection, insurance, technical knowledge and solutions, occupational health services, health, information, 

education, research and others. Problems related to diseases and accidents at work seriously jeopardize 

the working potential of employees and therefore represent one of the important topics of human resource 

management. They simultaneously affect the costs of the organization, motivation and satisfaction of 

employees, but they also have an ethical dimension, which stems from social responsibility. All this has an 

impact on the survival and success of the organization in a competitive market [10]. 

 

The employer is obliged to organize the work of ensuring the protection of life and health of employees, in 

accordance with the law and other regulations [2]. Management organization bears full responsibility for 

creating safe and respectful working conditions for the preservation of physical and mental health of 

employees. 

Working conditions in the global textile industry are very poor because employees in most developing 

countries have no labor rights established by law. Many employees in companies of the textile industry in 
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the world work in unacceptable conditions, which negatively affects the health and safety of workers. 

Workers are exposed to many dangers and hazards, and the most toxic substances used in textile-

treatment preparations of chlorine, organic solvents, aniline dyes, various acids and salts of chromium, 

copper and zinc, and organic dust and noise impact (often over 95 dB). Eye strain, fatigue and frequent 

occupational injuries occur because of poor ergonomic conditions. Also, reproductive health, especially 

women, may be affected if employees are exposed to chemicals, high temperatures working environment, 

noise and other harmful factors [15]. 

The technological processes of textile industry used a number of different groups of chemicals primarily 

different types of organic dyes, solvents, bleach, heavy metals and the like. Toxic effects of heavy metals 

on human health are well known today, it is necessary to control their presence during the production and 

processing of textile materials [9]. 

 

2. ROLE OF MANAGEMENT HUMAN RESOURCES PRESERVATION OF HEALTH AND SAFETY 

WORK IN ORGANIZATIONS 

 

The question of protecting the health and safety of employees at work in organizations is realized through 

the establishment, control, operation and maintenance of the system of health and safety at work, whose 

primary role is the implementation of human resource management. The same can be seen as a 

subsystem of the quality system of the organization. 

In modern organizations, health promotion has a very important role, given that the success of the 

organization depends on whether she has a well-qualified, motivated and healthy employees are ready to 

face new challenges. 

There are numerous positive effects for the performance of the organization resulting from the successful 

health promotion in the workplace. Here primarily thoughts on: 

 Increased productivity, 

 reducing absenteeism, 

 reducing the number of civil cases due to accidents and ill health caused by mistake, 

 better selection of staff and fewer personnel changes, 

  improved relationships between employees, 

 lower level of professional stress, 

 improving the working environment, 

 improving the image of the company. 

Preserving the high level of health and safety at work is an important human aspect, which shows the 

ethical and social development level of the organization. Increasing the level of safety and health at work, 

the creation of favorable conditions of work and labor relations, optimization of working processes affect the 

achievement of a high degree of employee satisfaction, achieving general welfare of employees and 

achieving organizational objectives [4]. 

The obligation of the management of the organization is to provide conditions for safe and healthy work 

employees. They are required by law to systematically monitor and eliminate any potential hazards in the 

workplace. For an organization to function effectively in terms of security and protection of health workers, it 

is important that employees are informed about the dangers that exist in all of their organization and that 

they are aware of the protective measures and first aid if a hazard occurs. 
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3.  EFFECT OF SPECIFICS OF TEXTILE PRODUCTION AND CONDITIONS OF WORK ENVIRONMENT 

HEALTH AND SAFETY OF EMPLOYEES 

 

There are many factors in the working environment may affect human health. Under the working 

environment factors include all material factors that workers receive work activity. Physical factors include 

physical and technical conditions of the working environment. Therefore, they can be grouped into two 

basic groups. 

The first group of these factors make up the physical factors of the working environment, which, in a sense, 

represent the environmental conditions. These include: [5] 

 air and microclimate (temperature, humidity, air circulation), 

 lighting, 

 noise and vibration and 

  radiation. 

While the second group of factors are those factors that arise from the operation of machines, use tools 

and effects of electricity on employees. 

Currently or permanently functioning of those influential factors, causes harmful effects on humans, 

depending on the intensity of this impact and the number of circumstances which should primarily be 

counted: the strength of the fact, resistance and protective measures. The most widespread are the 

consequences: injuries and accidents at work and occupational diseases. 

Textile and clothing sector in Europe has changed over the years as a result of technological developments 

and changes in economic conditions and increasing competitive pressure [6] which caused the company 

restructuring, modernization and adaptation to technological change. Development of technical and 

industrial products, influenced also on employment in the textile sector, where there has been a change in 

patterns of employment (eg. The conclusion of sub-contracts), as a result of the applied techniques, there 

has been a change in the hazards and risks which today workers are exposed in the process of industrial 

production [13]. 

Textile industry is technically and technologically very demanding. Manufacture of textiles basically requires 

several stages of machining, such as spinning, weaving, knitting and garment production, and chemical 

processing such as dyeing, printing and finishing of textile materials and finishing garments. 

Most of the processes and products of the textile industry, which are part of modern life have a negative 

impact on the environment because of the presence of a number of chemical substances used in the 

technological processing of materials. To meet these demands, it is necessary to employ a qualified skilled 

workforce which possesses the necessary competence [7], knowledge and skills and is willing to answer all 

the challenges that are posed by the presence of large fluctuations and rapid changes in the market [8, 3]. 

In areas of the textile industry prevailing unfavorable microclimate conditions: High air temperature (over 

30°C) and high humidity (90%), and often insufficient brightness of the rooms. On the whole production line 

from design to the production of yarn fabric, there is a risk of injury, the most common mechanical force, or 

gaining burns from heat or chemicals. All of these factors are present in the process of production and 

processing of textiles and may affect the incidence of occupational diseases of employees, absenteeism, 

reduction of their working capacity and productivity. It is for the foregoing reasons, the textile industry is 

assessed as a sector with an increased risk [16]. 
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Many employees in companies of the textile industry in the world work in unacceptable conditions, which 

negatively affects the health and safety of workers. It is known that a number of factors that threaten the 

man in the workplace and outside it - physical factors: microclimate (temperature, humidity and air velocity), 

lighting, noise, vibration, and radiation and factors arising from the operation of machinery, equipment, use 

of tools and the hazardous effects of electric current, chemical and biologically active agents. 

Textile industry consists of a large number of processes which are required for the conversion of fibers into 

the fabric or clothing. The main safety and health problem in the textile industry can be divided into: 

 Leaving the textile dust, 

 Exposure to chemicals, 

 Exposure to loud noise, 

 Ergonomic problems. 

Employees in direct production working on processing and spinning of cotton are exposed to significant 

amounts of cotton dust. They are also exposed to pesticides from soil particles. Exposure to cotton dust 

and other particles can cause severe respiratory diseases textile workers. The disease is caused by cotton 

dust is still described in the seventeenth century, but only the last 40 years has become a global problem in 

the textile industry. 

Workers in the textile industry are exposed to a large number of chemicals, especially those engaged in 

dyeing, printing and finishing of textiles. In various production processes use chemicals based on 

benzidine, organic solvents and chemicals, which are used in anti-crease finishing emit formaldehyde, 

protect against flammability used organophosphorus compounds or organobromine then also used 

antimicrobials in various textile operations. Studies have revealed the relationship between exposure to 

formaldehyde and lung cancer and brain, as well as leukaemia. Skin damage resulting activity of harmful 

agents in the working environment represents a group of the most common occupational diseases in the 

textile industry. Representation of professional dermatoses caused by the activity of chemicals in relation to 

other occupational diseases, ranges from 20-70%. 

High levels of noise exposed workers were engaged in the textile industry in developing countries. 

Exposure to noise over a long period can damage the eardrum and can cause hearing loss. Other 

problems such as fatigue, absenteeism, agitation, anxiety, reduction of work capacity and efficiency, 

changes in heart rate and blood pressure, and sleep disturbances are also observed in the continuous 

exposure to noise. A lack of effective maintenance of machinery is one of the main reasons for the increase 

noise levels in most of the manufacturing units of the textile industry. Although noise exposure in textile 

factories causing serious health consequences, often ignored because its effects are not immediately 

visible. 

Ergonomic problems were observed in most of the work units engaged in activities linked to the production 

of textiles and clothing. Employees in textile plants are unsafe and unhealthy working environment because 

they face big problems: inadequate furniture, inadequate ventilation and lighting, as well as the lack of 

effective security measures in case of emergency. Workers in such production units are at risk of 

developing a variety of occupational diseases [12]. 

On the basis of statistical sources can be pointed out that the sector of the textile industry in recent years, 

in the developed countries of the world, stands 3-4% of total investment in new resources to work in the 

production process. In the nineties of the twentieth century, textiles became an important market for top 

industry such as robotics, electronics, computer science, which is still influenced to a significant increase in 

the productivity of companies in the industry, and literally to the technical revolution. All this affected the 
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increase in the annual production of fabrics. Speed, open end spinning "loom, new looms in the air and 

water jets and missiles, increased by 10 times compared to the traditional way of spinning looms with 

shuttle looms. Modernization of the equipment, in addition to increasing the quality of products has led to 

changes in the technical aspect of production, starting with reducing the number of stages of production, to 

process automation and transportation of products to the warehouse with the entire production line, as well 

as to the use of multipurpose machines. Microprocessors are installed in all types of machinery and 

computerized production, optimize the production of drawings, fabric and shape. Modern fashion industry is 

constantly seeking new products to encourage research and innovation in this sector and encourage the 

discovery of new materials better characteristics. More and more weight making fibers of smaller thickness, 

acting on the molecules of which it is composed. [14] Textiles, textile products, modern textile industry as a 

combined material, expands the field of work of the textile industry, connecting the construction industry 

(concrete firmness) and medicine, shall be biodegradable tissue in the human body - eg. textile 

reinforcement in plastic surgery [16]. 

These changes in the production process in the textile industry development, however, did not significantly 

affect the reduction of workplace injuries and occupational diseases of employees in the industry. Each 

process of textile production was traditional or contemporary higher or lower degree contains risks to the 

safety and health of employees affected by the emergence of a professional team conquer technique and 

diseases related to work. What can be noted is that in recent years greatly increased the activity of their 

managers of human resources in safeguarding the safety and health of workers and the active participation 

of the management of health promotion at work in this segment of industrial production. 

Environmental pollution caused by excessive creation of textile waste as well as high consumption of 

natural resources, oil and other raw materials used in the further production of textile materials, require 

finding possibilities for their reuse. The laws and environmental standards stipulate strict criteria for 

processes in the textile industry in accordance with the laws of the European Union. Also, the textile 

industry emits a wide range of pollutants at all stages of processing fibers into textile material. All these 

substances and hazards in the working environment and working environment, be sure to exposed workers 

employed in this sector. 

 

4. CONCLUSION 

 

Safety and health at work involves the realization of the working conditions in which they undertake certain 

measures and activities in order to protect the life and health of employees. The interest of society, of all 

stakeholders and every individual is to achieve the highest level of safety and health at work, to unwanted 

consequences such as injuries, occupational diseases and diseases related to work are reduced to a 

minimum, and to create the conditions work in which employees have a sense of satisfaction in the 

performance of their professional duties. For the realization of this aim, a systematic approach to preventive 

action and connect all entities who are holders of certain obligations and activities. The management 

system of health and safety at work, as part of the management of the organization, has the task of 

developing and implementing a policy of health and safety and risk management of health and safety at 

work. With the progress of industrial production increases in the number of hazardous and harmful 

substances that may pose a potential danger to the employee and his environment. It is therefore very 

important that these problems special attention. 
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Safety and health measures play an important role in any industry, including the textile. It is important that 

employees in the textile industry should be aware of different occupational risks. At the same time, it is 

essential that management take the necessary steps to protect workers from potential dangerous situations 

and raise awareness of the health problems in the organization and their economic importance. Bearing in 

mind that the concern about the employee one of the most important aspects of socially responsible 

business organization, motivation of employees, their satisfaction, mid-career training and development are 

both personal as well as the success of the organization. One of the factors that greatly affect the 

satisfaction of employees considered is the safety and health of workers at work, which is closely related to 

the conditions of the working environment. Download all measures in order to eliminate the risk of possible 

injuries and occupational diseases is the main activity of management of modern organizations. 
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ABSTRACT:  

An infant incubator is a piece of equipment common to pediatric hospitals, birthing centers and neonatal  intensive care 

units. While the unit may serve several specific functions, it is generally used to provide a safe and stable environment 

for newborn infants, often those who were born prematurely or with an illness or disability that makes them especially 

vulnerable for the first several months of life. The objective of this research was to gain a better understanding of New 

Approach for a Bio-Nonwoven fabrics and infant's incubator in terms of the specific materials as MaterBi/PCL® as 

Bioplastic and the elements of comfort, drivers associated with it and its waste biodegradation by dif ferent methods. 

Shortly after birth, the beginning in first hours of life babies with neonatal, a by-product of the red blood cells 

decomposition. Many convenient features to consider with tow basic disposable eyes` swathe and diapers on infant’s  

incubator options: cloth of basic disposable eyes` swathe and diapers, with their end use properties. The form design 

of eyes` swathe® and diapers® shapes, for infant’s incubator stage then consider convenience, cost, and 

environmental waste. 

Keywords: Bio-Nonwoven, incubator, eye's swathe, diapers.  

 

1. INTRODUCTION: 

    Perhaps the most obvious function of an infant incubator is to protect infants during the earliest stage of 

life, when they're most vulnerable. As fully enclosed and controllable environments, incubators can be used 

to protect babies from a wide range of possible dangers, according Incubators which are fully temperature 

controlled, shielding infants from harmful cold, and they provide insulation from outside noise, making it 

easier for them to get plenty of comfortable rest. Incubator environments can be kept sterile, protecting 

infants from germs and minimizing the risk of infection. The enclosure also keeps out all airborne irritants 

like dust and other allergens. The cradle of the incubator is a roomy and comfortable surface, so it's 

possible to leave the infant in place while many examinations and even simple medical procedures are 

administered. This protects infants from too much handling, which can be a concern in the case of some 

premature births. Due to the growing demand for comfortable, clean, and hygienic textile goods, an urgent 

need for production of antimicrobial textile goods has arisen. With the advent of new technologies, the 

growing needs of consumers in terms of health and hygiene can be fulfilled without compromising issues 

related to safety, human health, and the environment [1]. The use of elemental silver as an anti-bacterial 

agent is nearly as old as the history of mankind. The ancient Egyptians mention the medicinal use of silver 

in their writings [1]. 

The Egyptian environment has covered the babies' health and financial savings. We are still not finished; 

the health of the planet is also compromised by the use of disposable diapers. Approximately two million of 

disposable eyes` swathe and ten billion diapers end up in Egypt landfills every year. It is unknown exactly 

how longs it will take disposable diapers to decompose but estimates are in the 100.s of years [12]. As the 

textile industry in the Egypt struggles, due to heavy competition from global sources, the s industry is 

growing and prospering, as a result, Innovation is the key for medical s producers to stay competitive in 

today’s market. Possible improvements may include improved barrier protection, improved strength and 

comfort, and improved production speed of medical. There are many reasons, and more specifically, s with 
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synthetic fibres has grown in use over the past few years. Overall, these two products, adult and children’s 

diapers represent a significant portion of the s industry. Medical textiles use all types of textile fabrications, 

including knits, wovens, and each type of construction offers unique properties that are useful to various 

medical applications. Environment-friendly polymeric materials are classified into two categories: 

degradable synthetic polymers (polycaprolactone, polylactide, polyvinyl alcohol, and polyesteramide) and 

renewable natural polymers (chitin, chitosan, pectin, starch, and cellulose). Among these, starch is the 

most attractive candidate because it exists abundantly in nature and is very inexpensive. For these 

reasons, starch has been used widely in the food, textile, and paper industries [11]. Starch-based 

biodegradable plastic materials can be prepared by various methods: embedding granular or gelatinized 

starch in synthetic polymeric matrices such as polyethylene, polypropylene, polystyrene, and polyvinyl 

chloride [3]; blending starch with a hydrophilic polymer, foaming starch within an extruder, and preparing 

thermoplastic starch by melting under high temperature and pressure. When incorporated with a synthetic 

polymer, the synthetic polymer will remain in an undegraded state even after the starch is biodegraded. 

When blended with other polymeric materials, phase separation mayoccur, causing reduction of 

mechanical properties. In addition, there are disadvantages when starch is used as a major component, 

such as inferior mechanical properties due to brittleness and limitation of usage due to the hydrophilicity. 

Polyurethanes are polymeric materials with urethane linkages along the backbone, and they are prepared 

by polyaddition polymerization between polyisocyanates and polyols. Polyurethanes with various chemical, 

mechanical, and degradation properties can be prepared in molded article, film, fiber, foam, and emulsion 

forms according to the nature of the polyisocyanates and polyols used. Polyurethanes have been widely 

used in industry as fibers, elastomers, adhesives, and coatings. In particular, polyurethane foams are used 

widely in many fields as structural, cushioning, insulational, electrical, flotational, and packaging materials 

[11].  

Natural and synthetic fibres vary greatly in their responses to microbial growth. Both may act as willing 

substrates but the mechanism in the two cases is very different. Natural fibres are easy targets for microbial 

attack because they retain water readily, and microbial enzymes can readily hydrolyse their polymer 

linkages. Cotton, wool, jute, and flax are reported to be most susceptible to microbial attack. If 105 colonies 

in 1 ml water are applied to approximately 0.5 g cotton, after a few hours a logarithmic growth is observed 

and the population increases from 105 to 109 colonies. The damage caused by the fungus Aspergillus 

niger on cotton has been extensively investigated by Ucarci and Seventekin. They found that there were 

differences in the strength of cotton as the time, temperature, pH, and medium conditions changed. Within 

natural fibres too, the persistence period varied greatly [17]. 

     The  industry in the Egypt is a fairly new industry, as compared to wovens and knits, and is proving to be 

sustainable industries appear to demonstrate all levels in that it offers economically viable and 

environmentally responsible products, as well as serve a social need [7]. Medical textiles, as a product, 

bring many benefits to multiple industrial and consumer markets, such as, hygiene industry, and most 

importantly of Biodegradable polymers may be defined as a group of materials that respond to the action of 

enzymes or from chemical degradation associated with interaction with living organisms. Biodegradation 

may also occur through chemical reactions that are initiated by photochemical processes, oxidation and 

hydrolysis that result from the action of environmental factors [12]. Target markets for Bioplastic (BPs) 

include packaging materials (trash bags, wrappings, loose-fill foam, food containers, film wrapping, 

laminated paper), disposable nonwovens (engineered fabrics) and hygiene products (diaper back sheets, 

cotton swabs), consumer goods (fast-food tableware, containers, egg cartons, razor handles, toys), and 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

138 

 
 

agricultural tools (mulch films, planters). BP commercialization is however, hampered by competition with 

commodity plastics that are inexpensive and familiar to the customer. According to the association of 

nonwovens fabric industry, a nonwoven is defined as “a sheet or web structure bonded together by 

entangling fiber or filaments mechanically, thermally or chemically. They are flat, porous sheets that are 

made directly from separate fibers or from molten plastic or plastic film. Nonwoven fabrics that can be 

engineered to have a limited life be a single-use fabric, or a very durable fabric can, provide specific 

functions (e.g., absorbency, liquid repellency, resilience, stretch, softness, strength, flame retardancy, 

washability, cushioning, filtering, bacterial barrier, sterility).In addition, the machinery used to produce 

nonwovens are becoming cheaper, making the s industry appealing to entrepreneurs worldwide. 

Engineering expertise has become intrinsic to the technology, greatly diminishing the need for a large 

support staff [14]. Physical properties of Mater-Bi materials are shown as described by). [8]. Starch-based 

BPs® can be produced by blending or mixing them with synthetic polymers. By varying the synthetic blend 

component and its miscibility with starch, the morphology and hence the properties can be regulated easily 

and efficiently. Novamont has successfully implemented this approach under the Mater-Bi® trademark [10]. 

Blends containing thermoplastic starch (destructurized starch that is noncrystalline, produced by the 

application of heat and work) may be blended or grafted with biodegradable polyesters [such as 

polycaprolactone (PCL)] to increase flexibility and resistance to moisture. These materials are mainly 

formed into films and sheets. Blends with more than 85% starch are used for foaming and injection 

moulding. The foams can be used as loose-fill in place of polystyrene; the starch-based loose fills have an 

average density of 6 to 8 kg/m3, compared with 4 kg/m3 for expanded polystyrene loose fill [18]. Loose-fill 

materials from starch are generally water sensitive. This is a problem if the packaging materials are 

exposed to water, but an advantage when down-the-drain disposal is desired. By mixing thermoplastic 

starch with cellulose derivatives, rigid and dimensionally stable injection-moulded articles result. Poly (ε-

caprolactone), PCL is thermoplastic biodegradable polyester synthesized by chemical conversion of crude 

oil, followed by ring-opening polymerization. PCL has good water, oil, solvent, and chlorine resistance, a 

low melting point, and low viscosity, and is easily processed thermally. To reduce manufacturing costs, 

PCL may be blended with starch for example, to make trash bags. By blending PCL with fibre forming 

polymers (such as cellulose), hydrogen-tangled s (in which bonding of a fibre web into a sheet is 

accomplished by entangling the fibers by water jets), scrub-suits, incontinence products, and bandage 

holders have been produced [19].  

     The object of this work: establish a design as a new branch of eyes` swathe and diapers shapes basic 

disposable eyes` swathe and diapers on infant’s incubator options, enhance the understanding medical 

textiles of Bio-Nonwoven fabrics production by mapping a product textile from the manufacturing of the 

product to the end customer. Moreover, to increase competitiveness of the medical textiles of Bio-

Nonwoven fabrics industry in the Egypt. 

 

2.   MATERIALS AND PROCEDURE 

 

This experimental work was conducted to produce a new design and form of eye's swathe and diapers by 

using Bio-Nonwoven fabric (MaterBi/PCL®). This prototype is suitable for the end use of infant’s incubator. 

The source of MaterBi/PCL® as Bioplastic film® was obtained from Dr. R.-J. Mueller at Gesellschaft für 

Biotechnologische Forschung mbH), Braunschweig, Germany. Measurements for newborn was 

experimented according to the American Standard of Textile Measurement (ASTM) Standards D4910–
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07[6]: head (circumference)=38.74cm, Total crotch length=27.31cm, hip height= 21.27cm, waist 

height=26.99 cm, centre back waist length=14.61 cm, centre front waist length = 13.97 cm. 

2.1. Description of Eyes` Swath Model: 

The absorbent polymer being applied on the surface of the desired area and substantially even layers. 

These desired surface and multi-layers form a reactive composition, which can be fuse and bear 

temperature in the range of 90 and 205ºF. The type of end-use will determine the thickness of the layer 

applied to the substrate, and the core becomes over-saturated, and the tape tabs could be added. The 

detailed structures of eyes' swath model for two and three dimensions are shown in Figure 1 (b) and (c), 

respectively. In two dimensions 

   
A B C 

Figure 1: Infant's Incubators at left (a), and right (b) the structure of eyes' swath 

1- MaterBi/PCL® as cover for reflection light without porous. 

2- Black layer for obstacle light  

3- Superior layer for water-impermeable by low bulk density porous.  

4- Tissue with low density of porous. 

5- Absorbance core for the perspiration may be constitutes from dust cotton  

6- MaterBi/PCL® forms the lower layer.         

7- Belt behind and surroundings the head  

8- Strip of adhesive          

9- Hole for tightens the eye’s swathe belt behind the head. 

In three dimensions, throw the following:  

10- Hole for tightens the upper and surrounding belt.  

11- Strip of adhesive  

12- Belt upper and surroundings the head. 

 

2.2. Description of the hygienic Diaper model: 

   A satisfactory absorbent device for use in the type of incontinence where large volumes of urine are 

suddenly discharged must be able to absorb and retain this urine rapidly, so, especially in the case of adult 

incontinent [10]. New designs in cloth diapers have gathered legs, require no folding, and use no pins. 

Diapers may have up to six layers of thickness down the middle. Fitted or contour diapers have an 

hourglass shape, require no pins, and come in one sizes, diapers may look for ones design. Instead of 

pins, also consider waterproof pants. Pull-on or snap-on styles are easy to use and keep outer clothing and 

bedding dry. Diaper wraps or covers use snaps and closures so diaper pins are not needed. Both come in 

whit of colour designs. We used the hygienic change model as shown in the structure below [10]:  

1- MaterBi/PCL® as cover [15]. 

2-White tissue layer for obstacle light (dark colour filter more UV rays than white or light colour)   

3-Superior layer for water-impermeable by low bulk density porous.  
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4- Absorption core form dust of cotton.  

5- Absorption of Tissue with lower density of porous. 

6- MaterBi/PCL® Lower layer of Tissue. 

Characterized and then stretched in two directions to various strain levels, and measured to determine the 

effect of deformation on pore structure and transport properties. Typical microstructures of a top layer on 

the melton blown fabric and of the melton blown fabric of polymer solution from were used to observe the 

changes in pore/fiber structure at different strain levels. Pore size was determined in a capillary liquid 

expulsion porometer. Airflow was also measured in the capillary porometer. Aerosol filtration was measured 

with a solid salt aerosol. An elastic knit spandex fabric was also tested to allow comparison with another 

highly elastic and tough material used in clothing applications. 

Experiments were carried out on woven fabrics, which were constructed according to the setting theory. 

Broad One warp yarn of 100% cotton and 20 Tex will be used, and filling yarns count of 40 Tex. The fabrics 

will be woven, fabrics specification on loom: end density, 1/inch: 93, Pick density, 1/inch: 46.72, fabric 

weight, g/m2: 200.  Fabric samples were woven on a Picanol weaving machine under equal technological 

conditions in the college of textiles, North Carolina State University. Woven fabrics are being fully 

characterized for those properties that may relate to comfort when used for apparel. Correlations with 

structure variables will be determined. Initial testing includes esthetical studies yarns tensile, weight, 

thickness (electronic thickness tester), and stiffness properties measures according to ASTM Standard Test 

Method. [3, 4, 1,5]. 

 

 

 

 

 

A B 

Figure 2: Model structure of diaper in 2D at (a), and (b) 3D 
 

 

2.3 Evaluation of Stiffness:  

The woven fabrics stiffness as a prime factor in determining the level of effective stiffness properties such 

as bending as shown in table (1).   The measurement of stiffness of woven fabrics has been carried out 

according to standard test method ASTM. [5,6] By using Tester, for the determination of the thickness of a 

compressible material such stretch woven fabrics. by the sag of a projecting strip of sample [9].In his 

described of the stiffness testing by Shirley stiffness tester, in faculty of textiles NCSU,  

                                                  
3

KG
  Q

d


    (1)  

When Q=bending modulus, G=flexural rigidity, d= thickness, K=a constant. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Biodegradable polymers may be defined as a group of materials that respond to the action of enzymes or 

from chemical degradation associated with interaction with living organisms. Target markets for BPs 
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include packaging materials, disposable s (engineered fabrics) and hygiene products. Bioactive 

environments must be developed and will require capital investments. Results in Table (1) indicate, 

physical properties of diaper which is comfort for infants incubators. Our design is in agreement with 

standard measurements of American Standard of Textile Measurement (ASTM) Standards D4910–07[5,6]. 

3.1 Prediction of Diaper Wicking  

Pore size, air, water vapor, are the factors of transport properties and size of diaper Measurements which 

are elastic, design form, and weight, Thickness of the layers coating has also been found to affect aerosol 

filtration was used in protective clothing. In a porous nonwoven fabric of diaper, the mean pore size can be 

used to characterize fluid transfer phenomena and material’s surface wetting tension. The pore size could 

be derived theoretically introducing a channel model, i.e., applicable for a simple nonwoven web of diaper 

structure. However, it has a limitation in the application for complex fabric structures of diaper in which we 

should consider not only the interstitial spaces between fibers but also those between yarns for the 

modeling. Experimentally, pore size distribution can be derived by stepwise measurements of fluid sorption 

amount at differently controlled capillary pressures each of which corresponds to critical pore size for the 

sorption. It is a time consuming work requiring an expensive experimental device.  To measure the capillary 

rise, a scaled film was attached to the transparent wax paper plate. Under appropriate illumination, capillary 

rise front through diaper fabric between the MaterBi/PCL could be clearly seen. Capillary rise measured at 

the different positions along the width of fabric were averaged to calculate capillary pressure. 
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Where:  C = concentration,   V = diffusion coefficient, V0 = initial diffusion 

Coefficient and  = non-linearity. Because this type of diffusion Equation cannot be solved analytically in 

the case of three or three-layered of diaper , we solve this numerically by using the  
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Where: F= Formulation for the time domain, M=capacitance matrix; d= diffusion coefficient conductance) 

matrix; F = Flux Factor; And C = nodal point concentration (solution),  

                                        11

2

1 












nn
cMdF
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We suggest that even though a material of diaper may have high surface energy, bulkiness of the structure 

(large pore size) will cause the capillary pressure to be low. 

 

3.2   Vertical Wicking Diaper 

     In order to rationalize the results of vertical wicking diaper (VWD), and then integrating with initial 

condition of h = 0 at t = 0, we get, thus theoretical Equation was developed as follows.  

                                 12/1 1
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(5) 

Where: oh  is the maximum vertical wicking diaper rise at the equilibrium state.  

The Simulation results are analyzed by non-linear diffusion model using finite element method (FEM), of 

Vertical Wicking Diaper (VWD), and water absorption in diaper by a Non-linear Model using ABAQUS finite 
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element method (AFEM), Therefore it is expected that a non-linear model may also be applicable to the 

three-layered system. A model for the analysis is shown in Figure 9. The diffusion Equation is as follows: 

Where u = concentration, z D = diffusion coefficient, D0 = initial diffusion coefficient 

-linearity. Because this type of diffusion Equation cannot be solved analytically in the case of 

three-layered body problem, we solve this numerically by using the Equations (6, 7). 

 

Table 1: Prototype Structure of Eyes` Swath and Diaper. 

 Eyes` swath structure parameters  diaper structure parameters  

Physical 

properties 

Blac

k 

laye

r 

B

W 

Super

ior 

S

W 

Tissu

e 

T

W 

core C

W 

Layer L

W 

Superio

r 

S

W 

Tissu

e 

T

W 

core C

W 

Thickness  mm 0.43

2 9
.8

1
1

 

0.24 

3
7

.7
 

0.713 

4
2

.3
 

4.66 

4
4

.6
 

0.233 

2
9

.6
 

0.441 

1
9

.8
1

 

0.61 

4
2

.3
 

4.7 

4
4

.6
 Weight gm/m2 190 42.7 83.8 145.

7 

58.6 95.7 140.8 145. 

Pore size 

(max,min) μm  

20.2

7 

27.1 85 136.

6 

19.29 180 851 250 

11.2 16.9 25.06 51.0 35.27 15.0 25.0 40.6

0 

Watervapour  

Permeability  

0.07 01 2 30 0.07 01 25 30 

Light permeability -0.5 -1.14 -0.60 -

0.09 

1.68 1.12 1.46 2.19 

Stiffness 37.1

2 

16.1 34.14 28.1

7 

39.12 16.15 34.14 28.1

7 

Physical properties of Mater-Bi materials,are:thickness=(0.29),Fabric weight (g/cm2)=(12.90),Vertical 

Wicking Diaper(dyne/cm)=0.12. And calculated the Integrated of Diaper Structure (IDS) as following 

Equation.  

                                    
  )(/IDS layersnlayersVWD 

(6) 

Where: VWD  Vertical Wicking Diaper (dyne/cm), n = number of layers. And the Total Vertical Wicking 

Diaper (dyne/cm) = (29.6+19.81+42.3+ 44.6)/4= 136.31/4=34.0775 in figure 3 ,By appropriate conversion 

of the quantities used in Equation (6) and use of the calculated Integrated of Diaper Structure (IDS) , areas 

we can obtain the following Equation for the Volume Vertical Wicking Diaper , which can be practically 

applied: 
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(7)      

VWDV = 86.65%  

Experimented Measurement according to (ASTM) Standards D4910–07[4] as follows: CL=crotch 

length=27.31cm, HH= hip height=21.27cm, WH= waist height=26.99 cm, WL= centre back waist 

length=14.61 cm (+) centre front waist length = 13.97 cm. Head (circumference) =38.74cm, Total crotch 

length=27.31cm, hip height= 21.27cm,   

Water absorption perpendicular to the nonwoven fabric in three-and multi-layered diaper nonwoven fabrics 

was measured using the pressure method. The results were obtained as follows: Water absorption 

perpendicular to the diaper nonwoven fabrics plane can be measured and evaluated using pressure 
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method with good precision and easy handling. In single-layer diaper nonwoven fabrics, water-absorption 

properties can be evaluated by W the water, Absorption rate constant, and Mmax, the maximum water 

absorption. In the measurement of three-layered diaper nonwoven fabrics, Transient water-absorption 

behaviour is divided into three types for various combinations of fibre materials. The absorption behaviour 

in three-layered diaper nonwoven a non-linear diffusion model explains fabrics.  

 
Figure 3: Illustrating the relationship of layers between eyes` swath at left and diaper structure at right. 

 

3.3. Antimicrobial agent based on silver 

Silver kills bacteria by strangling them in a warm and moist environment [2, 16]. Highly bioactive silver ions 

bind with proteins inside and outside bacterial cell membranes, thus inhibiting cell respiration and 

reproduction. Silver is 3–4 times more active at pH 8 than at pH 6. Silver products are effective Various 

techniques have been explored to attach silver to textile materials. To prepare antimicrobial fabrics suitable 

for sterilisation of air, cellulose was grafted with acrylic acid and treated with silver nitrate to bind the silver 

ions to the COOH group of graft copolymer [13].  
 

3.3.1. Nano silver 

Nano silver is a powerful and natural antimicrobial agent that has been proven highly effective in fighting a 

whole range of microbes. Acting as a catalyst, it reportedly disables the enzyme that one-celled bacteria, 

viruses, and fungi need for their oxygen intake without causing corresponding harm to human enzymes or 

other parts of the human body chemistry. The result is the destruction of disease-causing organisms 

without any detrimental effects on the surrounding human tissue. 

 

 3.3.2. Preparation of fabric 

a) Desizing. The grey fabric is desized with 5 gpl enzyme and 10 gpl common salt at 60 oC for 2 h. 

b Scouring. The desized fabric is treated with 2.5% sodium hydroxide,1.5% sodium carbonate and 0.5% 

NP –100 at the boil for 6 h. 

c) Bleaching. The scoured fabric is bleached with 1% H2O2 (50%) at 80 oC for 1 h. 

 

3.3.3. Antimicrobial activity 

After confirming the antimicrobial activity of finished fabrics, the next step was to determine their minimum 

strength, which could inhibit microbial growth. For that we determined the minimum inhibitory concentration 

(MIC) of the finished fabric. To evaluate the antibacterial activity, AATCC test method 90-1970, the agar 

plate method, was employed. 
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3.4. Comfort Eye's Swathe: 

We design Eye's swathe to protect the babies' ayes of light and fluorescence while living in incubator, the 

analysis of experimental results with the models could provide useful information on Eye's swathe Surface 

structural design for the comfort performance improvement. Such as: Higher surface wetting tension led to 

higher capillary rise over a long wicking period. Vertical wicking comfort related vertical wicking behaviors in 

nonwoven (Mater-Bi) and cotton fabrics widely used for design Eyes' swathe clothing. This had given 

results of shielding ability with respect to the ultraviolet radiation penetration, surface structure 

measurement. 

 

5. SUMMARY AND CONCLUSIONS: 

Nano silver can be used effectively as an antimicrobial agent for cotton. The higher the concentration of 

antimicrobial agent, the larger the zone of inhibition in the cases of both Grampositive and Gram-negative 

bacteria. SEM study of antimicrobial-finished fabric reveals that a continuous polymer film has been formed 

on the fabric. The concentration of PVOH controls the bending length and crease recovery angle. The 

higher the concentration of PVOH, the greater the bending length and crease recovery angle. Curing 

temperature and time have profound impacts on the tensile strength. The higher the curing temperature 

and time, the lower the tensile strength.  We design only this prototype for eye's swathe and diaper from 

this obtained material of Mater-Bi® because it has advantages such as its degradation by microorganisms 

under different environmental conditions. The other contents are local materials which produced from other 

industries as waste. Modelling good behavior and being a good example is the best way to develop light 

safe behaviors in your children. Adaptive face segmentation method is proposed to locate and regularize 

face candidatures, which are based on luminance-piecewise skin-color distributions. It consists of three 

steps: Detect face candidatures based on luminance piecewise statistical skin-color model and Bayesian 

decision/relaxation., Regularize the face candidatures by spatial segmentation results., Evaluate face 

candidatures by using both shape and size. In the research, we investigated comfort related vertical 

wicking behaviors in nonwoven cotton and Bio-Nonwoven fabrics (Mater-Bi) widely used for eye's swathe 

and diaper. To feel comfort in incubators clothing, nonwoven fabric should absorb easily and evaporate 

rapidly fluid exuded from human body. To simulate and rationalize vertical wicking, semi-empirical models 

were developed. The major parameters of the model were transport coefficient (permeability), the driving 

force through pore (capillary pressure), and eye's swathe and diaper thickness. And also to rationalize the 

results with regards to raw materials, the surface wetting tension was derived. In highly porous nonwoven 

fabrics, vertical wicking mechanism was complex as the effect of gravitation force was significant. Higher 

surface wetting tension led to higher capillary rise over a long wicking period. The testing methods and 

analysis of experimental results with the models could provide useful information on eye's swathe and 

diaper structural design for the comfort performance improvement. The presented approach allows us 

taking into account the stacking and forming of the layers, both in the flow and structural analyses. In the 

case of flow analysis, this allows us accurately study the effect of a multi-layer reinforcement structure 

(nesting deformation etc.) on Volume Vertical Wicking Diaper. The lattice method should be chosen for a 

numerical analysis of Efficiency through the reinforcement.  
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ABSTRACT:  

Design analysis of functional smart airbags problems are usually more vaguely defined than analysis problems. For 

the safety and Ergonomic in automobile is become importance in the modern scenario. The textile product can be 

used in this purpose in the form of various safety devices of airbag, the different grade textile fibers as polyester, 

nylon, pvc, acrylic, viscose/cotton by nanotechnology, etc can be the potential option for the new emerging field name 

called automotive textile, to determine from the specified initial conditions. 

 

Keywords: Ergonomic, Automotive Textile, Smart Airbags, Functional Textiles, Design, Nanotechnology.  

 

1. INTRODUCTION 

     Development of automotive technology depends on that of material technology, and now, application of 

the globally prevailing nanotechnology in automobiles has laid a basis for development of new material 

technology. Automotive textiles are one of the most important markets in the technical textiles sector. Many 

of today’s consumers regard the car as essential to their life style. A car should look good both externally 

and internally, and provide high performance, reliability, safety, comfort and most importantly, good fuel 

mileage. Textiles make a major contribution towards realizing all the expectation. The world market for 

airbags in 1998 was worth $5.5 billion and is expected to reach $7 billion in 1999 and there is still room for 

considerable growth in both front passenger airbags, especially in Europe and Japan and side impact 

airbags, especially in the USA. Airbags operate by a triggering device, which sets off explosive chemicals 

when it senses an impact at above approximately 35 km/h is about to happen. [20] Which cushions and 

restrains the human body from hitting a harder object? The fabric from which the bag is made must be able 

to withstand the force of the hot propellant chemicals and more importantly they must not penetrate through 

the fabric to burn the skin of the car occupant. [6] Polyester is not used for airbags because its thermal 

properties are not suitable. Compared to nylon 66, about 40% less heat is needed to melt polyester and the 

fabric could allow the penetration of hot gases.[16], When the estimated 600 million passenger cars travel 

the roads of the world each day, [2], the road safety and performance with the help of ASTM airbag 

standards; airbags play a vital part in protecting people from injury as a result of automobile accidents. 

Companies involved in the manufacturing of airbags can better ensure their products’ performance, thanks 

to ASTM standards focused on the design, quality and performance of inflatable restraints. Smart airbags 

utilize a variety of sensors to determine whether they should deploy. If a passenger is below a certain 

weight, for instance, a smart airbag with a weight sensor installed in the seat will fail to deploy. In that same 

vein, some airbags will fail to deploy if sensors indicate that a driver or passenger is out of position. 

  

1.1. Market for Automotive  

The Egyptian automotive industry has experienced a un-precedence boom in the recent years. From 2000-

2015 Egypt will contribute 8% to the global automotive textiles. This is due to the sudden increase in the 

demand of automotive which is triggered primarily by the factors like increase in income and standard of 

living of the middle class Egyptian families and Egypt government liberalization measures. Further, as 
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travel has become the integral part of everyone’s life, issues such as comfort and safety have taken on a 

right priority. All these factors clearly indicate brilliant prospect for automotive textile industry which lead to 

increased demand of the technical textiles components used in automobiles. It is expected that Egypt will 

be the leading car producer (15%) by 2015. Another reason for large growth in the automotive textiles is 

that Egypt is a low cost manufacturing base. 

 

1.1.1. Define Smart Airbags Problem 

Airbag technology is one of the greatest savers of lives when compared to other car safety technologies, 

but these devices are far from foolproof, Older, “dumb” airbags can be extremely dangerous to children and 

adults of shorter stature, while it’s possible even for smart airbags, and more advanced systems that 

include side airbags, to cause injuries in certain edge cases. Although the combination of side curtain and 

torso airbags reduce the incidence of fatalities in side impact accidents by nearly one third, these systems 

aren’t universally available, so it’s still of vital importance to research the specific airbag systems that a 

vehicle comes with before making a purchase. That needs to begin the solution to a design smart airbags 

problem with a clear, unambiguous definition of the smart airbags problem. Unlike a design analysis smart 

airbags problem, a design airbags problem often begins as a vague, abstract idea in the mind of the 

designer. Creating a clear definition of a design problem is more difficult by nanotechnology, defining an 

analysis problem. The definition of a design smart airbags problem may evolve through a series of steps or 

processes as that develops a more complete understanding of the problem. 

This paper is mainly design analyses of constrained to the manufacturing of Airbag fabric using. So it is 

important to know what is airbag, An Airbag is an automotive safety restraint system that has gained 

significant importance within the last decade. The rise in the safety consciousness in the developed nation 

like Egypt, Australia, Europe and US has made airbag compulsory for the safety of the occupant. It is paper 

that by 2016 all the new automobiles will incorporate airbags. Today airbag products like their predecessors 

remain either coated or uncoated, these are primarily targeted for driving side, side impact, or passenger 

side applications, airbags fitted above gas tanks on motorcycles. 

 

2. RESEARCH AND DEVELOPMENT  

 

The forerunner to the modern day airbag can be traced as far back as the 1920s. However, the first patent 

to describe the devices was not filed until the 1950s, by the national aeronautics and space administration 

(NASA) organization in the us who developed the bag for air space exploration. In the intervening years 

until 1970s, air bag components downsized sufficiently to be included by the general motor in range 

passenger vehicles. At this time, there inclusion spurred little interest and device was dropped. it was not 

until the late 1980s that the automotive industry adopted the air bag as an important safety future. Now, 

sales of new cars are bolstered by the inclusion of smart airbags, which appears to an extra value to a 

model in the future, the ‘smart’ air bag will incorporate sensors to determine the weight, size and location of 

car passenger and hence deploy more appropriately. Another safety option would be ‘de-power’ the air 

bag. This currently inflates at over 200 miles per hour with considerable force. Pressure has also being 

mounted the carmaker to fit on-off switch to the airbag. Already international electronics and engineering 

based in Luxembourg with Siemens automotive have invented and fitted the child seat presence orientation 

detection system into 1997 versions of the Mercedes Benz roadster. Another safety option would be to ‘de-

power’ the airbag, which currently inflates at over 200 miles per hour with considerable force. Pressure has 

http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811882.pdf
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also been mounting for carmakers to fit on-off switches to the airbag. Improvement in the airbag technology 

by nanotechnology is directed towards the following: 

1. Smaller package size of the airbag module. 

2. Cost reduction thereby. 

3. Improved occupant safety.  

4. Ergonomic airbags  

      Moving toward development of a lightweight airbag fabric requires either finer denier yarn by 

nanotechnology (as fabric density cannot be disturbed) or going away with neoprene coating. The later will 

help in reducing the chances of secondary injuries (like abrasion, contusion, scratches and burns), but may 

not ensure effective performance of airbag. Alternative to neoprene coating nowadays silicon coating has 

been used. Coated by nanotechnology inflatable fabrics, more particularly smart airbags to which very low 

add-on amounts of coating have been applied are provided which exhibit extremely low air permeability. 

The inventive inflatable fabrics are primarily for use in automotive restraint cushions that require low 

permeability characteristics (such as side curtain airbags). Traditionally, heavy, and thus expensive, 

coatings of compounds such as neoprene, silicones and the like, have been utilized to provide such 

required low permeability. The inventive fabric utilizes an inexpensive, very thin coating to provide such 

necessarily low permeability levels. Thus, the inventive coated inflatable airbag comprises a film laminated 

on at least a portion of the target fabric surface wherein the film possesses a tensile strength of at least 

2,000 and an elongation at break of at least 180%. The film provides a low permeability airbag cushion 

exhibiting a leak-down time of at least 5 seconds as That is very low packing volume (for more efficient use 

of storage space within a vehicle) for the target side curtain airbag. 

 

2.1. DESIGN SMART AIRBAGS PROCESS 

Airbag systems typically consist of multiple sensors, a control module, and at least one airbag. The sensors 

are typically placed in positions that are likely to be compromised in the event of an accident, and data from 

accelerometers, wheel speed sensors of solar cell, and other sources can also be monitored by the airbag 

control unit. The basic five-step smart airbags process usually used in a problem-solving works for design 

smart airbags problems as Since design smart airbags problems are usually defined more vaguely and 

have a multitude of correct answers, the process may require backtracking and iteration. Solving a design 

airbags problem is a contingent process of nanotechnology and the solution is subject to unforeseen 

complications and changes as it develops. Until the wright brothers actually built and tested their early 

gliders, they did not know the problems and difficulties they would face controlling a powered plane. The 

five steps used for solving design problems are: 

1. Define the smart airbags problem 

2. Gather pertinent information 

3. Generate multiple solutions 

4. Analyze design smart airbags and select a solution by nanotechnology and solar cell. 

5. Test and implement the solution 

    The first step in the design smart airbags process is the problem definition. This definition usually 

contains a listing of the airbags product or customer requirements and specially information about product 

functions smart airbags and features among other things. in the next step, relevant information for the 

design of the product and its functional specifications is obtained. a survey regarding the availability of 

similar products in the market should be performed at this stage. Once the details of the design are clearly 
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identified, the design team with inputs from test, manufacturing, and marketing teams generates multiple 

alternatives to achieve the goals and the requirements of the design. Considering cost, safety, and other 

criteria for selection, the more promising alternatives are selected for further analysis. Detail airbags design 

and analysis step enables a complete study of the solutions and result in identification of the final design 

that best fits the product requirements. Following this step, a smart airbags prototype of the design is 

constructed and functional tests are performed to verify and possibly modify the design. 

 

2.1.1. AIRBAG INFLATION  

    Since modern smart airbags are capable of inflating with less force if conditions warrant, they are 

typically safer than first generation models. Newer systems also include more airbags and different types of 

airbags, which can help prevent injuries in additional situations. Front airbags are useless in side impacts, 

rollovers, and other types of accidents, but many modern vehicles come with airbags that are mounted in 

other locations. a company that manufactures automobile airbags has a problem with an unacceptably high 

rate of failure in the inflation of the bag. During testing, 10 percent of the bags do not fully inflate. A 

designer is assigned the job of solving the problem. At first the engineer defines the problem as a failure in 

the materials and construction of the inflation device. The designer begins to solve this problem by 

producing a more robust inflation device. After considerable effort, the designer discovers that improving 

the inflation device does not change the failure rate in the bags. Eventually, this designer-examines the 

initial definition of the problem. The company investigates the airbag inflation problem further and discovers 

that a high degree of variability in the tightness of folds is responsible for the failure of some bags to inflate. 

At the time the bags that is folded and packed by people on an assembly line. With a more complete 

understanding of the need, the designer redefined the problem as one of increasing the consistency in 

tightness of the folds in the bags. The final solution to this problem is a machine that automatically folds the 

bags. Smart airbags inflate, or deploy, quickly faster than the blink of an eye. Imagine taking one second 

and splitting it into one thousand parts. In the first 15 to 20 milliseconds, airbag sensors detect the crash 

and then send an electrical signal to fire the airbags. Typically a squib, which is a small explosive device, 

ignites a propellant, usually sodium azide. The azide burns with tremendous speed, generating nitrogen, 

which inflates the airbags. Within 45 to 55 milliseconds the airbag is supposed to be fully inflated. Within 75 

to 80 milliseconds, the airbag is deflated and the event is over. When airbags work properly, they 

dramatically reduce the chance of death or serious injury. However, the speed with which airbags inflate 

generates tremendous forces. Passengers in the way of an improperly designed airbag can be killed or 

significantly injured. Unnecessary injuries also occur when airbags inflate in relatively minor crashes when 

they're not needed [17]. 

 

2.1.2. DEVELOPMENT SMART AIRBAGS BY NANOTECHNOLOGY 

Smart airbags make use of a variety of additional sensors of solar cell to determine whether or not the 

system should deploy. The most basic form of smart airbag simply has an embedded weight sensor in the 

front passenger seat. If the passenger is below a certain threshold, the airbag system will shut off. This is 

sometimes referred to as a seat occupancy detector, and the same type of system can also be used to trip 

a seat belt warning indicator or alarm. The first step in the smart airbags problem-solving process, 

therefore, is to formulate the airbags problem in clear and unambiguous terms. The airbags problem 

definition statement results from first identifying a need by nanotechnology. The designer at the airbag 

company responded to a need to reduce the number of airbag inflation failures, made a mistake, however, 

http://cartech.about.com/od/Safety/a/Smart-Airbag.htm
http://cartech.about.com/od/Safety/fl/Beyond-the-Basic-Airbag.htm
http://cartech.about.com/od/Safety/fl/Beyond-the-Basic-Airbag.htm
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in not formulating a clear definition of the problem before generating a solution. Once a need has been 

established, designers define that need in terms of an engineering design problem statement. To reach a 

clear definition, they collect data, run experiments, and perform computations that allow that need to be 

expressed as part of an engineering problem-solving process.[9,15,7,10] 

 

2.1.2.1. AIRBAGS OF NANOTECHNOLOGY:  

The moving objects have momentum (the product of the mass and the velocity of an object). Unless an 

outside force acts on an object, the object will continue to move at its present speed and direction. Cars 

consist of several objects, including the vehicle itself, loose objects in the car and, of course, passengers 

(Figure 3A). If these objects are not re-strained, they will continue moving at whatever speed the car is 

traveling at, even if the car is stopped by a collision. 

 

 

 

 

 

Figure 3"A, B, and C", The airbag: Force distribution and inflation system [3,8,18]. 

 

Stopping an object's momentum requires force acting over a period of time. When a car crashes, the force 

required to stop an object is very great because the car's momentum has changed instantly while the 

passengers' has not there is not much time to work with. The goal of any supplemental restraint system is 

to help stop the passenger while doing as little damage to him or her as possible. What an airbag wants to 

do is to slow the passenger's speed to zero with little or no damage. The constraints that it has to work 

within are huge. The airbag has the space between the passenger and the steering wheel or dashboard 

and a fraction of a second to work with. Even that tiny amount of space and time is valuable, however, if the 

system can slow the passenger evenly rather than forcing an abrupt halt to his or her motion [14].  The goal 

of an airbag of nanotechnology is to slow the passenger's forward motion as evenly as possible in a fraction 

of a second. There are three parts to an airbag that help to accomplish this feat:  The bag itself is made of a 

thin, nylon fabric, which is folded into the steering wheel or dashboard or, more recently. The sensor is the 

device that tells the bag to inflate. Inflation happens when there is a collision force equal to running into a 

brick wall at 10 to 15 miles per hour (16 to 24 km per hour). A mechanical switch is flipped when there is a 

mass shift that closes an electrical contact, telling the sensors that a crash has occurred (Figure 3B). The 

sensors receive information from an accelerometer built into a microchip [19]. The airbag's inflation system 

reacts Sodium azide (NaN3) with potassium nitrate (KNO3) to produce nitrogen gas. Hot blasts of the 

nitrogen inflate the airbag.[15] Early efforts to adapt the airbag for use in cars bumped up against 

prohibitive prices and technical hurdles involving the storage and release of compressed gas. Researchers 

wondered: If there was enough room in a car for a gas canister · Whether the gas would remain contained 

at high pressure for the life of the car · How the bag could be made to expand quickly and reliably at a 

variety of operating temperatures and without emitting an ear-splitting bang They needed a way to set off a 

chemical reaction that would produce the nitrogen that would inflate the bag. Small solid-propellant inflators 

came to the rescue in the 1970s.  The airbag system ignites a solid propellant, which burns extremely 

rapidly to create a large volume of gas to inflate the bag. The bag then literally bursts from its storage site 

at up to 200 mph (322 kph) faster than the blink of an eye. A second later, the gas quickly dissipates 
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through tiny holes in the bag, thus deflating the bag so that can move. Even though the whole process 

happens in only one-twenty-fifth of a second, the additional time is enough to help prevent serious injury 

(Figure3C). The powdery substance released from the airbag, by the way, is regular cornstarch or talcum 

powder, which is used by the airbag manufacturers to keep the bags pliable and lubricated while they're in 

storage [15].  

 

2.1.2.2. Manufacturing Smart Airbags Of Nanotechnology 

Airbag fabrics are made of Nylon 6,6 multifilament yarns with counts from 235 to 940 tex of 

nanotechnology. Airbag fabrics are generally dense which a challenging task to weaving is  Tensile 

strength, elongation, tear proportion resistance and That ight requirement of air bag fabric are critical. Air 

permeability of air bag fabric should be uniform across the whole width of the fabric [1, 21]. There are 

currently two principle material types which are used in the manufacture of airbags. They are uncoated 

nylon (polyamide 66) and coated nylon. Two types of commonly used coatings are Silicone and Neoprene 

(Table 3). In general, coated materials are used for driver's side airbags and side impact bags, while 

passenger side airbags are made from uncoated nylon materials [18]. Continental analysis of airbag 

deployment has drawn attention to the economic cost of airbags deploying unnecessarily.[22] New fabric 

structure of nanotechnology development continues to improve safety devices. Recent developments with 

a review of expected NHTSA proposals have been summarized recently, with an account of the latest 

method of one-piece airbag weaving.[4,5] Airbag technology is summarized in a recent Textile of 

nanotechnology , Both polyurethane foam and polypropylene foam manufacturers are developing grades of 

foam with optimum properties for absorption of impact energy. Eventually every surface in the car interior 

will incorporate some kind of energy-absorbing material of nanotechnology, which will not only improve 

comfort and reduce noise levels, but also contribute to safety. An airbag for deployment outside of a vehicle 

is made from a fabric that is coated of nanotechnology on at least one of the surfaces of the fabric. The 

airbag fabric may be coated of nanotechnology to increase the strength and softness of the fabric so that 

the fabric is reinforced. By increasing the strength of the fabric, breakage of the airbag can be minimized. 

By employing an airbag that is made from a fabric that is coated on at least one of the surfaces of the 

fabric, the airbag is less likely to decrease in strength when the airbag comes into contact with a foreign 

object that presses or scratches against the airbag. The vehicle may be a motorcycle, automobile, train, or 

other vehicle [13].  

 

2.2. Coated   fabric for airbags of nanotechnology:  

A coated airbag base fabric made of a textile fabric that has an excellent air barrier property, high heat 

resistance, improved mount ability, and compactness and excellent adhesion to a resin film is characterized 

in that at least one side of the textile fabric is coated with resin, at least part of the single yarns of the fabric 

are surrounded by the resin, and at least part of the single yarns of the fabric are not surrounded by the 

resin. An airbag is characterized by using such a coated airbag base fabric. A method for manufacturing 

the coated airbag base fabric is characterized by applying a resin solution having a viscosity of 5–20 Pas 

(5000– 20,000 cP) to the textile fabric using a knife coater with a sharp-edged coating knife at the contact 

pressure between the coating knife and the fabric of 1–15 N/cm[13, 3]. Disclosed is a polymer film, 

preferably a polyamide polymer film, which comprises at least one first layer and a second layer and is 

laminated onto a fabric. The material of the first layer has a glass transition temperature of less than 10oC 
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while the material of the second layer has a glass transition temperature of less than 20oC. Preferably, the 

polymeric materials contain portions of polyamide blocks [11,12, 19]. 

 

2.3. SMART AIRBAGS CRITERIA  

         Criteria for airbags design success are the specifications a design smart airbags solution must meet 

or the attributes of nanotechnology it must possess to be considered successful. That should include 

criteria in the problem statement to provide direction toward the solution, at this point in the airbags design 

process, the criteria are preliminary, as the design solution develops, that will most likely find that the initial 

criteria need to be redefined or modified. Preliminary criteria must not be too specific so they allow flexibility 

through the design airbags process. The criteria that apply to a particular airbags design problem are based 

on that background knowledge and the research that we've conducted. The desirable attributes, or criteria, 

of the solution are also unique. Some criteria smart airbags are unimportant to the success of the design 

airbags. The list of criteria is developed by the design team. The design team is made up of people from 

various engineering backgrounds that have expertise pertinent to the problem. This team may also include 

people from backgrounds other than engineering, such as managers, scientists, and technicians. The 

design team must evaluate each criterion and decide if it is applicable to the design effort. Later in the 

design airbags process of nanotechnology, value judgments must be applied to the list of criteria. 

Therefore, it makes little sense to include those criteria that will be of relatively low priority in the evaluation 

of airbags design solutions. For example, if were designing a critical life support system, that would not 

include the criterion of "must be minimum cost," because cost is not an important factor in evaluating this 

design. The following is a list of preliminary criteria for a better mousetrap design. This list would be 

included in the problem definition statement. 

-   Airbags design must be low cost. 

-   Airbags design should be safe and Ergonomic. 

-   Airbags design should not be detrimental to the environment. 

-   Airbags design should be aesthetically pleasing. 

-   Airbags design should be simple to operate, with minimum human effort. 

-   Airbags design must be disposable. 

-   Airbags design should not cause undue pain and suffering for the mouse. 

  

2.3.1. GATHER PERTINENT INFORMATION 

Before that can go further in the design process, that need to collect all the information available that 

relates to the problem. Novice designers will quickly skip over this step and proceed to the generation of 

alternative solutions. That will find, however, that effort spent searching for information about that problem 

will pay big dividends later in the design process. Gathering pertinent information can reveal facts about the 

problem that result in a redefinition of the problem. That may discover mistakes and false starts made by 

other designers. Information gathering for most design problems begins with asking the following questions. 

If the problem addresses a need that is new, then there are no existing solutions to the problems, so 

obviously some of the questions would not be asked. 

- Is the problem real and its statement accurate? 

- Is there really a need for a new solution or has the problem already been solved? 

- What are the existing solutions to the problem? 

- What is wrong with the way the problem is currently being solved? 
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- What is right about the way the problem is currently being solved? 

- What companies manufacture the existing solution to the problem? 

- What are the economic factors governing the solution? 

- How much will people pay for a solution to the problem? 

- What other factors are important to the problem solution (such as safety, aesthetics and environmental 

issues)? 

3. ANALYZE AND SELECT A SOLUTION 

They conceived alternative solutions to the design problem, that need to analyze those solutions and then 

decide which solution is best suited for implementation. Analysis is the evaluation of the proposed designs. 

Those apply our technical knowledge to the proposed solutions and use the results to decide which solution 

to carry out. That will cover design analysis in more depth when that gets into upper-level engineering 

Ergonomic. At this step in the design process, the must consider the results of our design analysis. This is 

a highly subjective step and should be made by a group of experienced people. This section introduces a 

systematic methodology that can use to evaluate alternative designs and assist in making a decision. [9] 

  

3.1. Analysis of Design Ergonomic of airbags 

Ergonomics belongs to young interdisciplinary scientific fields although it has been known since ancient 

times. Psychophysical fatigue is an occurrence which is very harmful when performing a specific task. 

Human body and psyche become fatigued not only by moving, but also by prolonged resting. Fatigue 

represents a hazard which can cause disastrous consequences in the workplace and environment. 

Anthropometric measurements of persons in the driver’s airbags and surrounding measures that made 

within the car. Anthropometric measurements that made in the driver’s position, Ergonomic airbags position 

and driver’s anthropometric measurements are particularly important for driver safety, airbag effectiveness. 

Short drivers (less than 155 cm) or tall drivers (more than 195 cm) face certain problems when driving a 

car, including: quicker fatigue, difficult driving conditions, the sense of a cramped space, or too distant 

controls. Adjustment of the driver’s airbags to driver’s anthropometric measurements has not been solved 

to the full extent. Before deciding which design solution to implement, That need to analyze each 

alternative solution against the selection criteria defined in step l. That should perform several types of 

analysis on each design. Every design problem is unique and requires different types of analysis. The 

following is a list of analysis that may need to be considered; bear in mind that the importance of each 

varies depending on the nature of the problem and the solution.[15,7,10] 

- Functional analysis 

- Industrial design/Ergonomics 

- Mechanical/Strength analysis 

- Electrical/Electromagnetic 

- Manufacturability/Testability 

- Product safety and Ergonomic liability 

- Economic and market analysis 

- Regulatory and Compliance 

 

3.1.1 FUNCTIONAL ANALYSIS.  

   The determines whether the given design solution will function the way it should. Functional analysis is 

fundamental to the evaluation and success of all designs. A design solution of Ergonomic that does not 
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function properly is a failure even if it meets all other criteria. Consider for example the invention of the 

ballpoint pen. This common instrument was first invented and manufactured during World War II. The 

ballpoint pen was supposed to solve the problems of refilling and messiness inherent to the fountain pen. 

Unfortunately, this new design had never been evaluated for functionality. The early pens depended on 

gravity for the ink to flow to the roller ball. This meant that the pens only worked in a vertical upright 

position, and the ink flow was inconsistent: Sometimes it flowed too heavily, leaving smudgy blotches on 

the paper; other times the flow was too light and the markings that unreadable. The first ballpoint pens 

tended to leak around the ball, ruining people's clothes. An elastic ink developed in 1949, allowed the ink to 

flow over the ball through smooth capillary action. Not until the 1950s did the ballpoint pen finally become a 

practical writing instrument, thanks to proper ink and engineering. Economy, appearance, durability, and 

marketability of a design are unimportant if the product does not function properly. 

- Ergonomics. Ergonomics is the human factor in engineering. It is the study of how people interact with 

machines. Most products have to work with people in some manner. People occupy a space in or around 

the design, and they may provide a source of power or control or act as a sensor for the design. For 

example, people sense if an automobile air-conditioning system is maintaining a comfortable temperature 

inside the car. These factors form the basis for human factors, or ergonomics, of a design.[9] , A design 

solution can be considered successful if the design fits the people using it. The handle of a power tool must 

fit the hand of everybody using it. The tool must not be too heavy or cumbersome to be manipulated by all 

sizes of people using the tool. The geometric properties of people-their weight, height, reach, 

circumference, and so on-are called anthropometric data. The difficulty in designing for ergonomics is the 

abundance of anthropometric data. The military has collected and evaluated the distribution of human 

beings and published this information in military standard tables. A successful design needs to be 

evaluated and analyzed against the distribution of geometry of the people using it. The following Figure 

shows the geometry of typical adult males and females for the general population in millimeters. Since 

people come in different sizes and shapes, such data are used by design engineers to assure that their 

design fits the user. A good design will be adjustable enough to fit 95 percent of the people who will use 

it.[15,7,10] 

  

- Function: A triggering device sets off explosive chemicals when it senses an accident above 35 km/h is 

about to occur. These chemicals hold back and cushion the car occupant from collision with harder objects. 

The fabric from which the bag is made must be competent for withstanding the strength of the propellant 

chemicals. Moreover, the hot gases must not penetrate the fabric and burn the skin of the car occupant. 

For airbags to perform their protective function, each function in the system must work with reliability and 

predictability. In frontal airbag initiation, the cushion begins to deploy within 20 ms after collision and is fully 

set up in 50 ms. within this period of time, the bag has to spread through the plastic cover, blown up and fill 

the space between the dashboard and occupant. 

 

- Material applications: Smart airbags are generally made from high tenacity multifilament nylon 6, 6 in 

yarn quality fineness from 210, 420 to 840 denier, although some polyester and even some nylon 6 is 

utilized. as nylon 6 is softer, it is used to lessen skin abrasion. Airbag fabric is not dyed, but has to be 

scoured to eliminate impure substances, which could encourage mildew or other problems. Smart airbags 

are created in compact size, plain woven fabrics. The amount of fabric required to make an airbag depends 

on its location in the car and the market it serves. The fabrics utilized to produce a driver's and a 
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passenger's airbag are quite different. Most drivers' side airbags are coated by using lower denier yarns 

that give strong and lightweight fabrics. The looser weave has been permitted by stronger nylon 6, 6 yarns 

that create fabrics with lighter weight, less stiffness and softness better package ability. The fabric which is 

used to produce passenger airbags is generally uncoated. These kinds of passenger bags are larger so 

they create lower gas pressures, have longer inflation times, and possess gas which is cooler. The 

constituent yarns are of relatively heavy denier. Normally, airbag fabrics are made by rapier waving 

machines or air jet looms with electronic dobbies.  An airbag module consists of airbag, inflator device, 

mounting hardware and module cover. The crash sensors and the diagnostics are the part of the system. 

The inflators are primarily sodium azide crystals, which upon combustion produces nitrogen gas.  

 

3.2. Calculation of the Amount of Gas Needed 

Nitrogen is an inert gas whose behavior can be approximated as an ideal gas at the temperature and 

pressure of the inflating airbag. Thus, the ideal-gas law provides a good approximation of the relationship 

between the pressure and volume of the airbag, and the amount of N2 it contains. (The ideal-gas law is PV 

= nRT,where P is the pressure in atmospheres, V is the volume in liters, n is the number of moles, R is the 

gas constant in L·atm/mol·K (R = 0.08205 L·atm/mol·K), and T is the temperature in Kelvin.) A certain 

pressure is required to fill the airbag within milliseconds. Once this pressure has been determined, the 

ideal-gas law can be used to calculate the amount of N2 that must be generated to fill the airbag to this 

pressure. The amount of NaN3 in the gas generator is then carefully chosen to generate this exact amount 

of N2 gas. 

 

3.2.1. Volume Pressure Required to Fill the Airbag :  From the characteristic of the airbag deformation, 

in this paper, the airbag chamber is divided into two parts approximately the first part is an internal cylinder, 

the base diameter and the height are represented by L and X, respectively. The second part is an external 

annulus with a semicircular shaped cross section whose radius is  half of X. During the impact, the inflating 

airbag changes its size and shape from a thick disc-shaped appearance to a thinner but with larger 

diameter one and an illustration concerning the changing cross-section through the airbag’s symmetric axis 

of the airbag chamber is shown in Fig. 3. Meanwhile, this process also changes the volume of the airbag 

chamber and the contact area between the impactor and the airbag, further affects the response of the 

impactor. 

the relation of these dimension parameters could be built as follows: 

                                  πXL  +2L = 2D , and L = D – 1/2 πX   ………..(1) 

It is assumed that the contact area between the impactor and the airbag is equal to the cylinder’s base 

Area and a correction coefficient for the contact area can be introduced if analyzing the effect of an 

impactor’s shape on the impactor response. 

                                VS = fπ (L/2)2     ………….(2) 

An estimate for the pressure required to fill the airbag in milliseconds can be obtained by simple 

mechanical analysis. Assume the front face of the airbag begins at rest (i.e., initial velocity vi = 0.00 m/s), is 

traveling at 2.00x102 miles per hour by the end of the inflation (i.e., final velocity vsf  = 89.4 m/s), and has 

traveled 30.0 cm (the approximate thickness of a fully-inflated airbag).  The airbag's acceleration (a) can be 

computed from the velocities and distance moved (d) by the following formula encountered in any basic 

physics text:  

                                          VS = fπ (L/2)2 / vSf
2 - vi

2       = fπd    …….(3)  
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 Therefore, that can find the force with which the gas molecules push a 2.50-kg airbag forward to inflate it 

so rapidly.  2.5 kg is a fairly heavy bag, but if you consider how much force the bag has to withstand, it 

becomes apparent that a lightweight-fabric bag would not be strong enough pressure is defined as the 

force exerted by a gas per unit area (A) on the walls of the container (P = F/A), so the pressure (in Pascals) 

in the airbag immediately after inflation can easily be determined using the force calculated above and the 

area of the front face of the airbag (the part of the airbag that is pushed forward by this force).  Note:  The 

pressure calculated is gauge pressure to justify the effectiveness of the theoretical model in these two 

causes, three different levels of the dropping time delay of the impactor  The amount of gas needed to fill 

the airbag at this pressure is then computed by the ideal-gas law (see Questions below).  Note:  the 

pressure used in the ideal gas equation is absolute pressure.  Gauge pressure + atmospheric pressure = 

absolute pressure by using equation    dmo is a vented gas mass flow element passing through a vent with 

a time step represented by dt. Fo is the force exerted on the gas mass element along the normal direction 

of the vent, h is the velocity of this gas mass element along the normal direction of the vent, and d is the 

diameter of this vent, and an airbag has two vents on the back generally in equstion 4,5.  

 

                                                      dmo = ɠAhπdt / (L/2)2  ………….(4) 

                                               A = 1/4 πd2 + m(tcritical)- 2ʃ0 
1 dmo …………….(5) 

 

where A is the vent area, m(tcritical) is the mass of the gas in the airbag chamber at the time when the 

inflator has just finished its inflating process, also known as the total inflated gas mass generated by the 

inflator, and mo is total exhausted gas mass due to vents of the airbag chamber,  In a car fitted with an 

airbag a pair of sensors mounted in the front bumper evaluate the severity of the impact in the event of the 

crash. As per the estimate all collision occurs within 0.125 seconds hence, the airbag system is designed to 

inflate less than 0.04 seconds. Under normal circumstances the airbag will dipole if the car is hit at the 

speed exceeding 12 miles per hour. In a collision: the airbag begins to fill within 0.03 seconds. By 0.06 

second, the airbag is full inflated and cushion the occupant from impact. In operation an impulse is sent to 

the igniter, which releases a mixture of nitrogen and air. The gas serge’s through a filter and inflates the 

bag forcing it through its mounting in the center of the steering wheel or glove compartment. The time taken 

for the decision to deploy and fill the bag is around 35 milliseconds. After inflation the bag deflates in a 

controlled manner through vents and the fabric until the occupant comes to rest. The time taken from initial 

impact to full development is about 55 milliseconds about half the time to blink an eye. And the complete 

time involved for whole sequences of events is approximately 150 milliseconds. More than half of all severe 

injuries and deaths in automotive accidents are the result of frontal collision. The proven effectiveness to 

prevent deaths and decrease certain types of injures in accidents had made airbag almost a standard item 

in vehicles by legislative mandates. A recent study by the insurance institute showed that airbags are much 

more effective than seat belts alone for safety. Compared to seat belt alone airbag have reduced death by 

28%, serious injury by 29% and hospitalization by 24%. 

 

 3.2.2. Product Safety and Ergonomic Liability:  

The primary consideration for safety in product design is to assure that the use of the design does not 

cause injury to humans. Safety and Ergonomic product liability issues, however, can also extend beyond 

human injury to include property damage and environmental damage from the use of our design. Engineers 

must also consider the issues of safety in Ergonomic design because of liability arising from the use of an 
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unsafe product. Ergonomic Liability refers to the manufacturer of a machine or product being liable, or 

financially responsible, for any injury or damage resulting from the use of an unsafe product. The only way 

to assure that our design will not cause injury or loss is to Ergonomic design safety into the product. That 

can design a safe of Ergonomic product in three ways. The first method is to design Ergonomic safety 

directly into the product.  Inherent safety is impossible to   design into some products, such as rotating 

machinery and vehicles. In such cases that use the second method of designing for safety: That include 

adequate protection for users of the product. Protection devices include safety shields placed around 

moving and rotating parts, crash protective structures used in vehicles, and "kill" switches that automatically 

turn a machine off or on if there is potential for human injury. For example, new lawnmowers generally 

include a protective shield covering the grass outlet and include a kill switch that turns the motor off when 

the operator releases the handle. The third method used in considering safety is the use of warning labels 

describing inherent dangers in the product. Although this method does not implement safety in design, it is 

primarily used as a way to shift the responsibility to the consumer for having ignored the safety guidelines 

in using the product. In most cases, however, a warning label will not protect that from liability. Protective 

shields or other devices must be included in the design. A product liability suit may be the result of a 

personal injury due to the operation of a particular product. The manufacturer and designer of a device can 

be found liable to compensate a worker for losses incurred during the operation or use of their product. 

During a product Ergonomic liability trial, the plaintiff attempts to show that the designer and manufacturer 

of a product are negligent in allowing the product to be put on the market. The plaintiff's attorney may bring 

charges of negligence against the designer. To protect themselves in a product Ergonomic liability trial, 

engineers must use state-of-the-art design procedures during the design process. They must keep records 

of all calculations and methods used during the design Ergonomic process. Safety considerations must be 

included in the criteria for all Ergonomic design solutions. The designer must also foresee other ways 

people could use the product. If a person uses a shop vacuum to remove a gasoline spill, is the designer 

responsible when the vacuum catches fire? The courts can decide that a design is poor if the engineer did 

not foresee improper use of the product. It is imperative that that evaluate all of our alternative solutions 

against safety considerations. Reject or modify any unsafe elements of our design at this stage in the 

design process. [15,7,10] 

 

3.3.3. SUITABLE MATERIAL FOR SMART AIRBAGS 

 The main requirements in airbag fiber materials are high strength, heat stability, good aging 

characteristics, energy absorption, coating adhesion and functionality at extreme hot and cold condition. 

The most widely used yarn in the Ergonomic airbag market is nylon 6.6 yarn in the denier ranging from 420 

to 840. Nylon 6, nylon 4.6 and polyester are also used. Nylon 6 is used in small percentage of   made 

airbags.  Development in the Egypt automotive industry provided for the airbag manufacture from 940 dtex 

yarns, the fabrics mean subsequently coated with neoprene and later on silicon. The limited availability of a 

space in the steering is already outlining, and the ultimate disposal of coated airbags let to development 

airbags utilized 470 dtex yarns. Fabrics produced from 235 dtex yarns must be coated to protect them from 

heat generated during development, at least until a method of deployment generating less heat is 

developed ,  Using nylon 6 can satisfy the required properties for airbag manufacturing. Nylon 6 offers 

excellent properties like high strength-to-That ight ratio, good chemical and thermal stability and durability. 

Textile yarn manufactured from Nylon-6 exhibits fine drape, resistance to abrasion, high flexibility, chemical 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

158 

 
 

and biological stability etc. Items manufactured using Nylon-6 offer excellent engineering properties even at 

high temperatures 

  

3.3.4. Smart Airbag Fabric Construction: Smart airbags are made of compact, plain woven fabric. 

Normally, nylon 6,6 filaments are used to make the fabric but nylon 6, nylon 4.6, and polyester are also 

used. The amount of fabric needed to construct an airbag depends upon its position in the car and the 

market that it serves.  Consumes 0.6m
2
 whilst its American counterpart needs 1.5m

2
. in Europe and japan, 

some 3m2 of fabric will make a passenger bag, the larger American version taking 4m2. The fabrics used to 

make a driver and passenger’s airbags are quite different. Most driver side airbags are coated, and 

evolution has favored lower denier yarns that yield strong and lighter - weight fabrics. The Japanese 

pioneered the third generation air bag made from 420- denier fabric that is characteristically woven at 

181x181 rather than 193x193 yarns per 10 cm. stronger nylon 6.6 yarns that generate fabrics with lower 

weight, less stiffness, and better package ability, have permitted the looser weave.  In comparison, the 

fabric which is used to make passenger airbag is normally uncoated. The type of fabric is suitable because 

passenger bags are larger so they develop lower gas pressure, have longer inflation times, and contain 

gas, which is cooler. The weight per unit area of uncoated fabric is greater than coated varieties; 244 or 

257 g/m2 compared to 175 g/m2. The uncoated fabric is heavier in order to retain the gas during inflation. 

Similarly, the constituent yarns are still relatively heavy with a linear density of 840 denier. These yarns are 

woven to a 32 x 32 rip stop design, which is also peculiar to the passenger side bag. Generally the fabric to 

make a passenger bag is stiffer and thicker; the thickness can vary from 0.33mm to 0.4mm compared to 

0.25mm for a driver side bag. These characteristics mean the air bags are larger, which at present is not a 

problem but as car interiors become more aerodynamic, space will reach a premium. In anticipation of the 

demand on space, more 630 denier yarns are being woven to a 41 x 41 design and a lightweight coating on 

a less cumbersome fabric is also being considered, which will make the bag easier to pack.  The earliest 

smart airbags that neoprene coated and woven nylon 6, 6, but later lighter and thinner silicone coated 

versions followed. Afterwards, though, uncoated fabrics have emerged. The majority of these fabrics are 

coated with an elastomeric material such as neoprene or silicone. The long lasting popularity of coated 

materials for airbags has been seen because of its capability to work as a heat shield and the comparative 

ease that design designers can expect wider performance in their use. Though, there are some intrinsic 

problems with coated airbags, which cover their large thickness, incapability to be folded into small spaces 

and inclination of decay over time. Coated fabrics are simple to cut and sew and the air porosity can be that 

managed. The drawbacks linked with coated smart airbags and their subsequent substitution with uncoated 

materials has warranted significant developments from two sectors of the industry. The uncoated airbags 

can be recycled in a simple manner. The first development has come from the yarn and fabric producers, 

who have concurrently developed the performance of the fabrics. Their gas permeability has fallen under 

specific scrutiny since the way an uncoated fabric discharges gas and establishes the capability of an 

airbag to resist impact. The second development has gained from the inflator producers, who have started 

to substitute the original inflators, which release air, with devices that emit air like argon and helium. This is 

greatly helpful because these gases are equally as effective at lower temperatures and discharge less hot 

particles. 

 

3.4. Economic and Ergonomic Market Analysis.  
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The net result or purpose of most engineering designs is to produce a product that generates a profit for the 

company. Obviously, each alternative design has to be evaluated against criteria such as sales features, 

potential market, cost of manufacturing, advertising, and so on. Large companies often conduct marketing 

surveys to obtain a measure of what the public will buy [9] .  These surveys may be conducted by 

telephone interviews with randomly selected people, or they may be personal interviews conducted with 

potential users of a product. Our society is based on Economics and competition. Many good Ergonomic 

ideas never get into production because the manufacturing costs exceed what people will pay for the 

product. Market analysis involves applying principles of probability and statistics to determine if the 

response of a selected group of people represents the opinion of society as a whole. Even with a good 

marketing survey, manufacturers never know for certain if a new product will sell. 

 

3.4.1. Analysis Engineering of Ergonomic 

Engineering Ergonomic analysis of a preliminary design often include the analysis of its mechanical 

features. [15,7,10] 

Analysis to answer questions such as, "Will the device or structure support the maximum loads that it will 

be subjected to?" That must also determine the effect of shocks and repetitive or dynamic loading over the 

life of the product. Many systems generate heat, so that need to determine if the design can dissipate all of 

the heat being generated during normal operation. Thermal analysis is an area important to the Ergonomic 

design of electronic equipment. Many pieces of electronic equipment fail prematurely due to inadequate 

heat transfer. That needs to perform strength calculations to determine whether the design alternative will 

be able to support the specified mechanical loads. As a mechanical system is subjected to applied loads, it 

will deform or deflect. Many products contain several subsystems and, quite often, the evaluation is done 

on each of the subsystems rather than the complete product itself. Airbags are available in various 

Ergonomic sizes and configurations depending on the type of car and steering. Moreover, the driver's side 

airbag is smaller than the front passengers by about 65 liters capacity upwards. Suppliers In airbag 

systems, there are mainly five suppliers of the airbag module itself, representing 32 per cent of the value of 

the airbag system. The key airbag control unit has four suppliers representing 24 per cent of the value, and 

the seat belt portion of the system has two suppliers with a 31 per cent contribution. Yet, the remaining part 

with only 13 per cent of the value of the airbag system has over 40 suppliers.  a cost-effective screening 

test to judge the ability of a rollover side curtain airbag to maintain needed pressure over time. Side curtain 

airbags are usually mounted in the roof of a vehicle and burst through the headliner to cover the side 

window area in the event of a side impact or rollover accident. Other notable D13.20 standards provide 

guidelines to assess inflatable restraint fabric quality. [2] , After analyzing our alternative solutions, that 

need to decide and document which design solution is the best. That will refine and develop the best 

solution in more detail during the later stages of the design process. At this stage, to evaluate each solution 

objectively against the stated design criteria or requirements, that needs a quantitative basis for judging 

and evaluating each design alternative. One widely used method to formalize the decision-making process 

is the decision matrix. The decision matrix is a mathematical tool that can use to derive a number that 

specifies and justifies the best decision.   

The first step in creating a decision matrix is for the design team to rank, in order of importance, the 

desirable attributes or criteria for the design solution. These attributes can include factors such as safety, 

manufacturing considerations, the ease of fabrication and assembly, cost, portability, compliance with 

government regulations, etc. That assigns to each attribute or criteria a value factor related to the relative 
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importance of that attribute. For example, suppose that decide that safety is twice as important to the 

success of our design as cost. That assigns a value factor of 20 for safety and a value factor of 10 for cost. 

That assigns value factors on a basis of 0 to 100, representing relative importance of each criterion to the 

decision. 

Next that evaluates each design alternative against the stated criteria. A rating factor is assigned to each 

solution, based on how that solution satisfies the given criterion. The rating factor is on a scale of 0 to 10, 

with 10 representing a solution that satisfies the given criterion the best. To make an accurate evaluation, 

that needs as much information as possible. Unfortunately, engineers seldom have enough information to 

make a "perfect" evaluation. If that have done the analysis phase of the design process properly, those 

results can provide a basis for evaluation. Computer models and prototypes can also yield valuable 

information to assist in the decision phase. In most cases that must use engineering judgment, and the 

decision is subjective. The following example illustrates the use of a decision matrix in deciding the best 

alternative design for a can crusher. After Ergonomic analyzing each solution against the six criteria, the 

team evaluates each Ergonomic design alternative. After assigning a rating factor to each design 

alternative for each of the specified criteria, the team multiplies the rating factor by the value factor. The 

product of the value and rating factors is then summed down the column for each design alternative. The 

total sum at the bottom of each column determines the best design alternative. [9] 

The first stage of testing Prototyping implementation of a new product, called prototyping, consists of 

building a prototype of the product-the first fully operational production of the complete design solution. A 

prototype is not fully tested and may not work or operate as intended. The purpose of the prototype is to 

test the Ergonomic design solution under real conditions. For example, a new aircraft design would first be 

tested as a scale model in a wind tunnel. Wind tunnel tests would generate information to be used in 

constructing a full-size prototype of the aircraft. Test pilots then fly the prototype extensively under real 

conditions. Only after testing under all expected and unusual operating conditions are the prototypes 

brought into full production. 

Traditional design practices are primarily serial or sequential: Each step in the process is completed in 

order or sequence only after the previous steps have been completed. The implementation of the design 

occurs after a prototype or model is created from engineering drawings. A machinist working from the 

engineering drawings generated by a drafter, or an engineer, makes the prototype. Only after creating a 

prototype of the design would the engineer discover that a hole was too small, parts didn't mate properly, or 

a handgrip was misplaced. The part would have to be redesigned and the process completed until a 

satisfactory solution was reached. [15,7,10] ,  In the competitive manufacturing climate of the 1990s, the 

serial practice of design proved inadequate. In a matter of months, a manufacturer may find that factors 

such as markets, material prices and technology, and government regulations and tax laws may have 

changed. This competitive environment required a company to design high-quality products faster, better, 

and less expensively than their competitors. One solution to the traditional design paradigm was concurrent 

engineering.  Concurrent engineering is the ability to implement parallel design and analysis in which 

safety, manufacturability, serviceability, marketability, and compliance issues are considered early on and 

during the process. Concurrent engineering is however possible through the application of modern 

computer-aided design, analysis, and manufacturing software. A designer starts with an idea of a new 

product in which the above factors are considered and uses the software to create a preliminary design. 

With the appropriate software, the preliminary design can also be analyzed for functionality as the design is 

being created. Using the results of this analysis, the designer then makes any necessary modifications and 
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reanalyzes the computer model. Designer designing a bicycle frame, for example, would use concurrent 

engineering to minimize the weight and maximize the supported loads in a new frame design. The Designer 

would first create a design and model the physical behavior of the frame on the computer before actually 

manufacturing the frame.  The next stage in concurrent engineering is called rapid prototyping or 

sometimes called "art to part." Here the three-dimensional computer model of the finished design is used 

with computer-aided manufacturing software to drive appropriate machinery to physically create the part. 

The entire design cycle therefore becomes nearly paperless. Designers can go from design to prototype in 

a matter of days, instead of weeks or months as with earlier serial design practices. Since design is an 

iterative process, concurrent engineering significantly shortens the time between iterations. A product can 

therefore get to market much quicker, at a lower cost, and with a higher quality, testing and verification are 

important parts of the Ergonomic design process. At all steps in the process, that may find that our potential 

solution is flawed and have to back up to a previous step to get a workable solution. Without proper testing 

at all stages in the process, That  may find our self-making costly mistakes later, Requirements for airbag 

fabrics: 

1.      Small fabric thickness. 

2.      Low specific fabric weight. 

3.      High tenacity in warp and weft direction. 

4.      High tenacity for furthers tearing. 

5.      High elongation. 

6.      Good resistance to aging. 

7.      Heat resistance up to 190 0C. 

8.      Good resistance to UV light. 

9.      Low and very even air permeability. 

10.    Reduced cost. 

11.    Precisely controlled gas permeability. 

12.    Excellent seam integrity. 

13.    Reduced value or burn through resistance. 

14.    Improved pliability and pack height 

  

3.5. MANUFACTURING 

For manufacture airbag material, the warp yarn is supplied on a beam. who manufacture nylon 6,6 wind 

630 denier yarns on 813 mm wide beams for their loom. A one-dip process that applies a polyacrylic 

coating can size the yarns. The size is adhered to the yarns by passing it in between the squeeze rollers 

and then series of cooling rods. Encapsulating the yarns with size mean that the ends are prevented from 

rolling during drying and wind-up gas fired dryer dries the size. The soft nature of the compound ensures a 

pliable fabric. Generally, airbag fabrics are woven on Sulzer or rapier weaving machines or air jet looms, 

Employ Sulzer rapier machines that run at about 400 picks per minute and air jet looms that delivers 600 

picks in the same space of time. During weaving, the rapier machines are supplied by three filling packages 

and the air jet looms are fed by two looms are fed by two. In the weaving shed, the machines are linked to 

electronic dobbies that allow loom settings to be changed almost instantaneously. 

              Sulzer machine have woven by the same methods on their state-of-the-art looms. Sulzer machine 

claim that the stringent fabric specifications imposed up on them by the airbag industry stretch the 

technology to the limit. The fabric’s tensile strength and elongation are strongly influenced at weaving 
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stage. Similarly, the weaver is responsible for engineering uniform air permeability across the whole fabric. 

Sulzer machine have proven that fabric woven on their looms meet this criteria and the air permeability 

across loom state and finished airbag fabrics Fabric construction of plain wave   

   

3.6. TESTING TIME AND SPACE OF MODEL CHECKING 

One of the unique characteristics of airbag market is the potential legal liability that may lead to lawsuits for 

failure or injuries incurred. As a result testing requirements are very demanding: many tests are performed 

on airbags for physical, chemical, environmental properties and grading. Since there are only a few 

established industry standards, any change in manufacturing or material will require performance 

validation, which may exceed $50,000. Full certification by an automaker for complete airbag module may 

cost $100,000. Several organizations such as American Society for Testing and Material and working on 

ASTM standardizing the various specifications and the test methods. The sizes of the models that 

encountered vary from 1,536 states for failure mode 0 and no crash to 615,600 states for failure mode 2 

with intermittent failures and crash. The largest model only required 28.4 MB of storage, including iteration 

vectors for the numerical analysis. Memory consumption hence was not a problem during the analysis. 

- Scenarios: To conduct the experiments, that assumes that there is an environment which models the 

possible driving scenarios that there is 1) no crash, and 2) a frontal crash. For the first scenario the relevant 

hazard condition is the unintended ignition of the airbag. For the second scenario that are interested in the 

probability of a timely airbag ignition. Each scenario is considered in isolation as the analysis results would 

be useless otherwise. That interested in the probability that the safety requirements from Sec. IV-A are 

violated. If all possible scenarios that merged into a single model, such an analysis would be impossible. 

- Multiple Failures and Counter examples: That now considers the actual hazard rate for multiple 

failures, even if this is not required by the standard. That believe it is important to go beyond the minimum 

safety requirements specified in the standard in order to design reliable safety critical systems. The sizes of 

the models that encountered vary from 1,536 states for failure mode 0 and no crash to 615,600 states for 

failure mode 2 with intermittent failures and crash. The largest model only required 28.4 MB of storage, 

including iteration vectors for the numerical analysis. Memory consumption hence was not a problem during 

the analysis. The developed airbag is tested according to the ASTM standards. Testing is conducted on 

three samples one with 840 denier warp/weft, second sample with 420 denier warp/weft and third sample 

with 420 d warp/840 d That ft. Results are compared with the requirements of Mercedes-Benz and the Trial 

made by Sulzer machine.  Breaking strength, Elongation and Tear strength are tested by instron Tensile 

Testing Instrument. For 420 denier the Breaking Strength in warp way direction is higher than one 

mentioned by Mercedes-Benz. Similarly for 840 denier warp way strength is higher than trial made by 

Sulzer machine. Tear strength for 420 denier warp way and weft way both are higher than the requirement. 

Air Permeability for 420 denier is closer to the requirement of Mercedes-Benz. And for 840 denier it is less 

than Sulzer machine.  

   

3.7. FINISHING OF SMART AIRBAG FABRICS 

After weaving, the airbag fabric is scouring to reduce size. To gain accurate air permeability, the airbag 

fabric can be calendared. Apart from influencing the air permeability by weaving and finishing, accurate 

permeability control can be achieved by coating. When the airbag material has been finished, it is sewn 

together; The best practice is by using it with a laser. Smart airbags are sewn with nylon 6, 6, polyester, 

and kevlar aramid yarns, the sewing patterns and densities being selected to maximize performance. When 
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a bag is sewn it is folded inside its cover. Packing should permit for tethers connected to the bag to 

manage operation. Finally, a cover can be set up over the bag to safeguard it from abrasion. 

after weaving, the Airbag fabric is subjected to finishing of nanotechnology and the first regime is scouring. 

To facilitate weaving, nylon fabric contains about 10% acrylate size and 1.5% mineral oil. Likewise 

polyester fabric is woven with approximately 30% size and 1.5% mineral oil. Airbag fabric  of serviceable 

quality should hold 0.3% or less of these deposits.  To remove size from nylon fabric, it is impregnated with 

a chemical treatment of PH 10 on a saturator. The machine runs at a high liquor pick-up and low water 

surplus so that displaced size cannot redeposit on the fabric. Polyester size is normally removed in 

dispersion since it cannot be dissolved of swollen in water. The removal necessitates special washing 

ingredients and high liquor turbulence. Though washing the electrolyte content of the mixer is monitored to 

prevent the size from coagulation and re-adhering to the fabric. To remove oily preparations such as 

mineral and paraffin oil from polyester fabric, the fatty particles are removed at high temperature. The 

complete scouring operation uses 3 or 4 wash boxes that are separated by a vacuum extraction system to 

capture the exact size.  To achieve the precise air permeability along the full length and width of the fabric, 

a calendar with a deflection compensation roller is used. Here the calendar incorporates a roller with an 

internal pressure system that bends the roller sleeve into the deflected counter roll. The rollers are coupled 

with a width adjustment system. Some other important features of the machines are the roller temperature, 

speed and pressure controls. If these controls are used effectively, then the permeability of the nylon and 

polyester fabrics can be engineered precisely. 

A novel method of influencing airbag fabric permeability is by hydro-entanglement using veratec’s inter 

spun process. In this process, a curtain of needle-thin water jets strike the fabric and rearranges its surface 

fibers. This fiber entangle, making the yarn ‘bloom’ and the fabric bulk. The benefit of this process is that 

the fabric becomes more opaque and softer, and on the other hand pore size is altered which can increase 

or reduce permeability. JPS Automotive has taken a compact 630 Denier 41 X 41 nylon fabric and increase 

its permeability. The resulting fabric is suitable for venting hot gasses and smoke from driver and 

passenger airbags. To confer dimensional stability to airbag fabric, it is heat set. If temperature sensitive 

fibers have been included in the material, then the heat will induce shrinkage that will principally affect the 

fabric’s permeability. In sophisticated finishing plant, the fabric can be inspected in close loop weft 

straightening. This is a computer controlled device with two cameras that lie at either end of a length of 

fabric and its diagnosis is used to realign the weft accordingly. It is equally pertinent to check the pick 

density of the fabric at the stage of production. Silicon fore solar cell is being chosen to coat more air bags. 

Because Silicon out performs Neoprene in many areas. The typical weight of the uncoated fabric is 150 

gm/m2 and the coating adds 70 - 80 gm/m2  . In processing, the Silicon elastomer is applied as a single coat 

by blade application. The fabric is held under tension and passed through an oven to induce 

polymerization. 

  

3.7. SMART AIRBAG FORMATION 

     When airbag material has been finished, it is cut into panels by laser. This technique is fast and 

accurate; it fuses the edges of the fabric to prevent fraying and reduces cost by eliminating cutting dies. 

The normal design of the driver-side bag is two circular pieces of fabric sewn together. The passenger bag 

is tear-drop shaped, made from two vertical sections and main horizontal panel. Air bag are sewn with 

nylon 6,6, polyester and kevlar, aramide yarns, the sewing patterns and stitch densities being chosen 

carefully to maximize performance. When this has been sewn it is folded inside its cover. Like a parachute, 
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the fabric is folded with extreme care to ensure smooth development. A variety of folds are suitable 

including the accordion fold, reversed accordion fold, pleated accordion fold and overlapped. Generally the 

smaller airbags are preferred by the automotive industry which is the concept exemplified by a 

revolutionary airbag designed to fit inside a shirt pocket. It was conceived by accessing the fabric and 

seams of a normal airbag in a wind tunnel. The research found that the strain on a conventional airbag 

during deployment did not coincide with its strongest axis. Most of the strain was concentrated on its 

equator. The experimental results were fed into a computer and a new bag was designed to exert stress 

along the preferential axis. As a result less stress was exerted on the seams, so less stitching was needed 

and the bag could be folded into a much smaller space. Packing should also allow for tethers joined to the 

bags to control its protrusion into the car during deployment. Lastly a cover can be fitted over the bag to 

protect it from abrasion.   

  

3.8. NANOTECHNOLOGY IN FUTURE TRENDS OF SMART AIRBAG   

     The market growth of airbag market chain (from fiber to module, ready to install) has been phenomenal 

in recent years-from $800 million in 1990 to an expected $6.6 billion by the year 2000 worldwide. The 75 

million linear yards of fabric (60 inch wide) needed by the year 2000 had a market value of about $500 

million. Typically, it takes about 1.7 square yards of fabric to make a driver side airbag and about 3.7 

square yards to make a passenger side airbag. Almost the same amount of fabric is used for little trucks 

and van airbags. Chrysler, Ford and General Motors (GM) have driver side airbags on all of their domestic 

cares. Airbag installation is also increasing in Middle East, Europe, USA and the Far East. Polyester fiber 

will most probably be used in airbag manufacturing in the future. Fabrics may have higher cover factor (low 

porosity) and may be calendared. Current development work is concentrated 35 x 35 plain weave made of 

650 denier nylon yarns for driver side and 41 x 41 plain weave made of 440 denier polyester yarns for 

passenger side. Driver side bag will probably be scoured, heat set and coated while the passenger side 

bag may be scoured, heat set and calendared. Coating of nanotechnology of the driver side bag may also 

be eliminated in the future. Lighter denier fibres may be used for fabric packages. 

 

4. CONCLUSIONS 

This paper, the design analysis is adopted for the study of the interaction between the functional and the 

smart airbags. On the premise of reasonable simplifications and assumptions, with the momentum theorem 

and the ideal gas state equation, a theoretical model is established which could reflect the relation between 

different design parameters and the impactor response. Based on the iterative algorithm method. therefore, 

the accuracy and effectiveness of this theoretical model are verified in given scopes of certain design 

parameters, and several primary conclusions  the theoretical model is relatively accurate and effective 

validated by nanotechnology in common scopes of smart airbags’s certain design parameters. Therefore, 

this model can be used in the concept functional design phase to provide guidance for the scopes and 

optimizations of the airbag’s initial design parameters.  This theoretical model can solve the situation in 

which the impactor contacts the airbag before it is fully inflated (earlier contact), thus, this model could not 

be used to research the response of an out-of-position occupant. Based on the studies of more accurate 

results and a wider scope of applications, this model needs further improvements to provide solutions to 

earlier contact situations. The search for smart airbag, which can perceive the size of the passenger or 

whether the seat is empty and react in that manner, is in progress. Such a 'smart' airbag will incorporate 

sensors to judge the weight, size and location of the car passengers and hence deploy more appropriately. 
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The best solution of airbags design, are highly effective in preventing death and injury from traffic collisions. 

Use of airbags in a vehicle provides additional safety. Airbags would reduce motor crash fatalities by an 

estimated 10-15 per cent over and above the 40 per cent injury.  From the above discussion the facts could 

be highlighted: The market for airbags has reached the maturity level in the developed nations and has also 

been established in the developing nations like Egypt. In Egypt the airbag market will receive the boost with 

the stringent safety regulations and increasing consciousness among the automobile users.  The airbags 

has been remarkably successful over the last five years due to government legislation and consumer 

pressure.  To make vehicle safer for driving, certain other prime positions like door panels, roofs (for 

crashing wind shield) and facing rear seats have been suggested in addition to drivers' airbag and 

passenger side airbag. As per our knowledge this is the first attempt made in manufacturing airbag fabric in 

Egypt. As the ultimate aim of paper was to weave airbag fabric with Nylon 6, still more work can be 

continued on finishing and developing airbag module of Silicon fore solar cell sensors ’. 
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ABSTRACT: In the context of changing paradigms of media landscape, globalization has received much 

attention. The people of Egypt were not enamored of the sprout of globalization in its initial stage. 

Television played a complicit role to bring the concept of globalization into minds of Egyptian mass in the 

form of globalization. Cable TV showed initial signs of perfect globalization by means of combining the idea 

of globalization with that of local consideration. Globalized television has redefined the parameters of 

culture among Egyptians especially among the televised youth and paved the way for a cultural coup d’état, 

which is local in spirit but global in character. Intentionally or unintentionally the globalized television has 

brought about significant changes in people’s attitude, lifestyle, behavior, etc, the various elements of 

culture and fashion programs in Arab satellite channels thus globalized TV has become cultural theme. 

Televised urban youth of country are siphoned off the multidirectional and multifaceted elements of culture 

dissipated by the television in tandem. Present study undertaken makes an effort to trace cultural 

implications of television on urban youth empirically in the Egyptian governor's., to orienting universities 

youths for fashion towards increasing ''made in Egypt". 

KEYWORDS: Arab satellite channels, Made in Egypt, fashion apparel, Television. 

 

1. INTRODUCTION: 

The past two decades have witnessed a growing interest among researchers in exploring the linkages 

between the media and the attitudes and behaviours of young people in  Egyptian television to increase the 

productive capacity of his country, Egyptian television industry witnessed phenomenal changes after 

globalization until1971, Egyptian audiences received a controlled, development oriented and propaganda 

induced television programming Street fashion referred to fashion styles that were created by general 

public instead of professional fashion designers or fashion studios. These people have mixed their own 

styles by using several fashion elements in order to identify themselves from the mainstream. The street 

fashions could come from any person regardless of class statuses. However, it is notable that in Egypt, 

street fashions are female dominant and it is the girls who control fashion trends. Research on the sexuality 

and sexual behavior of young people has highlighted the media as a significant source of information on 

reproductive and sexual health matters an important influence in young people' lives [1]. Despite of the 

relationship between the concept of fashion and creativity in many different fieldworks, man uses in his 

daily life, especially in clothes, the increasing of competition pace in industry and trading fieldworks, 

especially with the great economic variables that faced the world lately, made fashion one of the 

competitive industries in the world, especially in the developing country. Thus, the market strategies 

became the core controller of the success of this industry as well as its ingredient [9]. 

 

1.1. Media and Advertising [10,9]  
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According to the American Marketing Association, marketing is “an organizational function and a set of 

processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer 

relationships in ways that benefit an organization and its stakeholders.”[3] Using the “Four Ps” of marketing 

product, place, price, and promotion advertiser's use paid public presentations of goods and services in a 

variety of media to influence consumers’ attention to, and interest in, purchasing certain products  [13, 9]. 

 

1.2. Cultural Impact of TV on Youth [7]. 

Television is best active technologies that influence people more than other technology [4]. Globalization 

has catalyzed the growth of fashion industry and the marketplace attractions have driven the cultural 

attributes of consumers significantly across various consumer segments. Shifts in the cultural values, 

consumer preferences, and purchase intentions towards designer products is arguably the most critical 

issue faced by the marketing managers today.  Media exposure is also seen as greatly influencing youth 

ideas of fashion, their choices of clothing and accessories[1], Motifs is a very important cultural and popular 

element which expresses the unique nature of the artist's and is used to show one of the elements that 

make up a folk subject[11]. Indeed like any other mass media Television has cultural repercussions on its 

viewers. Culture is defined as a way of life (Williams, 1977:35), an individual leads in society. Culture is 

essential for socialization and it is a tool for socialization. However there is no uniform definition of culture 

as it varies from individual to individual and state to state [17]. The rhythm of the modern era and the 

developing of mass media and satellite, and the direct effect between civilizations led to fast and great 

changes in world fashion; like day and night, sun and moon, nature's effect on man, old and classic c lothes, 

hence modern clothes and fashion, don't only take their designs and indications from past but they also 

develop and improve them, in addition to make integration between cultures and civilization; which leads to 

modern designs. Clothes have a wide space in our life, its importance is not only as being just a cloth or an 

important need, but it became so far this. It reflects man's environment and identifies the historical and 

geographical dimensions by a smart analytical method. Then to identify the psychological and social 

motivations towards using fashion magazines. That's to say, these magazines are widespread all over the 

world and have been read widely. And adopts a critical view about consumption in second-hand clothes 

shops. In addition, the interviews with the owners of these shops and the shoppers show that the fashion of 

second-hand clothes has the ability to encourage and maintain the relationships between them [15]. 

Furthermore, clothes are considered a good evidence and indicator of the right and correct selection of 

clothes and their coordination- due to the general taste. To add, Clothes is the window which enables as to 

explore the personally of individuals and their interactions with society, According Two analytical studies 

were conducted about woman's programs using a comprehensive survey method for the programs in the 

first and second channel for 3 months. The radio sample was collected using the "industrial week". The 

results demonstrated that the interviewer of woman's programs in TV is females (100%), and that woman's 

programs concentrated on social topics and issues (50.39%)[6]. and the study issues and topics that 

woman's programs treat in the Egyptian TV. This study is a descriptive one. The results showed that the 

most important topics the woman's programs treat is related to decoration, fashion, cosmetology, healthy 

fitness then the cultural one, then the economic and political topics [2]. While to evaluate the programs of 

woman's and family in TV, in order to identify their effect on the audience. Furthermore, it aimed to 

recognize the extent of their contributions in orienting woman to do her role in family and society. The 

sample was selected intentionally (400 individuals). The results showed that the ratio of individuals who 

follow up the programs of woman and family is 65.3%[8]. For recognize the extent of agreement between 
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objectives that woman's programs seek to achieved, in addition to the issues they treat. The results showed 

that most of woman's programs concerns with special topics like house decoration make up and woman 

health[5]. And to evaluate to what extent satellite channels are watched and are exposed. In addition, it 

aimed to identify woman's profile in the satellite channels. The researchers used a questionnaire and a 

content analysis. The results showed that most of the programs host persons with specific specializations 

like psychological doctors, beauty experts in order to deal with the issues related to woman's appearance 

[16]. So to identify young woman using fashion program in satellite channels. The study was conducted on 

a sample as (200 individual). The study is a descriptive one. The results illustrated an increase in the rate 

of young women's watching of fashion program in satellite channels, they sometimes watch 56.5%, always 

35%, rarely 8.5%. [12], thus the concentrates on the role of the representation of clothing and fashion 

function. 

 

1.3. THE PROBLEM OF THE STUDY: 

    The problem of the study considered with the universities youths stage as an important and vital stage in 

individual's life, that's because individual's interests appears during this stage, in addition to many 

difficulties like psychological conflict and anxiety. Furthermore, the universities youths give great interest to 

his form and external appearance; he seeks to be more beautiful and cute. It's worthy to say that fashion 

programs in the Arab satellite channels became one of the important devices that universities youths 

depend on in simulation and imitation, they follow up through those programs the most modern fashion 

especially in clothes. The study concerns also with to what extent fashion programs concern with rising 

"Made in Egypt". After reviewing the Arab and foreign literature, the researchers observed that there are 

many studies concerned with the satellite channels, universities youths stage and fashion and clothing. But 

according to the researchers there is no Arab or foreign study concerned with the role of fashion in the Arab 

channels to orient decision maker of fashion to increase "Made in Egypt". Therefore, the problem of this 

study can be formed in the following question: The role of fashion in Arab satellite channels to orient the 

universities youths and decision-makers towards in increasing "Made in Egypt". 

 

2.  MATERIALS AND METHODS 

2.1 THE PURPOSES OF THIS STUDY:- 

For that this study emphasized the effects of fashion advertisement on the objective psychical evaluation of 

youth, according the involving mood, selecting the leading role and the style of appearance. A serial of 

questionnaire will conducts on individual: male and female. And the results will show that the males and 

females who watched physical examples of the same type,  This study aims to identify the role of fashion 

programs in Arab satellite channels to orient decision-makers of fashion towards increasing the slogan 

"Made in Egypt". There are many sub-aims following the main aim:- 

1- Identifying the rate of universities youths watching of fashion programs in the Arab satellite channels 

programs. 

2- Identifying the most Arab satellite channels which display fashion programs for universities youths. 

3- Recognizing the extent of interest that fashion programs devote to orient universities youths and 

decision-makers of fashion towards raising the slogan "Made in Egypt". 

4- Identifying the most important devices that attract attention, which fashion programs in the Arab satellite 

channels depend on. 

5- Recognizing the most important suggestions to develop fashion programs. 
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2.2. THE SIGNIFICANCE OF THE STUDY: 

1- The importance of this stage of age the study concerned which is the universities youths stage, is being 

an important stage for universities youths in order to from their independent personalities and emerging 

their external form. 

2- The study helps in discovering the importance of fashion programs in the Arab satellite channels to 

orient universities youths and decision-makers of fashion towards "Made in Egypt", especially after the 

spread of fashion houses, which attract the attention of international agencies to cover the events. 

3- The importance of fashion programs in respect of universities youths, that's to say they meet their needs. 

2.2.1. Study terms:Fashion programs: this involves the programs that introduce everything universities 

youths concerns with related to fashion, as well as concerning with their needs and the related topics of 

fashion which meet their desires. 

2.2.2. Study questions:  The fieldwork work study aims to answer the following questions: 

1- What is the rate of universities youths watching of fashion programs in the Arab satellite channels? 

2-What is the most important satellite channel that universities youths prefer to watch fashion programs on 

it? 

3- What is the most fashion program to be watched from universities youths- study sample? 

4- What are the most important topics related to fashion that universities youths welcome? 

5- What are the most important periods that universities youths prefer to watch during them? 

6- What are the attractive means that fashion programs depend on, in the Arab satellite channels? 

7- To what extent do universities youths benefit from fashion programs in the Arab satellite channels? 

8- What is the role of fashion programs in the Arab satellite channels to orient universities youths and 

decision-makers of fashion towards raising the slogan "Made in Egypt". 

 

2.2.3. The methodology and sample of the study: The study is a descriptive study. It aims to collect 

facts, information and data about a phenomenon. It aims also to identify the characteristics of a specific 

phenomenon or attitude that can be identified [14]. Within the framework of the descriptive study, the two 

researchers used the survey method. This was done through surveying the sample of a number of students 

in Egyptian universities, through an intended sample including 300 individuals [14]. The researchers limited 

the population of the study as university youth who ranged 18-21 years old, resident in Kafrelsheikh 

governorate. Two faculties were selected: the faculty of arts as  a theoretical faculty, the faculty of specific 

Education as a practical one, in Kafrelsheikh University. 

2.2.4. Study Tools: The data was collected using a questionnaire prepared to this purpose. It included 16 

questions involving all the aim of the study wholly. The questionnaire was applied during March 2016. 

2.2.5. Study Limitations:  

1- The topic limits: The researchers selected fashion programs in the Arab satellite channels (as a 

means) and its role to orient universities youths and decision-makers (as audience) of fashion towards the 

slogan of "Made in Egypt" (as content). 

  2- Spatial Limits: The fieldwork study was applied on the university youth in faculties of specific 

Education and Arts in Kafrelsheikh University. 

  3- Lime Limits: The questionnaire was applied in March 2016. 

The research has two core dimensions:- 
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2.3. HYPOTHESIS:  

2.3.1. Method of research Survey method using questionnaire is conducted, which is ideal method in 

obtaining data from large, representative but diverse and widely scattered groups of population. In the 

present study the survey research is conducted in Kafrelsheikh University. 

3. RESULST AND DISCUSSIONS: 

3.1. Method of data analysis  

A- Preparing the research's tools which involve: Designing a questionnaire to indentify the role of fashion 

programs in the Arab satellite channels to orient universities youths and decision-maker towards increasing 

"Made in Egypt".  The preparation of the questionnaire has many stages:- 

1-identifying the data: Through identifying the type of data and information needed in fieldwork after 

identifying the research problem and the data and information that enable the research to recognize the 

role of fashion programs in the Arab satellite channels for orienting universities youths and decision-makers 

of fashion "Made in Egypt". 

2-Identifying the questions: This has been done through identifying the questions in the questionnaire, then 

introducing it to be judged by some professors in information studies. After that, some modifications have 

been done in order to involve all the research aims. 

3-Preparing the questionnaire in the primary form: This was done through the pre-test for the questionnaire. 

Some questionnaire papers were prepared to be used and conducted on a similar sample to the original 

sample, to identify the extent of clarification of the question before the final applying of the questionnaire. 

The primary study was used in recognizing the appropriateness of the questions. 

4- The final preparation of the questionnaire: After that, the final preparation of the questionnaire was done 

and it was applied on university youths (18- 21), the study sample in faculties of Specific Education and 

Arts in Kafrelsheikh university. After applying the questionnaire the papers of the questionnaire were 

reviewed before doing the statistical operations. After that the final results were extracted and interpreted. 

 

3.2. The procedures of reliability and validity to the tools:- 

1- Validity: this refers to the validity of the judge in order to insure the validity of the questionnaire. The 

researchers presented the questionnaire on some professor judges in the field of media, to review the 

questions. After that, modifications have been done. There was a primary application for the questionnaire 

on 60 individual (30 male/ 30 female) to identify the extent of clarification of the questions. The results 

showed the clarification of questions. 

2- Reliability: this was measured for the tool (questionnaire) through re-applying the questionnaire. It was 

applied on a sample (60 individual) male/ female. After a week, the questionnaire was re-applied on the 

same sample. The researchers found that the result was the same in the two tests with 97%, so the tool is 

reliable to be applied.  In table (1) illustrated the sample of the study 

 

Table (1): Sample of the study 

Variables Total 

Repetition % 

 

Gender 

Males 150 50 

Females 150 50 

Total 300 100 

 Country 110 36.7 
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Place of residence Town 190 63.3 

Total 300 100 

The social and economic 

standard 

Low 114 38 

Medium 57 19 

High 129 43 

Total 300 100 

- According to the gender: 50% males and 50% females, According to residence: 36.7% stay in country and 

63.3% stay in town. In respect of economic and social standard: 38% are low, 19% are medium, 43% high. 

2- The extent of universities youths watching fashion programs in Arab satellite channels, in table 

2illustrated the extent of universities youths watching of fashion program in Arab satellite channels. 

 

Table (2): Samples of  watch fashion programs 

universities youths' watching of 

fashion programs in Arab satellite 

channels 

Response Chai square  

Repetition % 

Yes 196 65.3   

Sometimes 104 34.7 28.213 0.001 

Total 300 100   

 

In table (2) illustrated that 65.3% of the individuals in the sample watch fashion programs in the Arab 

satellite channels regularly, 34.7% watch them sometimes. Also, there are significant statistical differences 

among the responses of the individual in the sample in respect of watching fashion programs, chai 

square=28.213. This was significant beyond 0.001, which means the increasing of the number of audience 

of fashion programs in the Arab satellite channels in comparison with those who don't watch them. 

3- The most satellite channels that one prefers to watch fashion on them. In table (3) illustrated the most 

satellite channels that one prefers to watch fashion on them. 

 

Table (3): Satellite channels 

The most satellite channels that one 

prefer to watch fashion on them 

Response N=300 Order Chai 

square 

Degrees of 

freedom repetition % 

Al mehwar channel 

MBC 1 channel 

Al- nahar channel 

Al- hayat channel 

Egyptian Rotana channel 

Dream channel 

ON TV channel 

Rotana cinema channel 

Dubai channel 

46 

286 

280 

278 

133 

201 

32 

91 

55 

15.3 

95.3 

93.3 

92.7 

44.3 

67 

10.7 

30.3 

18.3 

8 

1 

2 

3 

5 

4 

9 

6 

7 

144.213 

246.613 

225.333 

218.453 

3.853 

34.680 

185.653 

46.413 

120.33 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.005 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

 

In table (3) illustrated that 95.3% of the individuals watched the fashion programs in Arab satellite channels 

in MBC1 channels, 93.3% watched Al Nahar, 92.7% audience of Al Hayat, 67% watched Dream channels, 

44.3% watched Egyptian Rotana channel. Also, there are significant statistical differences in most of the 
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satellite channels which universities youths watch fashion through them; chai square was significant 

beyond below 0.05. 

4- The number of fashion programs the universities youths seeks to follow up weekly. In table (4) illustrated 

the number of fashion programs the universities youths seek to follow up weekly 

Table (4): Fashion programs 

The number of fashion programs Response N=300 chai square Degrees of 

freedom repetition % 

One program 296 98.7 284.213 0.001 

Two program 73 24.3 79.053 0.001 

More than two programs 41 13.7 158.413 0.001 

According to circumstances 40 13.3 161.333 0.001 

 

Table (4) illustrated that 98.7% watch fashion programs once weekly, 24.3% watch two programs weekly, 

13.7% watch more than two programs weekly 13.3% watch according to the circumstances. Also, there 

significant statistical differences of the number of fashion programs that universities youth follow up weekly, 

that's to say chai square was significant beyond 0.001. 

5- The most important fashion programs that universities youths seek to watch in the Arab satellite 

channels. In table (5) illustrated the most important fashion programs that university youths seek to watch 

in the Arab satellite channels. 

 

Table (5): Fashion programs 

The most important fashion 

programs 

Response N=300 Order chai square Degrees of 

freedom Repetition % 

Gwail 154 51.3 3 0.213 0.644 

Style 83 27.7 4 59.853 0.001 

The last fashion 195 65 2 27.000 0.001 

You 're more beautiful 293 97.7 1 272.653 0.001 

An hour with sheriff 25 8.3 5 208.333 0.001 

Arab wood 17 5.7 6 235.853 0.001 

Others 7 2.3 7 272.653 0.001 

 

In table (5) illustrated 97.7% were keen to watch "you're more beautiful" program, 65% watched "the last 

fashion" program, 51.3% watched "Gwail", 27.7% watched "Style" program. There are significance 

statistical differences in respect of the programs the universities youths watch on the Arab satellite 

channels; chai square was significant beyond 0.001. 

6- The most acceptable topics among the introduced fashion programs. In table (6) illustrated the most 

acceptable topics among the introduced fashion programs 

In table (6) illustrated that 95.5% concern with clothes and fashion topics, 93.3% concern with Health and 

beauty topics, 92.7% concern with the recent accessories, 67% concern with methods of scarf folding. 

There are significant statistical differences in the most acceptable topics among the topics that fashion 

programs introduce chai square was significant beyond 0.001. 

7- The days you prefer to watch fashion programs on them, table (7) illustrated the days that preferred to 

watch fashion programs on them 
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Table (6): Topics among the introduced fashion programs 

The most acceptable topics among the 

introduced fashion programs 

Response 

N= 300 

order chai 

square 

Degrees of 

freedom 

Repetition % 

Shoes & bags 133 44.3 7 3.853 0.05 

Clothes & fashion 286 95.3 1 246.613 0.001 

Health & beauty 280 93.3 2 225.333 0.001 

The recent accessories 278 92.7 3 218.453 0.001 

face and epidermis 46 15.3 8 144.213 0.001 

Methods of scarf folding 201 67 4 34.680 0.001 

the recent haircut 198 66 5 30.720 0.001 

Make up & tattoo 197 65.7 6 29.453 0.001 

Others 32 10.7 9 185.653 0.001 

  

Table (7): Days that preferred  

The days you prefer to watch fashion 

programs on them 

Response 

N= 300 

order chai square degree of 

freedom 

repetition % 

Saturday 54 18 5 122.880 0.001 

Sunday 49 16.3 6 136.013 0.001 

Monday 120 40 3 12.000 0.001 

Tuesday 294 98 1 276.480 0.001 

Wednesday 58 19.3 4 112.853 0.001 

Thursday 280 93.3 2 225.333 0.001 

Friday 12 4 7 259.920 0.001 

    

In table (7) illustrated that 98% prefer watching fashion programs on Tuesday, 93.2% on Thursday, 40% on 

Monday, 19.3% Wednesday, 18% Saturday. There are significant statistical differences on the most days 

they prefer to watch fashion programs on them; chai square was significant beyond 0.001. 

8- The devices of attraction that fashion programs depend on in table (8) illustrated the devices of attraction 

that fashion programs depend on, 
 

Table (8): Attraction that fashion programs 

The means of attraction that fashion programs 

depend on 

Response 

 

Order chai 

square 

Degrees 

of 

freedom Repetition % 

The suitable time for broadcasting 84 28 5 58.080 0.001 

The interesting and distinguished style presentation 262 87.3 1 167.253 0.001 

The important topics 172 57.3 2 6.453 0.001 

The new information 166 55.3 4 3.413 0.001 

The personality of The introducer is attractive 168 56 3 4.320 0.001 
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In table (8) illustrated that 87.3% of the individuals show that the style of presentation is interesting and 

distinguished, 57.3% introduces important topics, 56% show that the personality of the introducer is 

attractive,, 55.3% their information is new, 28% the time of broadcasting is suitable. There are significant 

statistical differences that the fashion programs depend on, chai square was significant beyond 0.001. 

9- The extent of universities youths' benefit from fashion programs he/she watches, table (9) illustrated the 

extent of universities youths' benefit from fashion programs he/she audiences.  

 

Table (9): Benefit from fashion programs 

The extent of universities youths' benefit 

from fashion programs he/she watches 

Response Chi square Freedom 

degree Repetition % 

Yes 98 32.7 158.480 0.001 

Sometimes 190 6303   

No 12 4   

Total 300 100   

     

This table illustrated that 32.7% of the individuals benefit from fashion programs, 63.3% benefit from 

fashion programs to some extent, 4% of the individuals don't benefits from fashion programs. Also it was 

found significant statistical differences related to the extent of universities youths benefit from fashion 

programs he/she watches chi square= 158.48 beyond significances 0.001. 

10- The extent of meeting fashion programs to universities youths' needs, table (10) illustrated the extent of 

meeting fashion programs to universities youths' needs. 

 

Table (10): Meeting fashion programs 

the extent of meeting fashion programs 

to universities youths' needs 

Response Chi square Degrees of 

Freedom  Repetition % 

Yes 150 50 158.480 0.001 

Sometimes 110 37.7   

No 40 13.3   

Total 300 100   

   

  This table illustrated that 50% of the sample see that fashion programs meet their needs greatly, 36.7% of 

the sample see that fashion programs meet their needs to some extent, 13.3% of the sample see that 

fashion programs don't meet their needs. Also there are significant statistical differences related to the 

extent of meeting fashion programs to universities youth's needs. 

11- The most important needs that fashion programs meet, table (11) illustrated the most important needs 

that fashion programs meet. 

The previous table illustrated that 62% of the sample shows that knowing the recent high fashion is the 

most important needs that those programs satisfy, 40% of the sample encourage the local product and 

raising the slogan "Made in Egypt", 38% purchasing the suitable clothes, 35% be aware of the suitable 

clothes to our Islamic society, 24.7% emerging with the suitable appearance. There are significant 

statistical differences related to the needs that fashion programs meet, chai square was significant beyond 

0.01. 
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Table (11): Important needs that fashion programs meet 

The most important needs that fashion 

programs meet 

Response Order Chai 

square 

Degree of 

Freedom repetition % 

Emerging with the suitable appearance 74 24.7 5 77.013 0.001 

Knowing the recent fashion 186 62 1 17.280 0.001 

Purchasing the suitable accessories 40 13.3 6 161.333 0.001 

Encouraging the local product and raising 

"Made in Egypt" 

120 40 2 12.000 0.001 

Be aware of selecting the suitable clothes to 

our Islamic society 

105 35 4 27.000 0.001 

Purchasing the suitable clothes 114 38 3 17.280 0.001 

     

12- The extent universities youths' benefit of the advices and guidelines those Arab satellite channels of 

fashion display. Table (12) illustrated the extent universities youths' benefit of the advices and guidelines 

that Arab satellite channels of fashion display. 

 

Table (12): Arab satellite channels of fashion display. 

the extent universities youths' benefit of the advices and 

guidelines that Arab satellite channels of fashion display 

Response Chi 

square 

Degrees of 

Freedom Repetition % 

Yes 185 61.7 158.480 0.001 

Some time 98 32.7   

No 17 5.7   

Total 300 100   

    

 The previous table illustrated the 61.7% of the sample don't benefit from the advices and guidelines that 

Arab satellite channels of fashion display greatly, 32.7% benefit to some extent, 5.7% don't benefit. Also, 

there are significant statistical differences related to universities youth's benefit of the advices and 

guidelines that those channels display. Chai square was 158.48%, significant beyond 0.001. 

13- The extent of universities youths' repetition of watching fashion programs' episodes, table (13) 

illustrated the extent of universities youths' repetition of watching fashion programs' episodes 

 

Table (13): Watching fashion programs' 

The extent universities youths' repetition of 

watching fashion programs' episodes 

Response Chi square Degree of 

Freedom Repetition % 

Yes 153 51 158.480 0.001 

Some time 78 26   

No 69 23   

Total 300 100   

     

The table illustrated that 51% of the participants watch the repetition of the fashion programs' episodes and 

26% watch them sometimes, 23% don't watch. Also, there are significant statistical differences related to 

the extent universities youths' repetition of watching fashion programs' serial. Chai square = 158.48 and it 

was significant 0.001. 
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14- The extent of universities youths' participation in fashion programs in Arab satellite channels, table (14) 

illustrated the extent of universities youths' participation in fashion programs in Arab satellite channels  

 

Table (14): Participation in fashion programs in Arab satellite channels 

The extent of universities youths' participation 

in fashion programs in Arab satellite channels 

Response Chi square Degrees of 

Freedom Repetition % 

Yes 89 29.7 158.480 0.001 

Sometimes 34 11.3   

No 177 59   

Total 300 100   

   

  The previous table (14) 29.7% of the participants participate in fashion program, 11.3% participate 

sometimes 59% don't participate in fashion program. There are significant statistical differences related the 

extent of universities youths' participation in Arab satellite channels, chai square = 158.48, it was beyond 

0.001. 

15- How the universities youths participate in the Arab satellite channels, table (15) illustrated how 

universities youths participate in the Arab satellite channels. 

 

Table (15): Participates in the Arab satellite channels 

How universities youths participates in 

the Arab satellite channels 

Response Order Chi square Degree of 

Freedom  Repetition % 

Mobile messages (SMS) 97 32.3 1 4.813 0.05 

Face book pages 47 15.7 2 141.453 0.001 

E-mail 34 11.3 3 179.413 0.001 

Telephone 33 11 4 182.520 0.001 

    

 The previous table (15) shows that 32.3% of the individual participate in Arab satellite channels via Mobile 

messages (SMS), 15.7% participate via Facebook pages, 11.3% participate via E-mail, 11% participate via 

the telephone. There are significant statistical differences related to universities youths' participation in Arab 

satellite channels, chai square was significant beyond 0.001 except (SMS) there was no significant 

statistical differences, chai square wasn't significant beyond 0.05. 

16- The causes of not participating in Arab satellite channels, table (16) illustrated the causes of not 

participating in Arab satellite channels. 

 

Table (16): Causes of not participating in Arab satellite channels 

The causes of not participating in Arab 

satellite channels 

Response Order Chi square Degree of 

Freedom Repetition % 

I don't dare 131 43.7 1 4.813 0.05 

Telephone line are busy 111 37 3 20.280 0.001 

I don't concern 23 7.7 4 215.053 0.001 

I just prefer watching  114 38 2 17.280 0.001 
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This table illustrated that 43.7% of the individuals don't dare, 38% prefer just watching, 37% suffer from 

Telephone line being busy, 7.7% don't concern with participating. Also there are significant statistical 

differences related to not participating in Arab satellite channels of fashion, chai square =0.01 except that 

related to "I don't dare", there were no significant statistical differences; chai square wasn't significant 

beyond 0.05. 

17-The most important suggestions the universities youths introduce in order to develop the program of 

Arab satellite channels of fashion, table (17)illustrated the most important suggestions the universities 

youths introduce in order to develop the program of Arab satellite channels of fashion. 

 

Table (17): Program of Arab satellite channels of fashion 

The most important suggestions the 

universities youths introduce in order to 

develop the program of Arab satellite 

channels of fashion 

Response 

N= 300 

order chai 

square 

Degrees of 

freedom 

repetition % 

Concerning with the local product and 

raising the slogan "Made in Egypt" 

252 84 1 138.720 0.001 

Decreasing the spacers AD 111 37 4 20.280 0.001 

Increasing the allotted time  72 24 5 81.120 0.001 

Hosting specialists 131 43.7 2 4.813 0.05 

Giving more information about fashion and 

clothes 

115 38.3 3 16.333 0.001 

    The previous tables illustrated (17), 84% of the individuals suggest concerning with the local product and 

raising "Made in Egypt", 43.7% suggest hosting specialists 38.3% suggest giving more information about 

clothes and fashion, 37% suggest decreasing the spacers AD and 24% suggest increasing the allotted time 

for them. Also, there are significant statistical differences related to TV episodes that universities youths 

watch through Ramadan 2014, Chai square was significant beyond 0.01, except hosting specialists; there 

was no significant differences beyond 0.05. , The statistical treatment of data after collecting fieldwork study 

data, the data was coded and entered to the computer, then it was treated and analyzed and statistical 

results were extracted using "SPSS" Statistical Package for the Social Science. After that the following 

statistical treatments and tests were used in analyzing the data: - Simple repetition and ratio. 

- Mean scores and standard deviations. 

- Person correlation coefficient for linear relationship between variables. 

- Chai square test for investigating the statistical significant relationship between variables among nominal 

variables. 

- T-Test for investigating the statistical relationship for differences between mean scores for two of the 

investigated groups in one of (Interval or Radio). 

- One analysis of variance called as ANOVA for investigating the significant statistical for differences 

between means for more than two investigated group in Interval or Radio. 

- The post HOC tests, LSD test for significant bio-differences in order to identify the source of variance and 

conduct duet comparisons among the groups that ANOVA prove the presences of significant statistical. 

 

4. CONCLUSIONS: 
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In this context, this strategy puts forth a twenty-year vision for the Egyptian industry that defines strategic 

targets, and carefully identifies the instruments through which public policy can contribute to industrial 

development. A vision for Egypt to be the leading industrial power in the Middle East and North Africa by 

the year 2050. This is an ambitious goal, but one that is certainly attainable. All goals and means are within 

our reach, and in the end it will all depend on our performance. 

The industrial sector is a major growth driver having strong backward and forward linkages with both the 

agriculture and services sectors. It is expected to play an instrumental role in reinvigorating economic 

growth in the Egyptian economy over the medium and long terms. Learning from the successful experience 

of other developing countries, the industrial sector is bound to become the driver for increasing growth 

rates, generation of sufficient employment opportunities, and fostering Egypt’s integration into the global 

economy. 

The industrial sector is best-positioned as a potential growth driver because: 

• It enjoys strong forward and backward linkages with other important economic sectors such as agriculture 

and services; 

• It offers high prospects for employment creation especially in labour-intensive Industries; 

• It acts as a catalyst for technology transfer and attraction of FDI; and 

• It offers high prospects for deepening Egypt’s drive to integrate further into the global economy. 

Comparative performance indicators suggest that there is a large room for improving the competitiveness 

of Egypt’s industrial sector. The legacy of state intervention in the industrial sector coupled with absence of 

a clear vision and strong commitment to enhancing industrial competitiveness are seen as primary reasons 

for the current state of affairs. The time is ripe for envisaging a national strategy for improving industrial 

performance. 

It has to be emphasized from the outset that implementing the Industrial Development Strategy has to be 

phased. Three phases are envisaged, each of which leads to, and paves the way for the next. The first 

phase to be carried out in the short term should have as its objective the increase in exports and 

employment. In the medium term, the objective will be enhancing industrial efficiency by building up the 

necessary institutions for high quality industrialization. Finally, the building of innovation capacity will be the 

target for the long term. 

Parallel to this process is the process of technological advance. Thus, in the short run, the focus  will be on 

leveraging of the existing base of resource-based and low-tech industries; and, therefore, on labour-

intensive exports. The next stage will witness the upgrading of the technological content of both production 

and exports by moving to medium-tech industrialization. The highest level, based on high-tech production 

and exports, will represent the final stage of this process. 

 

5. STUDY RECOMMENDATIONS: 

1- The necessary need for fashion programs, encouraging the local product and raising the slogan "Made 

in Egypt". 

2- Concerning with fashion program in the Arab satellite channels to introduce what is suitable and 

convenient for our eastern society and not following mimicry. 
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Abstract: The traditional Greek clothing its in plicated style,in which seams are not many.Both males and 

females have similar way of dressing.The garment in ancient Greece has been very simple.The colth did 

not have any cuts or pads.It represents triangular cloth in various sizes,the cloth its wrinkling in different 

ways and it intercepts with decorative pins and bands.The simple cloth had a big variety of use,depending 

of the imagination of the one wearing it. 

Keywords: himation, peplos and chiton 

 

ОТ ДРЕВНОГРЪЦКИЯ ПЕПЛОС КЪМ СЪВРЕМЕННИЯ ПЕПЛУМ 
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e-mail polito_min@abv.bg ,didi_dinkova@abv.bg, krasi_apostolova1987@abv.bg, j.g.ilieva@gmail.com 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През 2011 година пеплумът, осъвременен вариант на древногръцкия пеплос, е лансиран от 

световно известният дизайнер Том Форд. В наши дни пеплумът е отделен детайл, който, обаче, по 

подобие на своя вдъхновител пеплоса, пада свободно на дипли, най-вече под линия на талията. 

Първи по пеплума се овличат знаменитостите, а след това дрехи с пеплум влизат в гардероба на 

почти всяка дама. Причина за това, е че пеплумът не само подчертава достойнствата на фигурата, 

но и прикрива недостатъц . Зрително намалява талията, скрива подчертаното коремче, широките 

бедра и ханш. 

Поради тези  причини този детайл неизменно присъства във всички модни сезони след 2011 година, 

а теоретиците на модата  твърдят, че той ще владее тенденциите години занапред. 

Цел на настоящия доклад е проектиране на модели дамско облекло с пелум, но с подчертано 

присъствие и на други елементи и орнаменторика от древногръцкия костюм. 

Пеплосът е женско облекло. Направен е от две парчета плат, закопчавал се на двете рамене с 

декоративни игли и се спускал над талията. Жената може ла да използва като пеплос по-дълго 

парче от хитона като го спуска над хитона. Шнурът, който пристягал талията можел да преминава 

над пеплоса и да го пристяга едновременно с хитона, а можел да преминава и под пеплоса. 

Основните стилове при хитоните са два – дорийски и йонийски. 
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Фиг.1.1. Дорийски и йонийски. хитон 

 

 

2. АНАЛИЗ НА МОДЕЛИРАНЕТО НА РОКЛИ В РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СИЛУЕТИ С ПРИЛЯГАНЕ В 

ОБЛАСТТА НА ТАЛИЯТА 

 

На фигура 2.1. е представена блок-схема, класифицираща моделното разнообразие на пеплумите 

на основата на тяхното формообразуване – дизайн и моделиране. Класификацията включва 

елементите от формообразуването – местоположение, дължина, симетричност, и подходите за 

моделиране – разкрояване, набори, неразгладени чупки и разгладени плохи. 

Останалите три модела рокли, представени с моделни разработки, включват трите силуета с 

различна като геометрична форма долна части: Y образен обърнат силует, силуети Цвете и Ваза.  

Трите моделни варианти включват и четирите геометрични конструктивни подходи за моделиране 

на разнообразието от геометрични форми: 

• Долната част на роклята в Y образен обърнат силует е моделирана с помощта на 

декоративно-конструктивни шевове и разкрояване; 

• Долната част на роклята в силует Цвете е моделирана с помощта на набори и разкрояване; 

• Долната част на роклята в силует Ваза е моделирана с помощта на двустранни неразгладени 

чупки. 

В моделните варианти и на трите рокли в специфични силуети са изчерпани напълно подходите за 

моделиране на долна част в определена геометрична форма. Геометричният конструктивен подход 

за оформяне на неразгладени чупки, разгладени плохи, едностранни или двустранни, е един и същ. 

Основните подходи за моделиране на пеплуми и долна част на рокли в различна геометрична 

форма включват оптимално използване на чертожните инструменти и инструментите за 

модификация в CAD системите и са подробно разгледани и изследвани в дипломната ми работа за 

придобиване на бакалавърска степен. [2] В настоящата работа същите са използвани в по-

усложнени от конструктивна гледна точка и с по-голямо геометрично разнообразие модели.  

На фигура 2.2 модел пеплумът е цялостен, прикрепен към линия на талията, и има изцяло 

декоративна функция.Цветовете са займствани от култа на древните гърци към бижутата а именно 

златото и среброто. 
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Фигура 2.1. Дизайн и моделиране на пеплуми 

 

Вторият модел фигура 2.3 е със пеплум със неравна дължина, имитираща свободно падащите 

неравни дипли на древногръцкия пеплос след пристягането му във талията. Моделът е решен с 

характерните за древна елада флорални мотиви. 
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фигура 2.2  фигура 2.3    фигура 2.4 

 

Третият модел фигура 2.4 се характеризира с класическа рокля и класически пеплум. Диплите на 

древногръцкия пеплос са трансформирани във двустранни неразгладени чупки а ярките цветове 

напомнят предпочитанията на елините към чистите светли и ярки тонове. 

В четвъртият модел фигура 2.5 късият пеплум е комбиниран с драперии в горната част, напомнящи 

драпериите при деколтето на хитона. Долната част на роклята е с флрални мотиви по подобие на 

някой древногръцки хитони. 

Следващият модел фигура 2.6 е със свободен пеплум в класическото за Гърция синьо. Пеплумът е 

поставен върху бюстие и тесен панталон с флорални мотиви.  

Моделът на фигура 2.5 е също в характерните за древна Елада ярки тонове и колан с геометричния 

елински елемент меандър. 

Ярките тонове присъстват и във следващият модел фигура 2.8.  във който асиметричният пеплум 

променя силуета и отново напомня диплите на древногръцкият хитон. 

Подобно е и решението и при модела от фигура 2.9. във който асиметричният пеплум променя 

силуета и отново напомня диплите на древногръцкият хитон 

Всички представени пеплуми до този момент бяха цялостни, но при моделът от фигура 2.10. е 

показан частичен пеплум. Многослойноста характерна за йонииският хитон е пресъздадена при 

презрамките и елементът под линията на талията. 
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фигура 2.5 фигура 2.6 фигура 2.7 

 

 

   
       фигура 2.8. фигура 2.9 фигура 2.10 
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Многослойноста е характерна за свободният пеплум за модела представен на фигура 2.11. 

Пеплумът е от три слоя, като най-горният му пласт е с едностранни чупки, трансформиращи 

диплите на древногръцкия пеплос, а  многослойния пеплум трансфомира класическия плътно 

прилягащ силует в О образен под линия на талията. 

Последният модел фигура 2.12 е със пеплум, който акцентира върху може би най-популярния  

елински елемент-длапериите. 

 

                   
фигура 2.11 фигура 2.12 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение може да се обобщи, че съвременния пеплум може да бъде комбиниран успешно с 

други еленти от друвногръцкия костюм като драперии и неравност на дължината; 

Съвременното облекло с пеплуми може да бъде решено с предпочитаните от древните гърци 

светли и ярки цветове и характерните за древна Елада  геометрични и флорални орнаменти. 
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FASHION DESIGN ELEMENTS AND ORNAMENTS FROM GREEK SUIT 
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Abstract: The traditional Greek clothing its in plicated style,in which seams are not many.Both males and 

females have similar way of dressing.The garment in ancient Greece has been very simple.The colth did 

not have any cuts or pads.It represents triangular cloth in various sizes,the cloth its wrinkling in different 

ways and it intercepts with decorative pins and bands.The simple cloth had a big variety of use,depending 

of the imagination of the one wearing it. 

Keywords: himation, peplos and chiton 

 

МОДЕН ДИЗАЙН С ЕЛЕМЕНТИ И ОРНАМЕНТИ ОТ ДРЕВНОГРЪЦКИЯ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Древногръцката история е една от най-древните в Европа. Благодарение на това, дори в днешни 

времена Гърция нарича себе си Елада, а самите гърци се наричат – елини. Те са били добри 

търговци и летописи, а най-популярната част от тяхната култура са древногръцката митология, 

произведения на изкуството запазени и до днес, като Омир, градовете-държави, наречени още 

полиси, облеклото и различните им  божества. Това буди възхищение по целия свят и именно 

поради тази причина се спряхме на темата за Елада. Красотата в облеклото и прелестта на 

простотата намират своето чудно решение чрез изкуството на драперията, умението да се 

подреждат гънките, да се конструира тяхната игра и довежда до съвършенство пластиката им. 

Основно дрехите биват три типа: химатион, пеплос и хитон. 

 

2. ЦВЕТОВЕ, МАТЕРИИ, ОРНАМЕНТОРИКА 

 

Красотата в облеклото и прелестта на простотата намират своето чудно решение чрез изкуството на 

драперията, умението да се подреждат гънките, да се конструира тяхната игра и довежда до 

съвършенство пластиката им. Основно дрехите биват три типа: химатион, пеплос и хитон.  Фиг. 2.1., 

2.2.  
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Фиг.2.1. Дорийски хитон, пеплос и химатион     Фиг.2.2. Йонийски хитон 

 

Основния тип облекло сред елините е хитонът, това е дреха носена в Древна Елада от мъжете и 

жените през времето от Архаичния период. Хитонът представлявал правоъгълно парче плат, който 

се драпирал от носещия го по различни начини около тялото и се прикрепвал върху раменете с 

декоративни игли – фибули. Около талията се пристягал с колан във вид на шнур, а излишният плат 

се повдигал над колана. Основните стилове при хитоните са два – дорийски и йонийски. 

Дорийският хитон е с по-строга и по-семпла форма, с мека плавна драпировка. Прикрепва се с 

декоративни игли при раменете – по една на рамо и шнур около талията. Йонийският е с по-голяма 

широчина и по-голям брой декоративни игли в горната част, позволяващи по-интензивна драпировка 

и образуване на ръкави. Шнурът, който, освен фибулите, служи за прикрепване на хитона 

обикновено обхващал не само талията, но и се прекръстосвал над гърдите.  

Пеплосът е женско облекло. Направен е от две парчета плат, закопчавал се на двете рамене с 

декоративни игли и се спускал над талията.  

Химатионът е горната дреха и представлява парче вълнен правоъгълен плат,с бродирани 

краища,който се намята като вълнен плат. Както мъжете, така и жените носят химатион, когато 

обаче той се закрепва на едното рамо, вече се нарича хламида. 

Сред предпочитаните цветове на дрехите в Древна Гърция са белият, минзухарено – жълтият, 

пурпурният, маслинено – зеленият и други. Носят се дрехи не само от вълна и лен, но и от памук и 

източна коприна. Както с опростените по кройка и привлекателни по изпълнение облекла, така и с 

типичните сандали и употребяваните с мяра изящни украшения, накити и бижута. 
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3. ЦЕЛ НА РАБОТАТА 

Цел на настоящия доклад е проектиране на съвременни модели дамско облекло, с  елементи и 

орнаменти характерни за древногръцкия костюм. 

 

4. ПРОЕКТИРАНИ МОДЕЛИ 

Първият модел Фиг.4.1.е на рокля бюстие  със силен набор  над линия на талията и волан спускаща 

се от набора  до ханша ,по линия на дължината  е с типични за елините орнамент меандър.  Роклята 

е в класическото за Гърция синьо.  

Вторият  модел  Фиг.4.2  ни напомня на съвременният хитон с типичните за древна елада дипли . 

Роклята е с едно паднало рамо , оформилите се дипли в горната и долната част са постигнати с 

помощта на колан в талията . Цветовете са преливащо тъмно синьо, светло синьо и жълто. 

При модела на фигура  Фиг.4.3. е представена дамска рокля във втален силует със вмъкнат 

цялостен пеплум в линия на талията стигащ до линия на ханша. Талията е подчертана с отделен 

декоративен колан. 

                   
Фиг.4.1.                                                                       Фиг.4.2. 

 

Четвъртият  модел Фиг.4.4. е на къса  права рокля с гол гръб оформен с гръцко деколте.  

Петия  модел Фиг.4.5. е на дълга силно разкроена рокля в долната част с големи дипли, а горната и 

част е  с дипли трансформирани в  едностранно загладени чупки. Избрания цвят  е пурпурен с 

типични за  древна гърция мотиви в  долната  част.  

Шестият модел  Фиг.4.6. .е с  пеплум  с неравна дължина  с едно рамо, пристягането в талията с 

колана оформя дипли типични  за  древногръцкия  пеплос.  
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                         Фиг.4.3.                                              Фиг.4.4. 

 

              
Фиг.4.5.                                                                 Фиг.4.6. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начина на обличане в Древна Елада дава на света многобройни познания, които се запазват и до 

днес. Например драпирането е термин, който много често се използва в сегашно време. Особено 

известно остава и гръцкото деколте. То е много популярно сред  съвременните модни тенденции в 

дамското облекло. В последните няколко години много популярен е пеплума. Както самото име 

показва пеплум произлиза от пеплос става дума за къдрите на пеплоса в долната му част, които се 

получават от прикрепянето на хитона по линия на талията с шнур. 
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MATHEMATICAI  APPARATUS  USED  IN  “METHOD  OF  MODELS” FOR  THE  

STUDY  OF  SLIDER – CRANK  MECHANISM  (RRRP)  
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Faculty of Engineering, South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad; 
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Abstract: „The method of models” is a graphical method for determining k inematic characteristic of links and points of 

polycontoured mechanism. It allows solving the problem only for the desired link  or point.  For this purpose must find 

their images in “secondary” and “tertiary” model of mechanism. In present paper mathematical apparatus, replacing 

graphical work  with analytical calculations is proposed, to analyze slider-crank mechanism ( RRRP).  

Keywords: method of models, k inematic characteristics, slider-crank mechanism, mathematical apparatus.  

 

 

Method of models is proposed by Piperkov [1] and writes up by Tenchev [2]. Through it can be 

determined kinematic characteristics of random links and points on links of polycontoured mechanism 

without calculate it for previous ones. Only need to determine displacement function- mist be drawn a 

mechanism for chosen value of the input parameter, which is assumed to be “primary model”. Rules are 

defined, which is carried out graphic representation of “secondary model” (for determining velocities) and 

“tertiary model “ (for determining accelerations) of mechanism. Advantage of this method is that it can 

obtain correct results for trigonometric functions for angles  = k./2 (k=1,2, …). The indefiniteness of arcos 

functions is being avoided. The disadvantage of this method is great graphics work. Usually this method is 

used to analyze 12 positions of the mechanism or to clarify “conflict” positions obtained by analytical 

methods. 

Most often polycontoured mechanisms are constructed from elementary four-linkage mechanisms, 

sequent connected. The slider-crank mechanism (RRRP) is one of many used in practice. 

In this work mathematical apparatus is available for determining the coordinates of the characteristic 

points of the slider-crank mechanism in its models without graphic representation. This enables research to 

be conducted for any number of positions of the mechanism.  

 

1. NATURE OF “METHOD OF MODELS” FOR SLIDER-CRANK MECHANISM ( RRRP). 

 

Mechanism is built for the desired position. The center of the model has been selected, as it is   the axis 

of rotation of input link (for RRRP) – point O (picture below)  

 

А. Secondary model 

Assume, that input link (crank 1) has angular velocity 1 and angular acceleration 1. 

1ʹ. Input link of mechanism  1  and its secondary image 1ʹ coincide , i.e. 1  1ʹ  and A  Aʹ. 
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2ʹ. The secondary image of the link that carried out rectilinear translation (slider 3) on the stationary link 

(carriage), is a point lying on the line that passes through the center point О  and is perpendicular to the 

direction of sliding.   

3ʹ. If points A and B lying on the link, that performs plane motion (rocker 2), and if image Aʹ of point A is 

known, then secondary image Bʹ of point B locates on line, which passes through Aʹ and is parallel to line 

AB. Points Aʹ and Bʹ determine the position of secondary image of the rocker 2. Velocity 1.BV OB  of 

point B is perpendicular to segment OBʹ with direction corresponding of 1 relative to the center О. The 

magnitude of the angular velocity of the rocker АВ is 1.AB

A B

AB
 

 
 . If directed segments AB and AʹBʹ are 

unidirectional, then angular velocity AB has direction of 1. If they are not, angular velocity AB  has 

opposite direction of 1.  

Secondary image Сʹ of third point С of the rocker AB is determined through triangle AʹBʹСʹ, which is 

similar and equally oriented with triangle ABС. Velocity of point С is:
 1.CV OC  .

 
Velocity of point С is 

perpendicular to segment OСʹ with direction corresponding of 1 relative to the center О.  

 

B'

m
O

x

y
j

O

p BC

A A'
C'

1

q
a

2 s

C

x

B

3 nn

eABh
A"

B"

C"

N1
k AB

b

 

Graphic constructions for  Secondary  and Tertiary model 

 

B. Tertiary model 

1ʹʹ. If the primary link 1 has angular velocity 1 = const (1 = 0), then link 1 and its tertiary image 1ʹʹ 

coincide, i.e. 1  1ʹʹ и A  Aʹʹ. The points and Aʹʹ determine tertiary image of input link in the tertiary model of 

the mechanism. If 1 ≠ 0 input link 1 and its tertiary image 1ʹʹ do not match. Image Aʹʹ of point A is shifted 

perpendicularly to the segment OA. The magnitude of this displacement is: 1

2

1

.AA OA



  , but the direction 

is opposite to the acceleration 1. The points O and Aʹʹ determine position of tertiary image of the crank1. 

Acceleration of point А is directed from Aʹʹ to О with magnitude   
2

1 .Aa OA  .  
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2ʹʹ. The tertiary image of the link, which performs translation (slider 3) on the motionless link (carriage), is 

a point, which lies on a line passing trough the center О and is parallel to the direction of sliding.   

3". Points А and В located on the rocker which performs plain motion. If the tertiary image Aʹʹ of point A 

of the rocker is known, then tertiary image Bʹʹ of point B lies on lineq which is perpendicular to segment AB 

at a distance AʹʹN1 from the image Aʹʹ. The segment AʹʹN1  is determined by formula 
 

2

1

A B
A N

AB

 
  . The 

direction from Aʹʹ to N1 corresponds to the direction from A to B. The points Aʹʹ and Bʹʹ determine position of 

tertiary image of the rocker in tertiary model of mechanism. Acceleration Ba
uur

 in the tertiary model has 

direction from Bʹʹ to О with magnitude 
2

1 .Ba OB  . If the segment BʹʹN1 is considers as a vector 1B N
uuuuur

 

and observes rotation of segment AʹʹBʹʹ on it about point Aʹʹ, then it is the direction of angular acceleration 

AB
 
of the rocker. The magnitude of this acceleration is   

21
1.AB

B N

AB
 


 . 

 Tertiary image Сʹʹ of third point С of the rocker is obtained through triangle AʹʹBʹʹСʹʹ, which is similar and 

equally oriented with triangle АВС. The acceleration of point С has direction from Сʹʹ to О with magnitude 
2

1 .Ca OC  .  

 

C. Graphic constructions 

a. Primary model: The mechanism is built for the desired position in scale 1 : 1 (Picture above). 

Coordinate axis Ох is chosen parallel to the direction of sliding n-n. 

b.Secondary model:The line m  Oх is plotted through point О; segment АВ is extended to its 

intersection with m; Intersection point is point Вʹ; The line p ∥  BС is constructed trough point Вʹ, as trough 

point А line q (segment АC extension); line q and line  p do intersect at point Cʹ. 

c. Tertiary model: segment АА"  ОА is plotted; line k ∥  AB is plotted trough point А"and segment А"N1 

is noted. Through point N1 the line h  АB is plotted; line h intersect coordinate axis Ох at point В" which is 

tertiary image of point В; Triangle А"В"С", is built which is similar to triangle АВС. 

 

2. MATHEMATICAL APPARATUS FOR DETERMINING CHARACTERISTIC POINTS OF THE 

MECHANISM 

 

From the primary model displacement function ( )B Bx x   and ( )  
 is determined. Coordinates 

of the characteristic points of the mechanism are:  

Point А: .cosAx OA      .sinAy OA   

Point В:   .cos .cosBx OA AB      By e  

Point С: .cos .cos( )Cx OA AC      .sin .sin( )Cy OA AC      

 

А. Secondary model 

 

- coordinates of p. А': A Ax x     A Ay y 
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- slope of the lines: 
 

B A
AB

B A

y y
AB K

x x


 


    A

OA

A

y
OA K

x
        C A

AC

C A

y y
AC K

x x


 


     C B

BC

C B

y y
BC K

x x


 


  

 

- coordinates of the intersection point between the rocker АВ and coordinate axis Ох: 
 

A
P A

AB

y
x x

K
      0Py     

- coordinates of point В':   .tan( )B Py x         0Bx    

 

- coordinates of point С': 

 

. .AC A BC B B A
C

AC BC

K x K x y y
x

K K

   


  



    .( )C B BC C By y K x x       

 

- length of the segment ОС':  
2 2

C COC x y 
    

 

B. Tertiary model 
 

- length of the segment АА": 
1

2

1

.AA OA



 

 

- coordinates of point А" :  

 

.cos
2

A Ax x AA




 
   

 
   .sin

2
A Ay y AA




 
   

   

 

- length of the segment А'В':   

 

 

- length of the segment  A"N1: 1

A B
A N

AB

 
   

 

- coordinates of point N1:  

     
1 1.cosN Ax x A N 

       
1 1.sN Ay y A N in

 

                                             

- slope of the line: 
1

1
N B

AB

K
K

 

                    

   
2

A B A BA B x x y y   
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- coordinates of point. В":  
1

1

1

N

B N

N B

y
x x

K




     0By  
 

 

- slope of the lines: A
A B

A B

y
A B K

x x


 

 

  
  

 

   
tan( )

1 .tan( )

A B
A C

A B

K
A C K

K




 

 

 


  


 ;   

tan( )

1 .tan( )

A B
B C

A B

K
B C K

K




 

 

 


  


    

 

 

- coordinates of point С": 

 

. .A C A B C B A
C

A C B C

K x K x y
x

K K

      


   

 



    .( )C B C C By K x x     

 
 

- length of the segment ОС":   

   

2 2

C COC x y 
  

 
 

With so designate coordinates of the points and length of the sections are calculated kinematic 

characteristics of any link and point of the mechanism. 

 

3. CONCLUSIONS 

  

This article provides mathematical apparatus for determination of kinematic characteristics of links and 

points on them of the slider-crank mechanism. Apparatus is based on the “method of models”, retaining its 

advantages and avoids the extensive graphic work. Presented equations are simple and can be 

implemented in a computer program. Mathematical apparatus allows to study the mechanism for a desired 

number of positions.   
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Abstract: “The method of models” is a graphical method for determining k inematic characteristics of links and points 

of polycontoured mechanism. For this purpose must find their images in the “secondary” and “tertiary” mechanism’s 

model. In present paper mathematical approach, replacing graphical work  with analytical calculations is proposed, to 

analyze four – bar linkage mechanism. 

Key words: method of models, k inematic characteristics, four-bar linkage, mathematical apparatus.  

 

Method of models is proposed by Piperkov [1] and developed by Tenchev [2]. Trough it can be 

determined kinematic characteristics of random links and points of polycontoured mechanism without 

calculate it for previous ones. Only need to draw a mechanism in the desired position, which is assumed to 

be “primary model”. This is displacement function for selected value of the input parameter. Graphic 

representation of “secondary model” / for determining velocities/ and “tertiary model” / for determining 

accelerations/ of mechanism is carried out according to certain rules.  Advantage of this method is that it 

can obtain correct results for trigonometric functions for angles  = k./2 (k=1,2, …). The indefiniteness of 

arcos functions is being avoided. The disadvantage of this method is great graphics work. Usually this 

method is used to analyze 12 positions of the mechanism or to clarify “conflict” positions obtained by 

analytical methods.  

Typically polycontoured mechanisms are constructed from elementary four-linkage mechanisms.  

In this work mathematical apparatus is available for determining the coordinates of the characteristic 

points of the four-bar linkage mechanism in its models without graphic representation. This enables 

research to be conducted for any number of positions of the mechanism.  

 

1. NATURE OF “METHOD OF MODELS” FOR FOUR - BAR LINKAGE MECHANISM.  

 

The mechanism is built for the desired position. The center of the model has been selected, for RRRR   

it is the axis of rotation of input link – point O (picture below). 

 

А. Secondary model 

1ʹ. The main link of the mechanism 1 and its secondary image 1ʹ coincide, i.e. 1  1ʹ  and A  Aʹ 

2ʹ. If the secondary image Aʹ of point A of the rocker is known, then secondary image Bʹ of point B is 

located on the line which passes through  Aʹ and is parallel to line AB. Points AʹBʹ determine the position of 

the secondary image of the rocker in secondary model of the mechanism. The velocity 1.BV OB   of 

point B is perpendicular to the segment  OBʹ and is with direction corresponding of 1 relative to the center 

О. Angular velocity of the rocker AB is: 1.AB

A B

AB
 

 
 . If directed segments AB and AʹBʹ are unidirectional, 
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then angular velocity  AB
 
has the same direction as  1. If they are not, angular velocity 

AB  has 

opposite di-rection of 1.  

Secondary image Mʹ of third point M on the rocker AB is obtained by triangle AʹBʹMʹ, which is similar and 

equally oriented with triangle ABM. Velocity of point М :
 1.MV OM 

 
is perpendicular to the segment 

OМʹ with direction corresponding of 1 relative to the center О.  

3ʹ. Secondary image Cʹ of point C of the rocker coincide with center O, and secondary image Bʹ of point 

B lies on line that passes through the center O, parallel to the line BC. Points Cʹ and Bʹ determine the 

position of secondary image of the rocker BC in the secondary model of the mechanism. The magnitude of 

the angular velocity of the rocker BC is: 1.BC

C B

CB
 

 
 . If directed segments CB and CʹBʹ are unidirectional, 

then angular velocity BC  has direction of 1. If they are not, angular velocity BC  has opposite direction 

of 1.  

 

A

B
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M

O
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N

N

 

Graphic constructions for  Secondary  and Tertiary model 
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B. Tertiary model 

1ʹʹ. If input link 1 has angular velocity 1 = const (1 = 0), then link 1 and its tertiary image 1ʹʹ coincide i.e. 

1  1ʹʹ  and A  Aʹʹ. Points O and Aʹʹ determine tertiary image of primary link in the tertiary model of the 

mechanism. If the acceleration of the primary link 1 is 1 ≠ 0, tertiary image Aʹʹ of point А is shifted at a 

distance 1

2

1

.AA OA



  . Directed segment AAʹʹ is perpendicular to the segment ОА with direction opposite 

to acceleration 1. 

2ʹʹ. If tertiary image Aʹʹ of point A on the rocker is known, the tertiary image Bʹʹ of point B lies on line, 

perpendicular to segment AB at a distance AʹʹN1 of image  Aʹʹ. Segment AʹʹN1 is defined as 
 

2

1

A B
A N

AB

 
  . 

The direction from Aʹʹ to N1 corresponds to the direction from A to B. Points Aʹʹ and Bʹʹ determine position of 

tertiary image of the rocker in the tertiary model of the mechanism. Acceleration Ba
uur

 in tertiary model is 

directed from Bʹʹ to О with magnitude
2

1 .Ba OB  . If the segment  BʹʹN1 is considered as a vector 1B N
uuuuur

 

and observe rotation of segment AʹʹBʹʹ on it about point Aʹʹ, then it is the direction of angular acceleration 

AB
 
of the rocker. The magnitude of this acceleration is   

21
1.AB

B N

AB
 


 . 

The tertiary image Mʹʹ of third point M on the rocker is obtained by triangle AʹʹBʹʹMʹʹ, which is similar and 

equally oriented with triangle АВM. Acceleration Ma
uuur

 in tertiary model has direction from Мʹʹ to О with 

magnitude
2

1 .Ma OM  . 

3ʹʹ. The tertiary image Cʹʹ of point C of the rocker coincide with center O, and tertiary image Bʹʹ of point B 

lies on line which is perpendicular to the segment BC at a distance CʹʹN2 from the center  Cʹʹ  O. The 

magnitude of CʹʹN2 is determined by the formula 
 

2

2

C B
C N

CB

 
  . The direction from Cʹʹ to N2 corresponds 

to the direction from C to B. Points Cʹʹ and Bʹʹ determine the position of tertiary image of the crank in the 

tertiary model of the mechanism. If the segment CʹʹN2 is considered as a vector 2C N
uuuuur

 and track rotation of 

segment CʹʹBʹʹ on it about point Cʹʹ, then it is the direction of angular velocity BC  of the crank with 

magnitude
22
1.CB

C N

CB
 


 . 

 

C.Graphic constructions 

a. Primary model: Mechanism is built in desired position in scale 1 : 1 (picture above). Coordinate axis 

Ох is assumed to coincide with the segment ОС. 

b. Secondary model: through the point О line m ∥  BC  is plotted, segment АВ is extended to its 

intersection with m; intersection point is p. Вʹ; Line p ∥  BM  is plotted through point Вʹ,  through point А line 

n (extended segment АМ); intersection point between  m and p is point Мʹ. 
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c. Tertiary model: position of point А" is located; position of point N1 and N2 is located and through 

them lines k   AB and q   BC; is plotted; its intersection point is Вʹʹ; lines s and t are built so that  

AʹʹBʹʹMʹʹ is similar to  ABM. 

 

2. MATHEMATICAL APPARATUS FOR DETERMINING CHARACTERISTIC POINTS OF 

MECHANISM 

 

From the “primary model” the coordinates of characteristic points is determined: 

 

Point А: .cosAx OA      .sinAy OA   

Point В:  .cosBx OC CB        .sinBy CB   

Point С: 
cx OC    0cy 

 
The angle  between rocker АВ and coordinate axis Ох is determine from primary model of mechanism 

or cos B Ax x

AB



 .  

 

А. Secondary model 

- coordinates of p. A :     
'A Ax x       

'A Ay y   ; coordinates of p. C  :  0Cx    ; 0Cy    

- slopes of the lines, determined by segments: A

A

y
OA Ka

x
  ;

 

B

B

y
CB Kb

x OC
 


 

 B A
AB

B A

y y
AB K

x x


 


 ; M A

AM

M A

y y
AM K

x x


 


 ; M B

BM

M B

y y
BM K

x x


 


 

 

 - coordinates of p. Р (intersection point between line defined by segment АВ and coordinate axis Ох) 

 

A
P A

AB

y
x x

K
   

-length of the segment OB :       ' . P

P C

x
OB OC

x x



 

- coordinate of the p. B :     ' '.cosBx OB   ;    ' '.sinBy OB   

- length of the segment A B  :    
2 2

A B A BA B x x y y   
      

- slope of the line ,determined by segment  А'M' is the same as АM 

- slope of the line, determined by segment  B'M' is the same as BM 
 

- coordinates of p. M  : ' ' ' '
'

. .AM A BM B B A
M

AM BM

K x K x y y
x

K k

  



 ;
 ' ' ' '.M B BM M By y K x x  

               

 

 

 

 

KBD i( )
YD i( ) YB i( )

XD i( ) XB i( )


KBD i( )
YD i( ) YB i( )

XD i( ) XB i( )
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'' ''.cos
2

A Ax x AA



 

   
 

- length of the segment OM  : 
2 2

' '' M MOM x y   

 

B. Tertiary model 

- length of the segment АА": 1

2

1

.AA OA



 

 

- coordinates of p. С": 0Cx  
 

0Cy    

 

- coordinates of p. А":                                                 

 

- length of the segment 
1A N :  

2

1

( ' ')
''

A B
A N

AB
                       

 

- length of the segment 
2ON :  

2

2

( ')OB
ON

CB
  

 

- coordinates of points 
1N  и 

2N  

                  

1 '' 1'' .cosN Ax x A N       1 '' 1'' .sinN Ay y A N    

 

2 2.cosNx ON                  2 2.sinNy ON   

 

- coordinates of p. В": 

1 2 2 1

''

1 1
. .

1 1

N N N N

AB BC

B

AB BC

x x y y
k k

x

k k

 
   

 


   ;       '' 1 1 ''

1
.B N N B

AB

y y x x
k

     

 

- slope of the lines , determined by segments  A"B", A"M" и B"M":  
 

           

'' ''
'' ''

'' ''

A B
A B

A B

y y
K

x x





         

'' ''
'' ''

'' ''

tan

1 .tan

A B
A M

A B

k
K

k









       

'' ''
'' ''

'' ''

tan

1 .tan

A B
B M

A B

k
K

k









 

 

- coordinates of p. М": 
 

'' '' '' '' '' '' '' ''
''

'' '' '' ''

.A M A B M B B A
M

A M B M

K x K x y y
x

K K

  



             

 '' '' '' '' '' ''.M B B M M By y K x x    

 

.sin
2

A Ay y AA
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- length of the segment OD : 2 2

'' '''' D DOD x y   

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

This article provides mathematical apparatus that maintains the advantages of “method of models” and 

avoids voluminous graphics work. 

 Presented equations are simple and can be implemented in a computer program. Mathematical 

apparatus allows studying mechanism for a desired number of positions.  
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СЕКЦИЯ 3. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 3. ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS AND AUTOMATION 
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A LOGARITHMIC SPECTRAL APPROACH TO FERRORESONANCE 

PHENOMENA IN A POWER SYSTEMS 
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Abstract: In this study, modelling of Oymapinar transmission line of the West Anatolian Power System region in 

Turkey is considered. For the modelling, the Matlab-Simulink  is used and the ferroresonance phenomena are applied 

with a switching operation on this modelling. Collected data shows the overvoltage characteristic as a natural result of 

the ferroresonance event. In this manner, this is the non-stationary data and it can be separated two stationary parts 

like before and after the switching and Power Spectral Density (PSD) functions are calculated in the logarithmic scale 

of the amplitudes. Hence, as a result of the ferroresonance phenomena, gain changes in the spectral amplitudes are 

presented in decibel units. This is given an observable result in the logarithmic spectral domain of the overvoltage 

effect. 

 

Keywords: Ferroresonance, Power System Modelling, Power Spectrum Density (PSD), Spectral Amplitude Gain.  

 

1. INTRODUCTION 

 

Ferroresonance is a complex electrical event. However, ferroresonance event is known since 1920, today's 

power systems research is among the least known events [1-4]. Ferroresonance phenomenon was defined 

as the incidence that occurs suddenly at high voltage and causes high-level harmonic distortions [3-5]. 

Ferroresonance can be caused by faults such as line breaks and lightning. Ferroresonance is an unwanted 

event in the electric power system, the result of ferroresonance can be dragged into chaos. After the 

ferroresonance event, it causes overvoltage occurs, and this over voltages damage the equipment’s on the 

electric power transmission line [4-7]. 

Ferroresonance phenomenon causes some recalls all oscillation cases which occur in an electrical circuit 

and includes at least the following elements. There are:  

 Non-linear inductance 

 A Capacity 

 A voltage source 

 Low losses 

To avoid the ferroresonance event, following precautions should be taken: Long electrical transmission 

lines should be avoided. Grounding should be performed well. Transmission lines must be protected 

against lightning. Sudden discharges, and switching effects should be minimised [6-8]. Today 

ferroresonance failures in transmission lines described as the most dangerous faults. In this study; 

Oymapinar electric power system is modelled by MATLAB-Simulink [5,6,8,9], and the effects of the 

ferroresonance were investigated. 
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2. LOGARITHMIC AUTO-POWER SPECTRAL DENSITY 

 

The PSD is the average value of the magnitude squared of the Fourier transform. In this manner, for a 

given time domain signal x(t), its Fourier transform can be defined for ±T as below (Equation (1)). 

                                             
 ( ) ( ) x(t) 

T
j t

T
X j F x t e dt 


 A

                                             (1) 

Here its magnitude square is given by equation (2). 

 

                                                   

2 *( ) ( ) .X X j X j X X   
                                             (2) 

and finally, Auto-Power Spectral Density function Sxx(f) is described as follow (see Equations (3) and (4)): 
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                                              (3) 

or, 
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1
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T
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                                              (4) 

 

After the calculation of PSD, it is rewritten in manner of logarithmic as below (Equation (5) and (6)):  

 

                                                        
 10( ) 10 ( )xx xxP f Log S f

                                              (5) 

 or, it becomes 

                                                              
 10( ) 20xxP f Log X

                                              (6)                                                                     

Here Pxx is in dB (Decibel) unit. 

 

3. FERRORESONANCE PHENOMENA AND SYSTEM MODELING 
 

Ferroresonance phenomena as a characteristic feature make sudden jumps in the voltage and current 

changes. In this case, it includes the nonlinear properties. Ferroresonance event occurs in the long 

transmission line, and the system shows chaotic behaviour. As an application of this study, Oymapinar-

Seydisehir model of 380 kV Electric Power Network in Turkey is presented in Fig.1. and MATLAB Simulink 

model is used [9]. Modelling the actual values are used for all parameters. General parameters for the 

electrical equipment are given as in Table 1. A simplified model of the power transmission line is shown in 

Figure 1. 

 
Figure 1. Simplified Model of Oymapinar-Seydisehir line for West Anatolian Power Network in Turkey 
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Table 1. Parameters of electrical components used for Oymapinar-Seydisehir line 

Electrical Components Parameters 

Generator 180 MVA, 14.4 kV, 50 Hz 

Transformers TR1:180 MVA, 14.4kV/ 380kV    

TR2: 600kVA, 380kV / 154kV 

Lines Line(π): 85.104 km 

C: 8.6e-9 F/km,  R:1Ω ,   L:1e-3 H 

Loads L1:P=50 MW, Qc=17 MVAR 

Switch S:  2.5 – 5 sec.- On 

       0 – 2.5 sec.- Off 

 

To indicate the ferroresonance effect, voltage variation for single phase (Phase R) in the model can be 

given in Fig.2. Here, Fig. 2 shows the voltage variations to be occurred by of removing the load through the 

switch S (at 2.5nd sec.), which takes place at the end of the TR2 of the simplified model as shown in Fig.1.  

 

 
Figure 2. Overall data of the voltage variation for phase-R. 

 

According to the Fig. 2, over voltage variations, are observed as a result of the ferroresonance effect by the 

switching. 

 

4. ANALYSIS 

 

As an application of the ferroresonance data, at first, its spectrogram is presented. In this presentation, 

shown by Fig.3, both of the time domain and spectral domain presentations are given by use of a joint 

amplitude axis. Also, its time-frequency presentation can be shown on a two-dimensional plane. Hence all 

information about the data can be presented in this figure. However, it uses the normalised frequency value 

in Hz unit. Namely, the frequency axis is scaled by (0-1)fs .  Where fs is sampling frequency at 4.4 kHz. 
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Figure 3. Spectrogram of the all data. 

 

As seen in the spectrogram, all data has a non-stationary characteristic. The ferroresonance event starts at 

2.5 seconds with the time scaling of 2dt=2/fs=0.45 ms. After the spectrogram calculation, all data can be 

separated to stationary data pair for before and after the ferroresonance event. And, therefore the power 

spectral density function (PSD) is calculated for each separated parts of all data. These calculations are 

presented as shown in Fig.4 and 5. 

 
Figure 4. Logarithmic PSD for the data before the ferroresonance. 
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Figure 5. Logarithmic PSD for the data after the ferroresonance. 

 

5. CONCLUDING REMARKS 

 

As final results of this study, comparison of the PSD calculations is shown as seen in Fig.6. Where, 

considering the two spectral situations presented in Fig. 6, the spectral gain’s (Amplitudes in dB) increasing 

is observed by depending on the frequency values. In this manner, as an example, it can be said that: The 

gain is at around 60 dB at 50 Hz, while it becomes 85 dB for 1500 Hz.  Hence, this property can be 

interpreted as an effect of the ferroresonance phenomena, and it can be directly related to the over voltage 

effect as seen in Fig.1. 

 
 

Figure 6. Comparison of the Logarithmic PSDs for the ferroresonance data. 
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ANALYSIS OF CIRCUITS WITH OPERATIONAL AMPLIFIERS 
 

Anton Andonov  

University of Chemical Technology and Metallurgy,8 Kl.Ohridski, 1756 Sofia, Bulgaria; e-mail: 

andonov@uctm.edu 

 

Abstract: The method and the dependencies for transformation of parallelly connected active bipolars into one 

equivalent (theorem of Millman) during the analysis of single-line analogy circuits with operational amplifiers is 

presented.Three examples of the application of the theorem of Millman for determining certain parameters and 

dependencies for circuits of measuring amplifiers and converters are considered. 

Keywords: operational amplifiers, theorem of Millman, measuring converter.  

 

 1.INTRODUCTION  

 

 Two approaches are basically used for the analysis of different circuits with operational amplifiers 

(OA). The first one is based on the theory of feedback (FB). The second approach makes use of the laws of 

Kirhoff, considering OA to be ideal. 

 The present work examines the application of the method for transformation of parallelly connected 

active bipolars  (voltage generators) in one equivalent [1,7]. According to it, an electric circuit, consisting of  

n parallelly connected branches with conductivities Y1, Y2 , …, Yn  and voltage sources respectively e1, e2 , 

…, en…  (Figure 1)  can be replaced with an equivalent source of voltage Uoa and its own resistance Z: 

 

                            ∑
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=

=
=

=
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Where eK = Uok (k = 1,2,…,n). 

The sum (1) is algebric and the voltage signs are determined against a common reper, e.g. in respect to 

junctions O and A. The expression is valid even when part of the parallel branches are passive. Then the 

value of the respective voltage is taken to be equal to zero [1]. This dependency (theorem of Millman) can 

be used for determining some parameters of single-line analogy circuits with OA. Such circuits find wide 

application in the systems of automation as measuring amplifiers, measuring converters, various 

regulators, etc. [4,5,6,8,9,10]. Different correctional circuits as well as circuits for FB, generally with RC 

elements, participate in them.  

In all cases OA are considered to be ideal – with amplification coefficient of voltage without FB KU→∞ , with 

input impedance Zi → ∞  and input current I1→ 0,with output impedance Z0→ 0      ( with open circuit for 

FB), voltage and current of asymmetry u10→ 0 and  i10→ 0  [2,3,4,6,9,10].  

It is characteristic for AO that it “estimates” the status of its output and input and with the assistance of the 

external circuit for FB, it passes voltage from the output to the input in such a way that as a result the 

difference between the voltage of the output and input becomes zero [2,3,4,6]. 
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Figure 1. Parallelly connected active bipolars 

 

2. RESULTS AND DISCUSSION 

 

 Figure 2 shows the scheme of an inverting amplifier with a T-shaped divider in the circuit for FB [9]. 

All potentials in the marked junctions are considered against the common “mass” – junction O. According to 

the above mentioned characteristics of OA and the principle of “conventional ground” [2,3,4,6], the 

potentials ar the entries of OA are equal, i.e. Va = Vb = 0.  According to the theorem of Millman (1) we can 

write down: 
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Fig.2. Inverting amplifier with a T-shaped divider in the circuit for FB 

 

When (3) is solved against Va and is equalized to (4), it is easy to obtain the expression for the amplification 

coefficient of voltage for the circuit: 
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 Figure 3 shows the scheme of a measuring differential amplifier with high input resistance, which 

can work in intensive disturbing signals (broom, impulse interference, etc.), appearing single-phase at both 

entries [10]. The amplification coefficient of this circuit can be regulated by modifying R3 . Similarly to the 
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previous scheme there is an equality of the potentials at the entries of the OA, i.e. Va=Vc and Vb=Ve    

whereas  

 

                                                                    Ui=Va-Vb                                                (6) 

 

According to dependency (1) for the case is found:  
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Replacing the expressions (7) in (6) and provided that R4= R2   and R5 = R1 ,    after ordinary algebric 

transformations the following is obtained for the amplification coefficient: 

 

                                                           











23
1

i

0
R

1

R

2
R1

U

U
K                               (8)  

 

 
 

Fig. 3.  Measuring differential amplifier 

 

 The following scheme (Figure 4) finds application in automation as a proportional-integral-differential 

(PID) regulator as well as in the analog measuring technique for differentiating and separating rapidly-

changing signals, finding the average of alternating quantities, etc. [6]. On the conductivities  of the input 

circuit Y1  and the FB circuit Y2 in operational form [7], it can be written down: 
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                                (9) 

 

According to the considered features of OA, it follows that Va= Vb  = 0   . Then for junction  a   according to 

(1) it is obtained:                       
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When (10) is solved against U0(p) we obtain the link between the output and input voltage in operational 

form: 
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Fig.4  Proportional-integral-differential regulator 

 

 

After the reverse transformation of Laplas it is easy to obtain the link between the originals of the voltages:
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3. CONCLUSION 

 

 The use of the method and the dependencies for transformation of parallely connected active 

bipolars in one equivalent (theorem of Millman) can considerably simplify the analysis of singleline analogy 

schemes with OA. The proposed approach can be applied for obtaining certain parameters and 

dependencies for measuring converters, regulators, etc. It is particularly helpful in more complex schemes 

with more than one OA. 
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Abstract: This paper examined the influence of weak  (up to 0,1 T) pulsed, non-stationary, asymmetric, low 

frequency (up to 20 Hz ) magnetic fields upon glass bottles in time of structure formation.  Through experiments in real 

industrial conditions were defined the optimal ranges of variation of two basic electrotechnological factors of the 

magnetic pulses – coefficient of asymmetry and a duty cycle, when the produced glass bottles have the strongest 

internal pressure resistivity.  
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ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА ВЪРХУ СТЪКЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ   
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

 Известно е, че при определени условия въздействието с нискоенергийни електромагнитни 

полета (с енергия WEM<<kT, където Т е температурата на изследвания материал, а к-константата на 

Болцман) може да доведе до някои необратими изменения на структурата и свойствата на 

неравновесни кондензирани материални системи - метали, стъкла и др. [8,10,13]. 

 Натрупан е обширен експериментален материал, който показва възможността за промяна на 

реалната структура и макроскопичните свойства на редица материали след въздействие върху тях 

със слаби импулсни магнитни полета (с максимална индукция Bm< 0,1 T). Установено е, че 

въздействие с импулсни магнитни полета (ВИМП) влияе и върху такива типично диамагнитни 

материали като неорганичните оксидни стъкла [1,2,5,8,12]. Експерименталните изследвания в 

индустриални условия  показват възможността за съществено подобряване на качеството на 

стъклените изделия чрез ВИМП [1,2, 3,5,12].  Показано е  [1,2,3],  че при  стъклените бутилки най-

перспективни за практическо приложение са режимите с асиметрични знакопроменливи магнитни 

импулси (АЗМИ). При тях са постигнати най-добри резултати по отношение подобряване на 

механичната здравина на изделията. 

 Цел на настоящата работа е експериментално оптимизиране на влиянието на два от 

основните параметри на технологичните режими за ВИМП с АЗМИ на стъклени изделия (бутилки) – 

коефициент на асиметрия и коефициент на запълване на магнитните импулси. 

mailto:andonov@uctm.edu
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2.МЕТОДИ 

 

 При оптимизиране на  технологични процеси се търсят такива стойности на входните 

параметри, при които изходният резултат от процеса е най-добър в определен смисъл. 

Производството на стъклени изделия (бутилки) с магнитно въздействие е сложен и многофакторен 

процес за изучаване и управление [2,3,6,12]. Основен изходен параметър на процеса и показател за 

качеството на произведените бутилки - обект на изследване, е механичната им здравина, за която 

се съди по изпитванията на устойчивост срещу вътрешно налягане (УВН). Ето защо при 

изследванията за целева функция - параметър на оптимизация  е приета УВН (Р, at).  

 Експерименталните изследвания са проведени в реални индустриални условия на 

технологична линия за производство на бутилки. Начина на осъществяване на експериментите по 

AИМП, формирането на извадки и изпитване на изделията са подробно описани в [1,2, 3], а 

използваните устройства за AИМП – в [4]. 

 Магнитното въздействие с АЗМИ се осъществява на конвейерната линия между 

стъклоформуващия автомат  и темперната   пещ, където се движат формираните горещите  бутилки 

(с температура 850-500оC). Там е разположен индукторът на устройството за ВИМП, съставен от две 

еднакви цилиндрични намотки, разположени една срещу друга от двете страни на конвейера. Тъй 

като средното разстояние между намотките е равно на средният им радиус,  те могат да се 

разглеждат като намотки на Хелмхолц,  характеризиращи се с висока еднородност на възбужданото 

от тях магнитно поле в централната зона на въздушната междина  В тази зона преминават 

стъклените изделия и максималната стойност на магнитната индукция Bm в нея е приета за 

параметър на полето при различните режими на магнитно въздействие.          [1,2,3,4].  

 През времето ( t ), докато изделията преминават между намотките , се генерира поредица от 

определен брои (N) АЗМИ със предварително зададени параметри - продължителност на отделния 

импулс tи и продължителност на паузата между два съседни импулса tп  (фигура 1). Така не се 

нарушава съществуващата технология на производство, а само се добавя ново технологично 

въздействие с магнитно поле.  

 

 

 п 
t 
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t 

t 

 B 
1m 

B 

 и   B 
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Фигура 1. Асиметрични знакопроменливи магнитни импулси 
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         При експерименталните изследвания технологичните фактори (свързани с обикновената 

технология на производство, т.е. без въздействие на външно магнитно поле) са контролирани и 

подържани постоянни, а като регулируеми входни параметри, които се очаква да имат влияние 

върху целевата функция, са избрани следните електромагнитни фактори (свързани с 

пространствено-временните параметри на използваните АЗМИ ): 

 Максимална стойност на магнитната индукция Bm, измерена в центъра на работната зона на 

индуктора; 

 Коефициент на асиметрия  =B1m/B2m, където B1m и B2m са  максималните стойности на 

магнитната индукция съответно за положителните  и отрицателните части на импулсите (фигура 

1) ; 

 Брой на импулсите в поредицата (пакета) магнитни импулси N, с които се въздействува на всяко 

изделие; 

 Честота на следване на импулсите в генерираната поредица  импулси  f=1 /(tи + tп); 

 Коефициент на запълване на магнитните импулси    = tи / (tи + tп); 

 

3.ЕКСПЕРИМЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 

 В настоящото изследване са реализирани двуфакторни експерименти, като са варирани 

едновременно по два независими фактора – един от амплитудните фактори    (  ) и един от 

честотните фактори (  ). Останалите електромагнитни фактори са с фиксирани стойности  ( N = 15,  

f = 10 Hz,  B1m = 0,0560 T).   Обект за експериментите са стъклени бутилки за съхранение на 

газирани течности (тип “Швепс”-1l)  с високи изисквания за механична здравина и със следния  

химичен състав на стъклото:  72,95% SiO2, 0,17% Fe2O3, 1,41% Al2O3, 6,23% CaO, 3,2% MgO, 15,8% 

R2O (Na2O+K2O) и 0,25%SO2. При обработката на експерименталните резултати е използван 

статистически програмен продукт MINITAB10 [11]. От всеки режим на ВИМП и контролния режим са 

изпитвани на УВН извадки от по 40 бр. изделия и в следващата таблица са дадени средните им 

стойности. 

 На първия етап от изследването е планиран и проведен пълен факторен експеримент с 

вариране на двата фактора на две нива (ПФЕ 22 ). В таблица 1 (редове 1 ÷ 9) са дадени матрицата 

на планиране на този ПФЕ 22, нивата на факторите и интервалите на вариране, както и резултатите 

за целевата функция УВН (P, аt), получени при различните режими. След обработка на резултатите 

и необходимите статистически проверки за възпроизводимост на опитите (по критерия на Кохрен), 

за значимост на коефициентите на уравнението (по критерия на Стюдънт) и за адекватност (по 

критерия на Фишер) [6,7,9,11] е получено следното регресионно уравнение (в кодирани единици): 

  

                                                 P = 28,5 - 2,1X1 + 0,8X2 + X1 X2                                             (1) 

 

 Полученият модел (1) описва процеса на ВИМП с АЗМИ в сравнително тясна област на 

факторното пространство. За да се намери оптимален режим с магнитно въздействие, при който се 

произвеждат бутилки с максимална УВН е необходимо да се разширят диапазоните на изменение 

на двата фактора (  и  ) . Тъй като максимумът на целевата функция (P) се търси 

експериментално, поради наличието на смущаващи въздействия параметърът на оптимизация е 

случайна величина и това определя статистическия характер на метода за намиране на екстремум. 
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 За да се намали сложността на експериментите и броя на опитите, на следващия етап от 

изследването е използвана стъпкова процедура за постепенно движение към максимума на 

целевата функция – метод на Бокс-Уилсън [6,9,11]. Mетодът на Бокс-Уилсън  е градиентен метод за 

експериментална оптимизация. Използвани са алгоритъмът и процедурата за прилагане на метода, 

описани в [6,9].  

 Началната точка на експеримента, от която започва движението към оптимума е центърa 

(основното ниво на факторите) на  ПФЕ 2
2
  (таблица 1, ред 1).  За следващите опити е изчислена 

стъпката i на факторите за движение към максимума (таблица 1, редове 10,11). Базисен параметър 

е Х1, тъй като mахxibi = x1b1 = 2,1. От практически съображения базисната стъпка за изменение 

на коефициента на асиметрия е приета 1=0,4, а стъпката за изменение на коефициента на 

запълване - 2=0,1. Изборът на тези стъпки е определен от възможностите на устройството за 

генериране на АЗМИ [4]. Нивата на факторите (в натурални единици) и получените резултати при 

различните опити в хода на оптимизацията са дадени в таблица 1 ( редове 12÷16). Всички опити от 

1 до 5 са реализирани, като редът на провеждането им е избран по случаен начин. Максимален 

резултат за целевата функция УВН   (P=30,6 at) е получен при условията на опит 3 (=2,3  и =0,7). 

Експерименталните данни показват, че в сравнение с контролния режим (таблица 1, ред 17), чрез 

ВИМП са произведени изделия със значително подобрена механична здравина.  

  

Таблица 1.  Режими и резултати при експериментална оптимизация на ВИМП с АЗМИ 

 

№ Фактори и нива. 

Опити. 

 

( Х1 ) 

 

( Х2 ) 

P, аt 

(УВН) 

1. Основно ниво (Хi =0) 3,5 0,4  

2.  Интервал на вариране xi 1 0,2  

3. Горно ниво (Хi= +1) 4,5 0,6  

4. Долно ниво (Хi = -1) 2,5 0,2  

Пълен факторен експеримент 22 

5. Опит 1 -1 -1 30,2 

6. Опит 2 +1 -1 24,8 

7. Опит 3 -1 +1 29,9 

8. Опит 4 +1 +1 28,3 

9.  Регрес. коефициенти b1 =-2,1 b2=0,8 b12=1 

Движение към екстремума 

10. / xi bi / 2,1 0,16  

11. Стъпка i 0,4 0,1  

12. Опит 1 3,1 0,5 29,3 

13. Опит 2 2,7 0,6 30,1 

14. Опит 3 2,3 0,7 30,6 

15. Опит 4 1,9 0,8 29,8 

16. Опит 5 1,5 0,9 29,5 

17. Контролен режим - - 24,1 

   



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

220 

 
 

   

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  В реални индустриални условия е изследван  електротехнологичният процес на магнитно 

въздействие с асиметрични знакопроменливи магнитни импулси върху стъклени бутилки. 

Оптимизирано е влиянието на два основни параметъра на импулсните режими - коефициент на 

асиметрия  и  коефициент на запълване  на магнитните импулси върху механичната здравина 

(УВН) на изделията. Факторите са варирани в реално възможни за практическо приложение 

диапазони. Оптималните условия на процеса, при които се получават изделия с най-висока УВН са  

режими с    =2,3  и =0,7. 
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CREATING OF UNCEASING  MODEL OF THE STATE OF INDUCTION MOTOR 

IN THE STATE OF SYNCHRONIZATION WITH CO-ORDINATES 
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Abstract: In this work ing the stages are reflected in the making of unceasing model of the state of the induction model 

in synchronization in the state of co-ordinates.  For that purpose fundamental signs are brought to vector quantity. The 

system of differential equation for co-ordinates is adjusted.  

Synchronization with a magnetic field. It is represented the record of equation of the model of the condition including 

three matrixes. In the result the structural diagram in short amalgamated rotor in synchronization with the field of co-

ordinates. The type of unceasing model of the condition of the induction motor in short amalgamated rotor in 

synchronization with the field of co-ordinates.  

Key words: unceasing model, a field oriented co-ordinates, vector matrix, inlet vector, the vector of the condition.  

 

СЪЗДАВАНЕ НА  НОВ НЕПРЕКЪСНАТ МОДЕЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В СИНХРОНИЗИРАНА С ПОЛЕТО 

КООРДИНАТНА СИСТЕМА 
 

Даря Сиракова 

ТУ- София, ИПФ-Сливен 

гр. Сливен бул. „Бургаско шосе” № 59, тел.: 0896696642, e-mail: darja_doncheva@abv.bg 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

      В разработката се отразяват етапите по създаване на непрекъснат модел на състоянието на 

асинхронен двигател в синхронизирана с полето координатна система. За целта са изведени 

основополагащите изрази на участващите векторни величини. Приведена е и система от 

диференциални уравнения за координатна система синхронизирана с магнитното поле. Представен 

е и записът на уравнението на модела на състоянието включващ три матрици. В резултат на това е 

представена структурната схема на модела на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор в 

синхронизирана с полето координатна система.Приведен е също така и видът на непрекъснатия 

модел на състоянието на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор в синхронизирана с полето 

координатна система. 

 

2.ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Известно е, че за създаване на непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател 

синхронизиран с полето е необходимо да се разполага с уравненията описващи връзката между 

mailto:darja_doncheva@abv.bg
mailto:darja_doncheva@abv.bg
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отделните вектори, заедно с техните производни. [1,2,3] В  този случай за вектора на статорното 

напрежение 𝑢𝑠
𝑓
синхронизиран с полето е в сила следното равенство: 

                                                          𝑢𝑠
𝑓 = 𝑅𝑠𝑖𝑠

𝑓
+
𝑑𝜓𝑠

𝑓

𝑑𝑡
 + j𝜔𝑠 𝜓𝑠

𝑓
                                              (1) 

Очевидно произведението 𝑅𝑠 𝑖𝑠
𝑓
 е напреженовия пад върху активното съпротивление на статорната 

верига 𝑅𝑠 и идентичният вектор на статорния ток 𝑖𝑠
𝑓
 е една от уравновесяващите се компоненти. 

Втората компонента характеризираща първата производна на вектора на статорното 

потокосцепление е 
𝑑𝜓𝑠

𝑓

𝑑𝑡
 .  

      Третата компонента представлява напреженовият пад на същия ориентиран вектор спрямо 

индуктивното съпротивление на статорната верига и има посочения       запис  j𝜔𝑠 𝜓𝑠
𝑓

 . 

Равновесието на електродвижещите напрежения във вторичната (роторната) верига на ротора се 

дава с уравнение (2). 

 

                                                            0 = 𝑅𝑟 𝑖𝑟
𝑓
+ 
𝑑𝜓𝑟

𝑓

𝑑𝑡
 +j𝜔𝑟𝜓𝑟

𝑓
                                             (2) 

И тук участват напреженовите падове в активните и реактивната съставяща на ипеданса на 

роторната верига.  

  Аналогично потокосцеплението 𝜓
𝑠

𝑓
в статорната верига при полева ориентация ще се изрази като 

сума от произведенията на токовете и индуктивностите на статорния и роторния контур. Това се 

описва с уравнение (3). 

 

                                                              𝜓
𝑠

𝑓
 =  𝑖𝑠

𝑓
𝐿𝑠 + 𝑖𝑟

𝑓
𝐿𝑚                                                   (3) 

 

Потокосцеплението 𝜓
𝑟

𝑓
 на роторната верига при полева ориентация се определя също със две 

съставки съгласно уравнение (4). 

                                                               𝜓
𝑟

𝑓
= 𝑖𝑠

𝑓
𝐿𝑚 + 𝑖𝑟

𝑓
𝐿𝑟                                                  (4) 

където 𝐿𝑚- взаимна индуктивност 

             𝐿𝑟- индуктивност на ротора 

        𝐿𝑠- индуктивност на статора 

 

Ъгловата скорост 𝜔𝑟 на ротора в уравнение (2) е равна на разликата между ъгловата скорост 𝜔𝑠 на 

полето на статорния контур и ъгловата скорост 𝜔 на трифазното кръгово въртящо се магнитно поле, 

т.е. 

𝜔𝑟= 𝜔𝑠-𝜔 кръгова честота на приплъзване съответно на ротора 

Полево ориентирания вектор 𝑖𝑠
𝑓
на статора спрямо координатната система с оси d и q се определя с 

уравнение (5). 

                                                                   𝑖𝑠
𝑓
= 𝑖𝑠𝑑+ j𝑖𝑠𝑞                                                       (5)  
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Полевоориентираният вектор на роторния ток 𝑖𝑟
𝑓
съдържа също две компоненти в същата 

координатна система и се определя с уравнение (6).                      

                                                                  𝑖𝑟
𝑓
= 𝑖𝑟𝑑 + j𝑖𝑟𝑞                                                      (6) 

За същата координатна система полевоориентирания вектор на статорното потокосцепление и на 

роторното се дава с уравнение (7) и (8) 

                                                                𝜓
𝑠

𝑓
 = 𝜓𝑠𝑑 + j𝜓𝑠𝑞                                                      (7)        

𝜓
𝑟

𝑓
 = 𝜓𝑟𝑑+ j𝜓𝑟𝑞                                                       (8) 

Полевоориентираният вектор на статорното напрежение 𝑢𝑠
𝑓

 за същата координатна система се дава 

с израза (9). 

                                                               𝑢𝑠
𝑓 = 𝑢𝑠𝑑+ 𝑗𝑢𝑠𝑞                                                       (9) 

Аналогично за роторния контур този вектор има нулева стойност. 

От посочените изрази се вижда, че и тук както при установена координатна система се елиминира 

неизмеримия роторен ток при което системата от уравнения добива следния израз: 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑑𝑖𝑠𝑑  

𝑑𝑡
= (

1

𝜎𝑇𝑠
+

1−𝜎

𝜎𝑇𝑟
) 𝑖𝑠𝑑 + 𝜔𝑠 𝑖𝑠𝑞 + 

1−𝜎

𝜎𝑇𝑟
 𝜓𝑟𝑑

̓ + 
1−𝜎

𝜎
 𝜔𝜓𝑟𝑞

̓ + 
1

𝜎𝐿𝑠
𝑢𝑠𝑑  

𝑑𝑖𝑠𝑞

𝑑𝑡
 =  −𝜔𝑠𝑖𝑠𝑑 − (

1

𝜎𝑇𝑠
+ 

1−𝜎

𝜎𝑇𝑟
) 𝑖𝑠𝑞 − 

1−𝜎

𝜎
 𝜔𝜓𝑟𝑑

̓ +
1−𝜎

𝜎𝑇𝑟
 𝜓𝑟𝑞

̓ +
1

𝜎𝐿𝑠
𝑢𝑠𝑞

𝑑𝜓𝑟𝑑
̓

𝑑𝑡
 =  

1

𝑇𝑟
𝑖𝑠𝑑 −

1

𝑇𝑟
𝜓𝑟𝑑
̓ + (𝜔𝑠 − 𝜔)𝜓𝑟𝑞

̓

𝑑𝜓𝑟𝑞
̓

𝑑𝑡
 =  

1

𝑇𝑟
𝑖𝑠𝑞 − (𝜔𝑠 −𝜔)𝜓𝑟𝑑

̓ − 
1

𝑇𝑟
 𝜓𝑟𝑞  

̓

}
 
 
 
 

 
 
 
 

                        (10) 

 

В него съставящите на роторното потокосцепление за използваната система с оси d и q са 

съответно: 

                                                                      𝜓𝑟𝑑
̓ =

𝜓𝑟𝑑

𝐿𝑚
                                                       (11) 

                                                                     𝜓𝑟𝑞
̓ = 

𝜓𝑟𝑞

𝐿𝑚
                                                        (12) 

След преобразуване на посочените уравнения за въртящият момент в синхронизираната с полето 

въртяща система се получава:  

                                                        𝑚𝑀 = 
3

2
 𝑍𝑝

𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝜓
𝑟

𝑓
x𝑖𝑠
𝑓
                                                    (13) 

Като се отчете, че роторната реактивна компонента на полето 𝜓𝑟𝑞
̓  = 0, то окончателния запис на 

момента на двигателя добива посочения израз (14) 

                                                          𝑚𝑀 = 
3

2
 𝑍𝑝

𝐿𝑚
2

𝐿𝑟
𝜓𝑟𝑑
̓ 𝑖𝑠𝑞                                                  (14) 

 

Уравнения (10) и (14) от своя страна образуват комплексен непрекъснат модел на асинхронен 

двигател. Неговият вид е показан на фиг.1 [4] 
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Фиг.1 Модел на асинхронен двигател с накъсосъединен ротор в синхронизирана с полето 

координатна система 

 

 

От своя страна уравнение (10) е представено обобщено в следния модел на състоянието:  

 

                                               
𝑑𝑥

𝑓

𝑑𝑡
 = 𝐴

𝑓
𝑥
𝑓

+ 𝐵
𝑓
𝑢𝑠
𝑓
 + 𝑁𝑥

𝑓
𝜔𝑠                                                (15) 

 

В това уравнение векторът на състоянието е означен  𝑥
𝑓
        , а входния вектор  𝑢𝑠

𝑓
 . 

Векторът на състоянието от своя страна придобива следния запис: 

 

                                               𝑥
𝑓𝑇
= [𝑖𝑠𝑑 , 𝑖𝑠𝑞 ,𝜓𝑟𝑑

̓  ,𝜓𝑟𝑞
̓  ]                                                       (16) 

 а входния вектор : 

 

                                                    𝑢𝑠
𝑓𝑇
= [𝑢𝑠𝑑 ,𝑢𝑠𝑞]                                                                (17) 

 

След тези приемания системната матрица   𝐴
𝑓
 ,  входната матрица  𝐵

𝑓
 и матрицата на свързване 𝑁  

добиват следното представяне: 
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А
𝑓
≡

[
 
 
 
 
 
 
 
 −
1

𝜎
 (
1

𝑇𝑠
+ 
1 − 𝜎

𝑇𝑟
)             0                    

1 − 𝜎

𝜎𝑇𝑟
                  

1 − 𝜎

𝜎
 𝜔 

0               −
1

𝜎
 (
1

𝑇𝑠
+ 
1 − 𝜎

𝑇𝑟
)               −

1− 𝜎

𝜎
𝜔             

1 − 𝜎

𝜎𝑇𝑟
1

𝑇𝑟
                                0                         −

1

𝑇𝑟
                   − 𝜔 

 

0                                   
1

𝑇𝑟
                               𝜔                          −

1

𝑇𝑟 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                                                                                                                                             (18) 

                                                        𝐵
𝑓
 ≡ 

[
 
 
 
 
1

𝜎𝐿𝑠
       0

0       
1

𝜎𝐿𝑠

0            0
0            0]

 
 
 
 

                                                          (19) 

 

                                             𝑁 ≡  [

0         1           0          0
−1      0           0          0
0         0           0          1
0         0      − 1          0

]                                                 (20) 

 

                                                                                                                                        

Уравнението на състоянието (5) с трите матрици пояснява недвусмислено за наличие на 

двойнолинейна характеристика. Във връзка с това синхронизираните с полето компоненти 𝑢𝑠𝑑  ,  𝑢𝑠𝑞  

на статорното напрежение 𝑢𝑠  с честотата 𝜔𝑠  представят 

входните величини. Лесно е да се види, че  ъглова скорост 𝜔 в системната матрица 𝐴
𝑓
 се разглежда 

като измерим вариянтен параметър на системата. Формалната разлика между двата непрекъснати 

модела се явява нелинейният член с матрицата 𝑁 . Останалите матрици на двата модела съвпадат 

напълно една с друга.  

   Изнесеното до тук позволява нагледно да се представи непрекъснатия модел на състоянието на 

асинхронен двигател с на късо съединен ротор в синхронизирана с полето координатна система 

(фиг. 2).  

От фигурата се вижда,че входния сигнал на матрица 𝐵
𝑓
  представлява вектора на статорното 

напрежение 𝑢𝑠
𝑓
изменящо се във времето при синхронизация спрямо полето. Входния сигнал на 

матрица 𝑁   представлява ъгловата скорост 𝜔𝑠 на полето на статора.Изходния сигнал на тази 

матрица 
𝑑𝑥

𝑓
(𝑡)

𝑑𝑡
    след съответно сравняване с изходните сигнали на синхронизираните с полето 

векторни матрици 𝐵
𝑓
   и   𝐴

𝑓
  формира входен сигнал на интегрален блок, чиито изходен сигнал е 

вектор 𝑥𝑓 (𝑡)   синхронизиран с полето и изменящ се във времето t.  
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Фиг.2 Непрекъснат модел на състоянието на асинхронен двигател с накъсо съединен ротор в 

синхронизирана с полето координатна система 

 

 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Изнесеното до тук се явява основна предпоставка за по-нататъшното развитие на регулирането с 

непрекъснатите модели.При това както управляващият, така и регулиращият микрокомпютър 

работят дискретно и обработват само дискретните моментни стойности на реалните величини на 

двигателя. Последното обуславя предпоставка за разработване на дискретен модел както в 

синхронизираната с полето  така и в установена координатна система.  
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ON DEVELOPING DISCRETE MODEL OF INDUCTION MOTOR IN AN 

ESTABLISHECH COORDINATE SYSTEM 
  

Darya Sirakova 

Technical University of Sofia, Faculty of Sliven 

Bourgasko shose 59, Sliven, phone: 0896696642, e-mail: darja_doncheva@abv.bg 

 

Resume: The paper is available the schematic structure of a discrete model of the state of asynchronous three – 

phase motor with squirrel cage rotor. The pace of invention of the discrete model is described. There are also records 

of the relevant used equations and participating vector matrixes. The feasibility of elaboration in developing the 

direction of management asynchronous engine by magnetic field orientation.  

Key words: vector matrix, discrete model, established coordinate system 

 

 

ВЪРХУ РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВ ДИСКРЕТЕН МОДЕЛ НА АСИНХРОНЕН 

ДВИГАТЕЛ В УСТАНОВЕНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА 

Даря Сиракова 

ТУ- София, ИПФ-Сливен 

гр. Сливен бул. „Бургаско шосе” № 59  darja_doncheva@abv.bg 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

   Известно е, че [5] важен етап от разработването на система за управление чрез ориентация на 

магнитното поле се явява създаването на дискретен модел. За пълното решаване на този проблем 

и тук се налага създаване на дискретен модел на състоянието в установена координатна система и 

съответно създаване на дискретен модел на състоянието на асинхронен двигател в синхронизирана 

с полето координатна система [1,2]. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

    Създаването на тези модели се базира на векторен запис на уравненията, които характеризират 

състоянието на асинхронен двигател. Като изходно уравнение за еквивалентен дискретен модел се 

явява това, което съдържа две основни матрици[3,4]. Неговия запис е: 

   𝑥
𝑠
(𝑘 + 1) = Ф

𝑠
(𝑇,𝜔). 𝑥

𝑠
(𝑘) +Н

𝑠
(𝑇, 𝜔).𝑢𝑠

𝑠
(𝑘)                                      (1) 

От уравнение /1/ се вижда, че първата негова съставяща се образува от векторната матрица на 

статорния поток Ф
𝑠
(𝑇, 𝜔) , записът на която е следният:  

                     Ф
𝑠
 (𝑇, 𝜔) = exp[𝐴

𝑠
(𝜔)𝑇] =    

∞
∑ 

𝑣 = 0
 (𝐴

  𝑠
)𝑣  

𝑇𝑣

𝑣!
                                            (2)                   

Втората съставяща на уравнение /1/ е векторна матрица Н
𝑠
(𝑇,𝜔) имаща следния запис:                                        

mailto:darja_doncheva@abv.bg
mailto:darja_doncheva@abv.bg
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                           𝐻
𝑠
(𝑇,𝜔)   =   ∫ Ф

𝑠𝑇

0
(𝜏,𝜔) 𝑑𝜏 𝐵

𝑠
 =   

∞
∑

𝜇 = 0
 
(𝐴
𝑠
)𝜇−1

𝜇!
 𝑇𝜇𝐵

𝑠
                               (3) 

В тези изрази входния вектор 𝑢𝑠 се задава от управляващия компютър и затова има стъпаловидни 

компоненти. Преходната векторна матрица Ф
𝑠
 и входната такава Н

𝑠
 са зависими от работния период 

Т и от ъгловата/механична/ скорост 𝜔. Двете матрици имат форма на експоненциална функция, 

развита в ред. Матриците в тази форма са практически трудно използваеми. Затова обаче може да 

се допусне разсъждението, че с дискретния модел не може да се достигне желаната математическа 

симулация. Това разбира се служи изключително за развитие на дискретното регулиране. В случай, 

че е необходимо да бъде прекъснато регулирането по-рано трябва да бъде от регулирано чрез 

възникналата неточност посредством по особени методи на регулиране. Практическият опит 

показва, че при малко време на протичане на регулирането, под 400𝜇𝑠 е напълно достатъчно 

приближения от първи ред за двете матрици Ф
𝑠
 и  Н

𝑓
. Приближения от по-висок ред излишно ще 

повиши сложността на решението. 

  Целесъобразно е да се отбележи, че колкото е по-малко времето за тестване, толкова по-голяма е 

стабилността и съответно по-стабилна е честотата на въртене. Затова е целесъобразно да се 

намери оптимума между определеното време за тестване и честотата на въртене. В съответствие с 

изнесеното до тук краткият запис на двете векторни матрици в стационарна система се представя с 

уравнения /4/ и /5/: 

                                                 Ф
𝑠
 (𝑇,𝜔) = [

Ф11

𝑠
  Ф12

𝑠

Ф21

𝑠
  Ф22

𝑠 ]                                                       (4) 

                                                            Н
𝑠
(𝑇,𝜔) = [

𝐻1
𝑠
   

𝐻2
𝑠 ]                                                        (5)   

  По подробният запис на векторните матрици представени с изрази /4/ и /5/ има вида дефиниран 

съответно със записите /6/ и /7/: 

 

             Ф
𝑠
=

[
 
 
 
 
 1 −

𝑇

𝜎
(
1

𝑇𝑠
+
1−𝜎

𝑇𝑟
) 0

1−𝜎

𝜎

𝑇

𝑇𝑟

1−𝜎

𝜎
𝜔𝑇

0 1−
𝑇

𝜎
(
1

𝑇𝑠
+
1−𝜎

𝑇𝑟
) −

1−𝜎

𝜎
𝜔𝑇

1−𝜎

𝜎

𝑇

𝑇𝑟
𝑇

𝑇𝑟

0

0
𝑇

𝑇𝑟

1−
𝑇

𝑇𝑟

𝜔𝑇

−𝜔𝑇

1−
𝑇

𝑇𝑟 ]
 
 
 
 
 

                                       (6) 

 

 

                                                            𝐻
𝑠
= 

[
 
 
 
𝑇

𝜎𝐿𝑠

0

0
𝑇

𝜎𝐿𝑠

0
0

0
0 ]
 
 
 

                                                           (7) 

В съответствие с изнесеното до тук може да се отбележи, че структурата на дискретния модел на 

състоянието на асинхронния двигател в установена декартова координатна система има вида 

представен на фиг.1 
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Фиг.1 Структура на дискретен модел на състоянието на асинхронна машина в установена 

координатна система 

 

  В съответствие с това, уравнение /1/ може да бъде представено с по-подробен запис:    

                                       𝑖𝑠
𝑠
(𝑘+ 1) = Ф11

𝑠
𝑖𝑠
𝑠
(𝑘) +Ф12

𝑠
 𝜓𝑟

′𝑠
(𝑘) +𝐻1

𝑠
𝑢𝑠
𝑠
 (k)                                  (8) 

Уравнението за роторното потокосцепление в установена координатна система ще добие следния 

запис: 

                                       𝜓𝑟
′𝑠
(𝑘+ 1) = Ф21

𝑠
𝑖𝑠
𝑠
 (k)+Ф22

𝑠
 𝜓𝑟

′𝑠
 (k)                                                  (9) 

където к=0,1,2…∞. 

  Това разделяне на общия модел /от уравнение/1// на два частни модела /8/ и /9/ позволява 

получаване на практически благоприятна изходна точка за развитието на управление чрез 

ориентация на магнитното поле. Лесно е да се види, че уравнение /9/ представлява токовия обект за 

управление на асинхронен двигател. Токът, който ще регулираме съдържа два вектора. Първият е 

на статорното напрежение 𝑢𝑠
𝑠
(𝑘), а вторият на бавно изменящият се роторен поток 𝜓𝑟

𝑠
(𝑘).                                                            

Последното се вижда от представената структура за токорегулиране на асинхронен двигател в 

установена координатна система на фиг.2. 

  Целесъобразно е да се отбележи, че потокът може да се оцени и с различни сензори. Оценъчната 

стойност на роторния поток се употребява, когато се изисква изчисляване на приплъзването на 

възбудителния ъгъл за ориентацията на полето и когато е необходимо тази реална стойност да се 

отчита при регулиране на роторния поток. По пълно представяне на изнесеното се изяснява с  фиг.3. 

 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

230 

 
 

)(' ks

r

s

Ф12

)(k

)(ku
s

s

s

H1

)1( kis

Iz 1

)(ki
s

s

s

Ф11

)(k

 
Фиг.2 Структура на обекта на токорегулиране на асинхронна машина в установена координатна 

система 

 

От фигурата се вижда, че входни величини за векторна матрица Ф21

𝑠
 се явява вектора на статорния 

ток и на ъгловата/механическа/ скорост на въртене. Изходния сигнал на тази векторна матрица се 

сравнява с изходния сигнал на втората векторна матрица Ф22

𝑠
 и при наличие на отклонение 𝜓𝑟 

′ 𝑠
(𝑘 +

1) постъпва на входа на следващата векторна матрица 𝑍−1𝐼. 

 

    3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   

 В заключение може да се отбележи, че с изнесеното в настоящата разработка се получава: 

1. Обогатяване на теорията на управлението чрез ориентация на магнитното поле на трифазен 

асинхронен електродвигател 

2. Създадени и предложени нови дискретни структури на модели на трифазен асинхронен 

двигател с накъсо съединен ротор в установена декартова координатна система. 
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Фиг.3 Структура на 𝑖𝜔 - модел на потока в установена координатна система 
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL LOCATION OF REGIONAL SUBSTATIONS 

IN MEDIUM VOLTAGE NETWORKS  
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Abstract: In this article an example is given showing a different approach from the classical method for determining 

the location of transformers and substations in medium voltage networks. The approach, based on the graph theory, is 

applied for determining the optimal location of a regional substation. In this way the length of the network  is 

significantly reduced which improves the reliability and quality of power supply.  

Keywords: graph, medium voltage network , regional substation, optimization, shortest path. 
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ПОДСТАНЦИИ В МРЕЖИ ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕОРИЯТА НА ГРАФИТЕ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Tемите, свързани с оптимизацията на електрическата мрежа, са много актуални. Нека допуснем, че 

подстанцията представлява склад с готова продукция, от който пътуващ търговец разнася стоката 

да различни магазини в магазинната мрежа. Много важно в случая се явява разположението на 

склада, който трябва да е по-близо до най-големите магазини (потребители). Казано с други думи, 

разположението на склада се избира в зависимост от разстоянието, големината и честотата на 

доставките. В този случай може да се приложи теорията на графите. Това е един от най-удобните 

методи, с които може да се изследват електрическите мрежи. В литературата се срещат и други 

методи за оптимизация на електрическата мрежа, като „методът на пътуващия търговец”, методът 

на “мравките”, “табу търсещ метод” и др.  

Графите се използват при анализа и проектирането на системи за електро-, водо-, газо- и 

топлоснабдяване, комуникации, транспортни мрежи и др. [1, 2, 3]. При това особен интерес 

представляват решенията на оптимизационните задачи с помощта на графите. Може да се каже, че 

думата „граф” и „мрежа” са родствени, и заедно с понятието „граф” често се използва и понятието 

„мрежа”. Това особено се отнася към случая, когато освен чисто структурни съотношения в графа се 
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задават някои количествени характеристики на точките и лините, образуващи графа. Такъв 

претеглен граф се нарича просто мрежа  

Всеки граф е изграден от възли (точки и върхове), които са съединени помежду си с ребра. Ребрата 

могат да бъдат насочени еднопосочни и ненасочени двупосочни. На всяко ребро отговаря 

определено тегло. В нашия случай теглото се определя от разстоянието и мощността между двата 

възела. В графа се използват следните понятия: 

- свързващо дърво на един свързан граф наричаме всеки граф, който съдържа всичките му 

възли; 

- минимално свързващо дърво на един свързан граф наричаме онова свързващо дърво, на 

което сумата от теглата му е минимална. [4, 5]. 

 

2. ПОСТАНОВКА НА ОПТИМИЗАЦИОННАТА ЗАДАЧА 

 

Поставената цел в настоящата статия е да се определи местоположението на районната 

подстанция при най-малка дължина на електрическата мрежа, т.е. центъра на графа.  

В таблица 1 са дадени кординатите на точките (възлите), които представляват консуматорите с 

тяхната мощност. Възлите са номерирани. При свързването помежду им се получава граф. На 

практика тези възли представляват местата на консуматорите на електрическа енергия с тяхната 

мощност. 

Териториалното разположение на районната подстанция зависи от големината на товара и 

разположението на консуматорите на електроенергия. Необходимо е подстанцията да бъде близо 

до инфраструктура. Приближаването на подстанцията към товарите позволява да се повиши 

надеждността и икономичността на електроснабдяването на консуматорите, както и да се намали 

дължината на мрежата и да се намалят загубите на напрежение и електроенергия. Това води до 

съкращаване на разходите по подръжка и намаляване на зоните на аварии. 

 

Таблица 1. Кординати на възлите и консумирана мощност. 

Възел ib  Кординати 

на възли 

, ,[ ]i iX Y km  

Консумирана 

мощност 

,[ ]P kw  

Възел iB  Кординати 

на възли 

, ,[ ]i iX Y km  

Консумирана 

мощност 

,[ ]P kw  

1 1,5; 1,5 300 7 5,5; 4 300 

2 3; 2 550 8 6,5; 2,5 400 

3 3; 2,2 400 9 6,6; 5,6 700 

4 2,5; 5 600 10 6; 7,7 280 

5 4; 4 450 11 4,5; 6 350 

6 4,5; 2,5 250 12 3,5; 7,5 450 

 

Базирайки се на изследванията, представени в [6, 7], е построен най-краткият скелет на дървото или 

мрежата с най-малка дължина (Фиг. 1) на базата на алгоритъма на Дейкстра. Общата дължина на 

мрежата е 21,9 км. 
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Фиг. 1. Най-кратък скелет на графа или мрежа с най-малка дължина.  

 

Задачите от такъв тип се наричат мини-максни задачи за разположение. Получените при решението 

на тези задачи места на разположение и пунктове за обслужване се наричат центрове на графа. 

В някои задачи за разположение е най-добре да се минимизира сумата от всички разстояния от 

върховете на графа до центъра на обслужването. Такъв критерий се явява подходящ в задачите за 

избор на местата на разположение на телефонните комутатори, подстанциите в електрическите 

мрежи и базите за снабдяване (складове) в мрежа от пътища. Задачи от такъв тип се отнасят към 

минимално-сумарни задачи за разположение, въпреки че обектната функция често не е просто сума 

от разстоянията, а сума от различни функции на разстоянията. Местата на разположение на 

пунктовете за обслужване, получени в резултат на минимизацията на сумата от разстоянията, се 

наричат центрове на графа. Понякога те биват наричани медиани на графа.  

В по-общ вид задачите се формулират, като на всеки връх се съпостави тегло, представляващо 

например електрически товар. Когато става дума за оптимално разположение на два, три, или 

повече пунка за обслужване (подстанциите в електрическите мрежи), минимално-сумарната задача 

може да бъде обобщена по следния начин: не се минимизира сумата от най-кратките разстояния от 

върховете на графа до близките до тях пунктове, а целевата функция, подлежаща на минимизация, 

т.е. сумата от тегловите разстояния. 

Нека допуснем, че G е свързан граф. Под дължина на маршрута в свързания граф ще се разбира 

количеството ребра (с възможни повторения), образуващи този маршрут. Ако има маршрут 

b0, c1, c2, b3,….ck, bk, то неговата дължина съвпада с броя на включените в маршрута ребра и е равна 

на k [8]. 

 

Таблица 2. Дължина на ребрата в електрическата мрежа. 

Ребро ( , )i jb b  Дължина на реброто 

ijd , [km] 

Ребро ( , )i jb b  Дължина на реброто 

ijd , [km] 

5,3 2 5,7 1,5 

2,3 0,5 5,11 2 

1,2 1,5 11,10 2,5 

5,4 1,5 11,12 1,5 

5,6 1,5 11,9 2,3 

6,8 1,8 5,9 3,3 
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След като се знаят кординатите, дължината на всяко ребро Dij се може да се определи.  

Дължината на най-краткия маршрут между върховете bi  и bj  (той се явява проста верига) се нарича 

разстояние между тези върхове и се означава като d(bi,bj).  

Да означим отклонението от върха с числото: 

 

( ) ( , )
j

Max

i b B i jL b d b b .      (1) 

 

( )iL b  съответства на разстоянието от връх до връх (или върхове), който е най-отдалечения от bi. 

Интуитивно се подразбира, че върхът bi се явява относително централен, ако ( )iL b  е относително 

малко. Върхът, в който се достигат най-малки отклоненения, се нарича център на графа. Върхът с 

най-голямо отклонение се нарича периферна точка на графа. Графът може да има много центрове и 

множеството от всички централни върхове се наричат центрове на графа. Максималното 

отклонение от центъра на графа до всички отклонения се нарича диаметър на графа G: 

 

( ) ( , )
i j

MAXMAX

b Bb B i jD G d b b
 

 .     (2) 

 

Върхът се нарича периферен, ако L(bi) = D(bi). Минималното отклонение от центъра на графа до 

всички отклонения се нарича радиус на графа и се обозначава с R(G).  

 

( ) ( , ) 
i j

MAXMAX

b Bb B i jR G d b b       (3) 

 

Върхът се нарича централен, ако L(bi)=R(bi). 

За илюстрация на Фиг. 2 е показан принципът на алгоритъма на Дейкстра. 

На Фиг. 2 избираме един връх и обхождаме всички върхове по ребрата с най-малки тегла. Всеки 

връх може да е център на графа. Радиусът на графа се определя, като процедурата се повтори за 

всички върхове както следва от формули (2)–(4). За определяне на центъра на графа е нужно да се 

намери най-краткият път (разстояние) между всички двойки върхове от избраният начален. Едно от 

възможните решения на тази задача ще бъде последователно прилагане на алгоритъма на 

Дейкстра с избор на всеки връх на графа в качеството на начален. Алгоритъмът на Дейкстра 

позволява да се построи във всеки връх на дървото на графа най-краткият път от избрания връх до 

всички останали върхове. Следва да се отбележи, че дървото на най-краткия път няма отношение 

към най-краткия път на скелета на графа (минимален скелет на дървото). По-ефективен алгоритъм 

за намиране на най-краткия път между всички двойки върхове се явява алгоритъмът на Флойд-

Уоршал. Известно е, че прилагането на алгоритъма на Флойд-Уоршал е по-малко трудоемко и 

икономисва почти 50% от времето в сравнение с използване на алгоритъма на Дейкстра [1, 5]. 

Алгоритмите на Флойд-Уоршал и Дейкстра принадлежат към общоизвестните алгоритми, 

описанието на които може да се намери в учебници по дискретна математика, в частност [6, 7]. 
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Фиг. 2. Илюстрация на алгоритъма на Дейкстра  

в пет стъпки  в зависимост от теглата на ребрата. 

 

Дървото състои от един централен връх и два съседни върха (както е формулиран в една от 

теоремите на теорията на графа). Ако дървото има централен връх, то се нарича централно. Ако 

дървото има два съседни централни върха, то се нарича бицентрално. Дървото не е необходимо да 

се разглежда в сложни алгоритми за намиране на най-кратките пътища между всички двойки 

върхове. Цялата алгоритмизация е опростена, защото в дървото всяка двойка върхове е свързана с 

една и само една проста верига за дърветата. Подборът на някой връх незабавно определя най-

късото разстояние в дървото и на най-кратките разстояния от този избран връх до всички останали 

върхове.  

 

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Ще бъде определен центърът на графа, показан на Фиг. 1, построен като резултат от намирането на 

минималния скелет на дървото с алгоритъма на Дейкстра. В претегления граф определянето на 

пътя е представено с последователност от клони. За дължина е взето числото, равно на сумата от 

теглата на входящите клони по този път. Ако пътят е b0, e1,b1,b2, …ek, bk, дължината на пътя d(b0,bk) се 

определя като сумата от дължините на клоните d(e1)+d(e2)+   d(ek). Чрез d(bi,bj) е означена 

дължината на претегления път между върховете bi и bj. Както и преди, претегленият връх bi  е 

съпоставен според консумираната мощност Pi. 

За всеки връх Bi B  е определено числото: 

 

( ) ( , ),


 Bj B
C Bi Pjd Bi Bj      (4 

 

което щe наричаме трансферно. Задачата за намирането на центъра на графа се състои в 

намирането на най-малкото трансферно число: 

 

( ) ( , ). 



 Bi B Bj B

Bi B

MIN C Bi Pjd Bi Bj      (5) 
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Така се достига до мини-сумарната задача за разместване на пункта за обслужване, който трябва 

да бъде на най-малко разстояние от всички други върхове на графа. Върхът, в който се достига този 

минимум, се нарича център (или медиана) на графа: 

 

( ) ( ) ( , ).    ц bi b bi b bj bc b MIN C bi MIN Pjd Bi Bj    (6) 

За върха B5  предавателното число e: 

5 300.(1,8 2) 400.(1,7 1,7) 250.1,7 600.1,7 300.1,5

350.2 280.(2 2,5) 700.(2,2 2) 450.(2 1,7) 12725.

V        

       
 

За върховете B4, B6, B7, които са сродни на върха B5, трансферните числа са равни съотвено 

на 15793, 19096 и 16990. 

Следователно е налице централен граф, а върхът B5 се явява единствен център на графа. Считайки 

върхът V5  за център на графа може да се отбележи, че във формули (4)–(6) всяка дължина (или 

рамо) на пътя (B5, Bj) е действащият товар Pj. На Фиг. 3 за нагледност всяко рамо е показано 

отделно от другите. 

1

2
3 6 8

7
5

4

11

12

10

9

 
Фиг. 3. Радиално захранена електрическа мрежа. 

 

Следователно подстанцията трябва да бъде поставена в областта на потреблението във връх B5 с 

кординати X5=4,0 и Y5 =4,0 (Фиг. 3). Ще отбележим, че това разположение на подстанцията не се 

различава много от центъра на електрическият товар (X0=3,44, Y0=4,65), намерено без отчитането 

на структурния компонент на графа. След прилагането на теорията на графите дължината на 

електрическата мрежа се скъсява с 3,5 км, което е 15% от общата й дължина. 

 

ИЗВОДИ: В настоящата статия е направена оптимизация на разположението на районна 

подстанция в електрическа мрежа за средно напрежение и са определени нейните координати. 

Оптимизацията е извършена посредством прилагането на теорията на графите при неизменен 

състав, месторазположение и големина на установената мощност на консуматорите, и е базирана 

на търсенето на центъра на графа. В резултат на оптимизацията дължината на електрическата 

мрежа е намалена с 15%. Това води до повишаване на надеждността, икономичността и качеството 

на електроснабдяването на консуматорите. 

Представеният в статията подход, базиран на теорията на графите, може да се използва за 

оптимизиране на структурата на новопроектирани електрически мрежи, както и за структурни 

реконструкции на съществуващи такива. 
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Abstract: The report reviewed methods for improving the power factor in power distribution networks. An analysis of 

existing software products for simulation the operation of power distribution networks in terms of their advantages and 

disadvantages. A software product is chosen suitable for the simulation of such networks, to analyze methods for 

correction of the power factor. A simulation study is made of the distribution network  of manufacturing company with 

and without inclusion of resources for correction of the power factor.  
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СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ КОРЕКЦИЯ НА ФАКТОРА НА 

МОЩНОСТТА В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ 
 

Антоанета Димитрова 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“,  

Ул. Граф Игнатиев No.38, 8602, 8602, Ямбол, България, 

e-mail:adimitrova77@abv.bg 

 

1.УВОД 

 

Корекцията на фактора на мощността на електрическите товари е проблем при 

електроразпределителните компании и при индустриалните консуматори на електроенергия. Всеки 

потребител се стреми да постигне по-пълно използване на активната енергия и да намали 

потреблението на реактивната. 

Повечето товари в електроразпределителните мрежи, така и в индустрията са: 

 Активен – при този товар тока и напрежението са във фаза, консумира се само активна енергия, 

в този случай фактора на мощността е единица. Примери за такъв тип електрически товар са 

нагревателите и лампи с нажежаема жичка; 

 Индуктивен – при този товар напрежението изпреварва тока под определен ъгъл, това води до 

понижаване на стойстта на фактора на мощността. Примери за такъв тип електрически товар са 

трансформаторите, електродвигателите, навивки на бобини; 

 Капацитивен – при този товар тока изпреварва напрежението, това води до подобряванена 

фактора на мощността. Примери за такъв тип електрически товар са кондензаторните батерии, 

подземни кабелни линии, кондензатори в различни ел. схеми; 

 Комбинирани – повечето електрически товари не са само от един тип, например чисто 

индуктивни или чисто капацитивни. При такъв тип смесени товари, фактора на мощността е по-

малък от единица и варира в зависимост от натоварването. Примери за такъв тип електрически 
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товари са еднофазен електродвигател, такъв използващ кондензатор за стартиране, ел. вериги за 

стартиране, регулиране и филтриране, свързани в електроразпределителни мрежи и/или към 

електрически машини. 

По-често използваните в практиката методи за подобряване на фактора на мощността са: 

 Синхронен двигател – при превъзбуждане, отдава индуктивна мощност и подобряват фактора на 

мощността в мястото на инсталирането им; 

 Кондензаторна батерия – въвежда отрицателна реактивна мощност без да променя активната 

мощност на товара. 

Кондензаторните батерии са с висока себестойност, но са значително по-евтини в сравнение със 

синхронните двигатели. 

Получаването на максимална ефективност от използването на компенсиращо оборудване е 

възможно при свързването към индивидуален товар.  

Кондензаторните батерии се разделят на две основни групи: 

 Шунтиращи; 

 Последователно свързани. 

Това разделяне на категориите е в зависимост от свързването на кондензаторната клетка към 

системата. По-често използвани са шунтиращите кондензаторни батерии, при повечето налични 

нива на напрежение. Предимствата на този тип кондензаторни батерии са [9]: 

 Намаляват консумираният ток от системата; 

 Подобряват нивата на напреженията на товара; 

 Намаляват загубите; 

 Подобряват фактора на мощността; 

 Намаляват натоварването на генераторите; 

 Намаляват цената за мегават на системата. 

Проектирането на система за компенсация на реактивна енергия с кондензаторни батерии е 

свързано с изчислителен процес и търсене на оптимално решение като се установят за мрежа с 

променливо във времето натоварване, възли където могат да бъдат инсталирани кондензаторните 

батерии, техният вид, независимо дали е фиксиран или модулиран в стъпки и изчисляване на 

тяхната мощност. На съвременното ниво на развитие на науката и техниката за целта се използват 

програмни продукти за симулация [8]. 

Целта на доклада е да се направи симулационно изследване на работата на кондензаторна батерия 

при регулиране на фактора на мощността в електро разпределителни мрежи. 

 

2.СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ И 

СИСТЕМИ 

 

При съвременните изследвания в областта на подобряване на фактора на мощността се прилагат 

CAE системи (Computer Aided Engineering). Преимствата на САЕ системите при симулация на 

електроразпределителни системи и мрежи са посочени от много автори [1,2,3,5]. 

Основни предимства: Важни предимства на използването на представените програмни 

инструменти са: анализ на много сложни системи, които са били решавани с лист и химикалка 

преди, а също така има възможност да се решават много по-сложни задачи, което по-рано е било 

нереалистично, дори и невъзможно без специализиран софтуер. 
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Основни недостатъци: Три от недостатъците от използването на тези програмни пакети са 

поддръжката и работата на тези програми инсталирани на персонален компютър, по-голямо време 

се отделя за това как се работи с САЕ системата отколкото към решението на задачата за която е 

предназначен програмния продукт [4,7,10,12]. В таблица 1 е направен сравнителен анализ на по-

често използваните в практиката програмни продукти за изследване на електроразпределителни 

мрежи и системи. 

 

Таблица 1. Програмни продукти за изследване и анализ на електроразпределителни системи и 

мрежи 

Наименование Сфера на приложение Особености 

Поддържани 

операционни 

системи 

1.Концепция  на 

Разширено 

Заземяване (WinIGS) 

Опростен графичен потребителски интерфейс което 

позволява бързо и лесно моделиране на наземни 

мрежи. След създаването на модела може да се 

наблюдава ефекта на различни стойности на аварийния 

ток, прилаган към мрежата и да се определят 

областите, в  които са има риск от превишаване на 

пределното  напрежение. Втората фу нкция на анализ 

на попадения от мълния .  

у дар екраниране на подстанции за повече информация 

за мълниезащита. 

Съпротивлението на почвата е ограничено до 

два слоя. Ползата е изключително бързо време 

на на обработка в  сравнение с една програма, 

която може  за около час да обработи сложен 

модел на почвата. За съжаление, резу лтатите 

може да не са толкова точни, и това може да 

бъде опасно за живота в  райони с по-големи  

източници на ток и амломерни наземни мрежи.  

 

 

Windows 2000, 

Windows XP, 

Windows Vista и 

Windows 7 

2. ASPEN 

Усъвършенствани 

системи за 

енергетиката 

OneLiner- програма за координация на релетата и 

проверка на прекъсвачите при късо съединение 

 DistriView- интегриран пакет от спад на напрежението, 

късо съединение, координация релета, и хармоници и 

изчисляване на надеждността на софту ера за 

разпределение полезност системата 

Power Flow Program- програма мощностен поток, 

предназначен за планирането, дизайн и оперативни 

проу чвания на предаване, под-преносната и 

разпределителните мрежи (в ключва основен стил 

скриптов  език) 

 

Line Constants Program- изчислява електрически 

параметри на електропроводи и подземни 

кабели 

Relay  Database-хранилище на реле информация 

за електрически компании и промишлени 

съоръжения 

Line Database- електронно хранилище на данни, 

свързани с електропроводи и кабели 

отделни проду кти на 

платформа Windows 

3. BCP Switzerland 

(NEPLAN) 

Поддържа множество моду ли за анализ на 

електрически вериги 

Има следните моду ли: поток  на натоварване, 

късо съединение, анализ при извънредни 

ситу ации,анализ при стартиране на двигатели, 

изчисления на параметрите на линия, реду кция 

на мрежата,анализ на хармоници, 

инвестиционен анализ, динамична симу лация, 

анализ на надеждността, свръхток и защитно 

разстояние, анализ заземяване, прогнозиране 

на товара, инстру менти за оптимизиране на 

мрежата, кабелно оразмеряване 

разполага с C / C ++ 

език въз основа на 

програмиране и 

MATLAB интерфейс. 

4. Commonwealth 

Associates 

(Transmission 2000) 

Патентован проду кт,   за анализ на преносни системи за 

кому нални у слу ги.  

Включва поток натоварване, ограничено 

икономическо експедиране, преходна 

стабилност, късо съединение, анализ защита, и 

изчисляване на линейни константи.  

 

5. CYME 

Интегриран пакет от моду лни мощност инженерни 

приложения- самостоятелни приложения за изчисления 

на кабелни и електромагнитни преходни процеси. 

 

Разполага с набор от фу нкции, в ключително 

натоварване по ток, късо съединение, 

балансиране на разпределение на 

натоварването / оптимално разполагане на 

кондензатори, оценка натоварването, 

надеждност, преходна стабилност,анализ на 

хармоници,динамично задвижване, 

непредвидени разходи, координиране защита, 

оптимизация на превключване, дизайн 

заземителна мрежа,анализ на дъгов  разряд.  

 

6. DIgSILENT 

(PowerFactory ) 

Лесен за използване и се грижи за всички стандартни 

ну жди за анализ на електроенергийната система. Някои 

Приложения от висок клас в  нови технологии, 

като например вятърната енергия и 

Windows-базирана, 

Характеристиките 
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от фу нкциите включват анализ мощностен поток, 

анализ на грешките, анализ на стабилността, реду кция 

на мрежата, анализ на защита, анализ на 

електромагнитни преходни процеси,анализ на 

стартиране на двигател хармоничен поток при 

натоварване, оценка на състоянието, оценки при 

извънредни ситу ации и надеждност изчисление 

възду шната линия и кабелна параметър, 

разпределение анализ на мрежата, собствена стойност 

/ модален анализ. 

разпределено производство и обработка на 

много големи енергийни системи. В допълнение 

към самостоятелно решение, за PowerFactory  

двигателят може да бъде безпроблемно 

интегриран в , DMS и EMS поддържащи 

стандарти отворена система. Гъвкава база 

данни. 

включват C ++ стил 

скриптов  език, 

7. DNV GL (Sy nerGEE 

Electric) 

Поддържа множество моду ли за анализ на 

електрически вериги 

Фу нкции включват поток натоварване, 

симетрични и асиметрични грешки, поставяне на 

кондензатори, превключване при извънредни 

ситу ации, хармоничен импеданс,стартиране на 

импеданс,фазово балансиране, прогнозна 

надеждност и защитна координацията на на 

у стройството., 

 

8. Energy  Adv ice (EA-

PSM) 

Характеристиките включват мощностен поток, късо 

съединение,дъгов  разряд, хармоничен поток на товара, 

координация на защита, защита от разстояние и 

координация,стартиране на двигател, проследяване на 

защита, изчисления на  у споредни линии, кабелно 

оразмеряване на ниско и средно напрежение, 

хармонични загу би в  силов  трансформатор 

На базата на IEEE, IEC и GOST стандарти.   

9. Energy  Computer 

Sy stems (SPARD) 

Поддържа основни фу нкции за анализ на електрически 

вериги 

Фу нкциите включват поток на товара, късо 

съединение,анализ на хармоници,автоматична 

защита на координацията, преходна стабилност.  

 

10. Electrocon (CAPE) 
Поддържа основни фу нкции за анализ на електрически 

вериги 

Фу нкциите включват анализ на късо 

съединение,защитна координация, реле 

настройки и проверка с тренажор система, поток 

на товара, оценка на мощностен прекъсвач и 

ресорните константи изчисления.  

 

11. EPFL (SIMSEN) 
Поддържа основни фу нкции за анализ на електрически 

вериги 

Анализ на  характеристики включват симу лация 

на електромагнитни преходни процеси в  AC / DC 

мрежи, преходна стабилност, общ анализ на 

грешките и су б-синхронен резонанс, 

 

12. ERACS 
Поддържа основни фу нкции за анализ на електрически 

вериги 

Характеристиките включват: поток на товара, 

късо съединение,анализ на дъгов  

разряд,проу чване на хармониците,защита  на 

координация 

 

13. Easy Power 

Включва следните моду ли:аналаиз на дъгов  

разряд,мощностни потоци,късо съединение, OPF, 

координация на защитта,динамична 

стабилност,преходни процеси при стартиране на 

двигатели,анализ на хармоници 

Допълнително включва моду ли за оразмеряване 

на захранване , прекъсвачи, кому тационна 

апарату ра, ппедпазители,панели. Позволява 

изу чаването на множество сценарии системата 

в  движение 

 

14. ETAP 
Поддържа множество фу нкции за анализ на 

електрически вериги 

Фу нкциите включват анализ на дъгов  

разряд,анализ на потока на натоварване,анализ 

на къси съединения във  веригата,стартиране на 

двигател,анализ на стабилността,стартиране на 

генератор,параметър за оценка,кабелно 

оразмеряване,оценка на 

надеждността,изчисления на линия,анализ на 

хармоници, DC поток натоварване, разреждане 

на батерията и размеряване,заземяване,  

 

15. MathWorks 

(SimPowerSy stems) 

Поддържа множество моду ли и фу нкции за симу лация и 

анализ на електрически вериги 

SimPowerSy stems е инстру мент, който е част от  

Simulink MATLAB и осигу рява модели на много 

компоненти, използвани в  енергийни системи, 

в ключително трифазни машини, 

електрозадвижвания, и библиотеки на модела за 

специфични приложения като Гъвкави AC 

преносни системи, и генериране на вятърна 

енергия. Хармоничен анализ, изчисляване на 

Total Harmonic Distortion, потока на натоварване, 

и дру ги ключови енергийни системни анализи са 

автоматизирани. 

 

16. AMES 
Отворен софту ерен пакет източник за базирани 

моделиране на пазарите на електроенергия на едро (на 
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базата на DC анализ оптимална мощност на потока) 

17. DCOPFJ 

безплатен отворен код "Jav a решаване на предложение 

/ оферта на базата на DC оптимален поток на енергия, 

проблеми, подходящи за изследвания, обу чениеи 

приложения за обу чение, 

Пакетът се състои от две свързани помежду  си 

части: вътрешен решаване QuadProg за строго 

очертани квадратични програмни проблеми, и 

външна обвивка, която автоматизира 

предварително обработка на входните данни и 

изходните данни на дисплей ".  

 

18. GRIDLAB-D 
Поддържа основни фу нкции за симу лация на 

електрически вериги 

Симу лационно средство на базата на 

разпределени системи, което интегрира редица 

обекти, у частници в  енергийната система, 

жилищни натоварвания, климат, 

метеорологично време, съхранение на енергия, 

разпределено производство, отговор на 

търсенето 

 

19. RPowerLABS 

Анализ на  поток на мощносттта, анализ на стабилност, 

анализ при извънредни ситу ации, кохерентни 

генератори,преходни процеси при синхронни машини, 

изчисления на линия, икономическа обосновка  и 

оптимален поток на енергия 

Разполага с онлайн вирту ална мощна система 

за симу лация на лаборатория с разпоредби за 

сътру дничество в  реално време между  

у частниците 

 

20. UWPFLOW 
Моду л за генериране на файлове с данни за последващ 

анализ 

Генерира серия от изходни файлове,които 

позволяват по-нататъшен анализ, като 

допирателни вектори, леви и десни собствени 

вектори в  единствено число точка бифу ркация, 

решения за мощност на потока на различни нива 

на натоварване, индексите за у стойчивост на 

напрежение 

Windows и UNIX-

базирани  

 

Избрана е програмна платформа Matlab тъй като предлага език за програмиране от високо ниво, 

интерактивна среда за разработка на алгоритми, визуализация и анализ на данни, изчисления. 

Matlab се използва в много области като обработка на сигнали, изображения, спектрални 

характеристики, изследванена системи за автоматично управление. Налични са множество 

тулбоксове, съдържащи вградени функции, включително и библиотеки за обработка на 

изображения. Поддържат се векторни и матрични операции, които са от ключово значение в 

инженерните изчисления и обработката на изображения. Тази програмна среда предлага бърза 

разработка на алгоритми, което фокусира потребителя върху решавания проблем, а не в детайлите 

на програмния код. 

Използването на MATLAB и прилежщите му тулбоксове за симулация и изследване на 

електроенергийни системи са реализирани и разглеждани в множество доклади [3,10,11]. На 

съвременен етап се използват модулите в MATLAB за симулация на електронни и електрически 

вериги. Разработките са насочени към изчислителните възможности на MATLAB за решаване на 

линейни уравнения и изчертаването на графични зависимости. Възможностите на MATLAB за 

анализ на електрически вериги, които са разгледани от различни автори се отнасят за: 

 -генериране на аналитични решения с Symbolic Math toolbox; 

 -създаване на интерактивни симулации с графичен потребителски интерфейс; 

 -използване на компилатор и библиотека на езика С за разработка на потребителски 

приложни програми; 

Този модул е полезен за тези, които разработват интерактивни мултимедийни продукти.  

Моделиране и симулация на електроразпределителни системи и мрежи в Matlab [6,13,14]. 

Модулът SimPowerSystems предоставя библиотеки с компоненти за моделиране и симулиране на 

електроенергийни системи. Той включва модели на трифазни машини, електрически устройства, 

гъвкави променливотокови предавателни системи и ветрогенератори. Включени са абстрактни 

модели на елементи от силовата електроника което позволява изследване работата на 
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електрическите машини на системно ниво. Елементите могат да бъдат използвани за моделиране 

на генерирането, пренасянето, разпределението и потреблението на електрическата енергия. 

Анализа на хармониците, изчисляване на пълното филтриране на хармониците, натоварването и 

други типове анализ на електроенергийните системи е напълно автоматизирано. Моделите в 

SimPowerSystems могат да бъдат дискретизирани с цел да се повиши бързодействието при 

симулация и конфигуриране на системите, което спомага за определяне на преходната устойчивост 

на електроенергийните системи. 

Основни характеристики на модула SimPowerSystems: 

 модели, специфични за конкретната разработка, включващи постоянно- и променливотокови 

електрически машини, гъвкави променливотокови преносни системи и ветрогенератори; 

 дискретизация и режими за симулация на комплексния вектор за бързо изпълнение на моделите; 

 идеални преходни алгоритми за симулация на елементи от силовата електроника; 

 функции за получаване на електрическите вериги в пространството на състоянията; 

 инструменти за изчисление посоката на натоварване и за инициализиране моделите на 

трифазни електрически мрежи заедно със свързаните в тях машини; 

 методи за анализ в честотната област включително бързо преобразование на Фурие и анализ на 

хармониците; 

 демонстрационни модели на основни електрически технологии. 

Роля на симулациите в проектирането. Електроенергийните системи са комбинация от 

електрически вериги и електромеханични устройства като електродвигатели и генератори. 

Инженерите работещи в тази област постоянно повишават производителността на тези системи. 

Изискванията за висока ефективност карат проектантите да използват силови електронни 

устройства и усъвършенствани системи за управление, които натоварват традиционните техники и 

инструменти за анализ. Усложняването на анализа се дължи и на факта, че системите често са 

нелинейни и единствения начин да се изследва работата им е чрез симулация. 

Наземните методи за генериране на електроенергия като водно електрически, парни или други 

устройства не са единствените, които представят електроенергийните системи. Основните елементи 

на тези системи използват силова електроника и системи за управление за постигане целите на 

своето приложение. 

Софтуерът SimPowerSystems е съвременен инструмент за проектиране, който позволява на учените 

и инженерите бързо и лесно да изграждат модели, които симулират електроенергийните системи. 

Модула използва средата на Simulink и моделите се изграждат чрез провлачване и поставяне на 

компоненти. Топологията на електрическите вериги може да бъде изграждана много бързо, а също 

така и да бъде свързвана с механични, термични, управляващи и други системи. Това е възможно 

защото всички електрически части на симулацията са свързани с огромната библиотека за 

моделиране на SIMULINK. Тъй като SIMULINK използва изчислителното ядро на MATLAB в 

симулацията могат да бъдат използвани всички тулбоксове. SimPowerSystems принадлежи към 

фамилията продукти за физическо моделиране и използва същите блокове и интерфейси за връзка. 

Библиотеки на SimPowerSystems. Библиотеките на SimPowerSystems (фигура 1) съдържат модели 

на електрически устройства като трансформатори, преносни линии, машини и силова електроника. 

Тези модели се избират от тулбоксове и тяхната точност на работа се гарантира от опита на 

лабораторията за тест и симулация на електроенергийни системи Hydro-Québec в Канада. 

Възможностите на софтуера SimPowerSystems са представени чрез множество демонстрационни 
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файлове. Разработени са и много теоретични курсове засягащи теорията на електроенергийните 

системи. 

Основната библиотека на SimPowerSystems powerlib организира блоковете в групи в зависимост от 

тяхното предназначение. За да се стртира тази библиотека в командния прозорец на MATLAB се 

записва командата powerlib. Библиотеката се стртира и в работния й прозорец се виждат блоковете 

от библиотеката с техните наименования. С двойно щракване върху блок от библиотеката, тя се 

отваря и предоставя достъп до блоковете. Главния прозорец на powerlib също така съдържа блок с 

графичен потребителски интерфейс Powergui за анализ на електрически вериги в установено 

състояние. 

 

 
Фиг.1. Библиотека PowerLib в Matlab 

 

 

3.ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Изследвана е електроразпределителна мрежа на две промишлени предприятия в промишлена зона 

на град Ямбол. Чрез определяне на географските им координати по система WGS84 са изчислени 

разстоянията от подстанция до двата обекта. 

Основните характеристики на обектите използвани в изследването са: 

 Подстанция. Представлява подстанция 110kV/20kV и 110kV/10kV. 

 Консуматор 1. Средно промишлено производствено предприятие с основна дейност 

производство на електрическо оборудване за автомобили. Разстояние от подстанцията до 

консуматора 4km; 

 Консуматор 2. Средно промишлено производствено предприятие с основна дейност 

производство на хибравлични цилиндри и помпи. Разстояние от подстанция до консуматора 6km. 

В изследването е изпозван само консуматор 1. 

 

4.СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА 

𝑃𝐹 = 𝑐𝑜𝑠𝜑=
𝑃

𝑆
                                             (1) 

 

където P е активната мощност, W; S – пълната мощност, VA (фигура 2). 

Ако се добави кондензатор паралелно на товара, реактивната мощност ще намалее. Разликата 

между първоначалната реактивна мощност Q1 и тази след свързването на кондензатор Q2 се 
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означава с Qc. Капацитетът на свързания кондензатор зависи от реактивната мощност Q c,VAr, 

честотата f, Hz и пада на напрежението през товара Vrms, kV. На фигура 3 са представени 

получените нови мощности при включване на кондензатор във веригата.  

 

  

Фиг.2. Връзка нежду активна, 

ефективна и реактивна мощност 

Фиг.3. Връзка нежду активна, ефективна и 

реактивна мощност при изменение на 

фактора на мощността 

 

 

 

𝑃𝐹2 = 𝑐𝑜𝑠𝜑2                                                  (2) 

 

𝑄𝑐 = 𝑄1 −𝑄2, 𝑘𝑉𝐴𝑟                                     (3) 

 

𝜔 = 2𝜋𝑓,
𝑟𝑎𝑑

𝑠
                                                (4) 

 

𝐶 =
𝑄𝑐

𝜔𝑉𝑟𝑚𝑠
2 , 𝐹                                             (5) 

 

Представените зависимости са използвани при разработката на алгоритъм за определяне 

капацитета на кондензатор в програмна система Matlab, представен като псевдокод в таблица 2.  

Реализирана е симулация на електроразпределителна система на производствено предприятие. 

Използвана се симулационна схема, реализиарна със средствата на SimPower Systems в Matlab 

среда. Схемата е модифицирана за нуждите на това изследване. Настроени са параметрите на 

обектите и захранващите източници.  

Направена е симулация на електрорапределителна мрежа без подобряване на фактора на 

мощността, представена на фигура 4. Eлементите на схемата включват източник на променливо 

напрежение, включен към система с пълна мощност 100 MVA, която поддържа напрежение от 10 kV 

на шина В1. Към шина В1 е присъединен електропровод с дължина 4 km, до шина В2. Чрез нея се 

включва Консуматор 1 с  активна мощност 1 MW и реактивна такава 0,2MVAr,  към 

електроразпределителната мрежа. След него следва втори електропровод с дължина от 2 km, 

свързващ шина В2 с шина В3 към понижаващ трансформатор 10 kV/1000V до Консуматор 2. Той е с 

параметри: активна мощност 2MW и реактивна мощност 1,2 MVAr. 
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Таблица 2. Алгоритъм за избор на кондензатор 

Входни променливи Псевдокод на алгоритъм 

Vrms, V  Ефективно напрежение %Входни данни 

Vrms = 1000 

f = 50 

P = 2e6 

fp1 = 0.68 

fp2 = 0.90  

%Изчисляване на ъгъл, ефективна и реактивна мощност 

th1 = acosd(fp1) 

S1 = P/fp1 

Q1 = S1 * sind(th1)  

%Изчисляване на крайните ъгъл, ефективна и реактивна 

мощност 

th2 = acosd(fp2) 

S2 = P/fp2 

Q2 = S2 * sind(th2)  

%Разлика между реактивните мощности 

Qc = Q1 - Q2  

%Определяне на капацитета на кондензатор, uF 

C = [num2str(Qc / (2*pi*f * Vrms^2)*1e6, 4) ' uF'] 

f, Hz Честота на напрежението 

P, W Активна мощност 

PF1 Начален фактор на мощностт 

PF2 Търсен фактор на мощността 

Изходни променливи 

φ1, rad Ъгъл 1 

S1, VA Ефективна мощност 1 

Q1, VAr Реактивна мощност 1 

S2, VA Ефективна мощност 2 

Q2, VAr Реактивна мощност 2 

Qc, VAr Обща реактивна мощност 

C, F Капацитет на кондензатор 

 

 

 

Фиг.4. Симулация на електрорапределителна мрежа без подобряване на фактора на 

мощността. 

 

Симулацията на електрорапределителна мрежа с подобряване на фактора на мощността е 

направена като към горната схема преди Консуматор 2 са присъединени три броя кондензаторни 

батерии свързани в звезда с капацитет на едната от  3,04 mF, с цел корекция на фактора на 

мощността (фигура5). 

На фигура 6 са представени графиките на тока и напрежението без компенсация на фактора на 

мощността. 

Факторът на мощността при електропреносна мрежа към консуматор 2 без добавена кондензаторна 

клетка за корекция е cosφ=0,684. Дефазирането в този случай е φ=46,835о. 
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На фигура 7 са представени графиките на тока и напрежението с компенсация на фактора на 

мощността. 

Факторът на мощността при електропреносна мрежа към консуматор 2 с добавена кондензаторна 

клетка за корекция е cosφ=0,815. Дефазирането в този случай е φ=35,430о. 

 

 

Фиг.5. Симулация на електрорапределителна мрежа с подобряване на фактора на 

мощността. 

 

 

 

Фиг.6. Графики на ток и напрежение без корекция на фактора на мощността 
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Фиг.7. Графики на ток и напрежение с корекция на фактора на мощността 

 

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В доклада са представени основните видове консуматори с техните особености и влиянието им 

върху фактора на мощността. Разгледани  са  начините  за корекцията му, като е предпочетен 

подходът на свързване на кондензаторни клетки паралелно на избраният консуматор. 

Направен е анализ на съществуващи софтуерни програми, решаващи проблеми в сферата на 

електрическите мрежи от гледна точка на техните предимства и недостатъци и е подбрана най-

подходящата за извършване на симулационно изследване за избраната електроразпределителна 

мрежа. 

На базата на теоритечния базис и математичен апарат е създадена компютърна програма, 

изчисляваща необходимият капацитет на кондензаторна клетка за получаване на желаният фактор 

на мощността. 

Направено е симулационно изследване на съществуваща електроразпределителна мрежа с два 

консуматора-средни-промишлени производствени предприятия. На база резултатите от 

симулационното изследване са предложени мерки за подобряване на фактора на мощността от 

cosφ=0,684 до cosφ=0,815. 

Представените симулационни изследвания са подходящи при изследвания свързани с подобряване 

на енергийната ефективност на производствени предприятия, това е доказано чрез представените 

резултати. 
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APPLICATION OF THE METHOD “TEMPLATE MATCHING” IN RECOGNITION 

OF BACTERIA OF THE GENUS LACTOBACILLUS 
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38 Graf Ignatiev str., 8602 Yambol, Bulgaria, 

e-mail: viptbi_89@abv.bg, krasi_apostolova1987@abv.bg, nikolova_pn@abv.bg 

 

Abstract: The precision of diagnosis of quality indicators of yogurt is not high and depends on the qualifications of the 

expert. The systems for pattern recognition in the most natural way interpret this specific expert activity. The aim of 

this report is to assess the possibility of application of a method of processing and image analysis for determination of 

the microbiological quality of yogurt. Selected method is template matching.  A comparative analysis is made of the 

methods for template matching. The comparative analysis of available algorithms showed that the known ones have 

certain disadvantages associated with their rapid-action, the use of simplified procedures, they are sensitive to rotation 

of the object in the template. It is developed algorithm that complement these known and overcome some of their 

disadvantages. 

Keywords: Yogurt, Bacteria, Template matching 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА „ОТДЕЛЯНЕ НА ШАБЛОН“ ПРИ 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА БАКТЕРИИ ОТ РОД LACTOBACILLUS 
 

Мария Иванова Баева, Иван Иванов, Красимира Христова Апостолова, Петя Николова 

Тракийскиуниверситет – Стара Загора, 

факултет „Техника и технологии“, 

ул. Граф Игнатиев No.38, 8602, Ямбол, България 

e-mail: viptbi_89@abv.bg, krasi_apostolova1987@abv.bg, nikolova_pn@abv.bg 

 
1.УВОД 

 

Българското кисело мляко е ферментирал млечен продукт под действието на закваска от 

Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Полученият продукт  задължително съдържа 

живи бактерии. В някои страни ферментиралите млека освен посочените, съдържат и други 

бактерии [20]. 

Оценката на микробиологичния статус на киселото мляко се извършва от експерт изключително въз 

основа на визуални оценки [2]. Експертът като част от оценяващата методика внася субективен 

елемент в зависимост от квалификацията и опита си, което прави технологията невъзпроизводима и 

сравнително не достатъчно прецизна и ефективна. Предимството на автоматизираните оценки, при 

които човешкият фактор играе малка роля, е тяхната обективност, точност и бързодействие.  

Анализът на публикуваните напоследък изследвания [14,17,18,19] за разпознаването и определяне 

на броя бактерии в биологични продукти показва, че използването на системи за получаване, 

обработка и анализ на изображения е важно приоритетно направление за автоматичното 

mailto:viptbi_89@abv.bg
mailto:viptbi_89@abv.bg
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определяне на техните специфични признаци. Обяснява се с това, че системите за разпознаване на 

образи по най-естествен начин интерпретират тази специфична за експерта дейност [14]. 

При автоматизирането, мониторинга и управлението на посочените процеси се изискват лесни за 

използване процедури, сравнително бърза обработка на данните, ниски изисквания към 

техническата реализация на разработваните системи [21]. 

Целта на настоящия доклад е да се оцени възможността за приложение на метод за обработка и 

анализ на изображения при определяне на микробиологичния статус на кисело мляко. 

 

2.ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Методът за сегментиране по шаблон е един от основните при анализа и получаването на полезна за 

практиката информация от изображения. Техниките на този метод се използват в обработката на 

сигнали и разпознаването на образи за проследяване на обекти, стерео зрение, компресиране на 

видео, възстановяване на стари снимки [4,5,7,8].  

При метода на сегментиране по шаблон принадлежността на елементите от изображението към 

определен образ се определя степента на съвпадението му с комплект от твърдо зададени от 

разработващия системата еталони [1,3,4,6,12,14]. 

Множествата от представителни точки се формират най-често от точките, разположени по ръбовете, 

контурите и върховете на ъглите на отделните обекти от изображението, тъй като те носят най-

голяма информация за неговите особености. Тези характерни точки могат да бъдат извлечени от 

изходните изображения по много различни методи и алгоритми, подчинявайки се на различни 

критерии. 

 

 

Фигура 1. Принцип на метода за търсене по шаблон в изображение (Template 

matching) 

 

На фигура 1 е представен принципа на метода за търсене на шаблон в изображение. При този 

метод, изображение с шаблон на обект бива сравняван с всички възможни точки от изходното 

изображение и се изчислява числов индекс, показващ съвпадението на еталона с някаква част от 

изображението. Сравнението е пиксел по пиксел. 

Така възниква нов проблем – бързодействието на алгоритмите. Един от основните подходи към 

повишаване на скоростта на изчисленията е подходящото намаляване на обема на несъществената 

информация [20,21]. 
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Използването на метода за сегментиране на изображения чрез шаблон за разпознаване и 

преброяване на бактерии е подходящо, когато обектите имат някои прилики. Шаблоните също така 

трябва да представят целия набор от варианти за вида, пространственото разположение, цвета, 

текстурата, разстоянието между тях. Методът е подходящ за приложение, когато разпознаваните 

обекти нямат сравнително много разлики между тях. 

Обект на изследването са цветни цифрови изображения на микро-проби на кисело мляко. 

Предмет на изследването е разпознаване и изброяване на бактерии от род Lactobacillus в цифрови 

изображения. 

Микроморфологичната характеристика показва, че преобладават късите, но се срещат и по-дълги 

пръчици. Разположението на клетките е поединично, по двойки или в къси верижки. Наблюдаваната 

морфология, както и критериите по които е извършен техният отбор показва тяхната евентуална 

принадлежност към род Lactobacillus. 

Лабораторната постановка за получаване и анализ на изображения, включва персонален 

компютър, микроскоп, камера и софтуер за обработка на получените данни, тази постановка е 

описана детайлно в [19]. 

Използвани са методите и средствата на Matlab Statistics Toolbox и Data Analysis Toolpack на MS 

Excel с цел обработка, анализ и визуализиране на данните и резултатите от настоящата работа. 

 

3.СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИ ЗА СЕГМЕНТАЦИЯ ЧРЕЗ ОТДЕЛЯНЕ НА ШАБЛОН  

 

Основни методи за разпознаване по шаблон и тяхното математическо описание са представени в 

таблица 1. Във формулите участват основното изображение f и шаблона t, описани с техните 

пиксели. 

 

Таблица 1. Основни методи за разпознаване по шаблон 

Метод Математическо описание  

Корелация 

(Correlation) 𝑐(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝑓(𝑥 + 𝑘, 𝑦 + 𝑙)𝑡(𝑘, 𝑙)

𝐻

𝑙=−𝐻

𝑊

𝑘=−𝑊

 

Нормирана взаимна корелация 

(Normed Correlation) 𝑐(𝑥, 𝑦) =
∑ [𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓]̅[𝑡(𝑥, 𝑦) − �̅�]𝑥,𝑦

(∑ [𝑓(𝑥, 𝑦) − 𝑓̅]
2

𝑥,𝑦
∑ [𝑡(𝑥, 𝑦) − �̅�]2𝑥,𝑦 )

1/2 

Максимална абсолютна разлика  

(Maximum Absolute Differences MAD) 
𝑑∞(𝑓𝑗 , 𝑡) = 𝑙𝑖𝑚𝑥→∞∑ |𝑓𝑖 ,𝑗 − 𝑡𝑖|

𝑝𝑛

𝑖=1
 

Сума на абсолютната разлика  

(Sum of the Absolute Difference SAD) 𝑐(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ |𝑓(𝑥 + 𝑘, 𝑦 + 𝑙) − 𝑡(𝑘, 𝑙)|

𝐻

𝑙=−𝐻

𝑊

𝑘=−𝑊

 

Сума от квадрата на разликата  

(Sum of the Squared Difference) 𝑐(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ [𝑓(𝑥 + 𝑘, 𝑦 + 𝑙) − 𝑡(𝑘, 𝑙)]2
𝐻

𝑙=−𝐻

𝑊

𝑘=−𝑊

 

  

Освен посочените основни методи в практиката се използват техни варианти или комбинация между 

различни методи. Например: корелация и бързо преобразувание на Фурие; корелация и инверсно 

преобразувание на Фурие. 
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Таблица 2. Предимства и недостатъци на методите за разпознаване по шаблон 

Метод Предимства Недостатъци Източник 

 Correlation (Corr) 
Надежден и лесен за 

разбиране критерий 

Изисква големи изчислителни ресурси и е 

чувствителен към осветление и шум на 

изображението 

[1,9] 

Normed Correlation 

(NCC) 

Надежден и лесен за 

разбиране критерий 
Изисква големи изчислителни ресурси [4] 

 Maximum Absolute 

Differences (MAD) 
Устойчив на шум Бавен метод [10] 

Sum of the Absolute 

Difference (SAD) 

Използване на опростени 

операции. Улеснен 

анализ на резултатите 

Може да е ненадежден поради ефекта на 

контекстуални фактори като промени в 

осветление, цвят, посока, размер или 

форма 

[3,17] 

Sum of the Squared 

Difference (SSD) 

Широко използван метод 

с опростени 

изчислителни процедури 

Чувствителен към изменението на 

светлината и шума в изображението 
[18] 

Fourier Methods (FFT) 

Устойчив е на високо 

корелирани и честотно 

зависими смущения 

Бавна работа на алгоритъма [14] 

 

4.СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ ЗА СЕГМЕНТАЦИЯ ЧРЕЗ ОТДЕЛЯНЕ НА ШАБЛОН   

 

Избрани са алгоритми за разпознаване по шаблон, които са лесно достъпни в Интернет 

пространството и използват основни функции за разпознаване [3,11,16,17,18]. Алгоритмите са 

използвани в оригиналния им вид без модифициране. 

Направено е описание на избраните алгоритми, както и сравнителен анализ с който може да се 

определи тяхната ефективност. 

Алгоритъм 1 (A1). При алгоритъм 1 е използвана функция normxcorr2 за нормирана крос-корелация 

между матрици. Открива се област с максимална корелация и резултатите се визуализират 

графично. В алгоритъма се използва B цветовата компонента от RGB цветовия модел вместо както 

е при повечето известни такива, при които се използват нивата на сивия цвят. 

На фигура 2 са представени резултати от работата на алгоритъм 1. Визуализират се основното 

изображение, шаблона и частта от основното изображение, където е разпознат обект с най-висока 

корелация с шаблона. 

 

 
 

 

а) основно изображение б) шаблон 
в) резултат от работата 

на алгоритъма 

Фигура 2. Резултати от работата на алгоритъм 1 
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Алгоритъм 2 (A2). При съставянето на вторият алгоритъм, авторите използват две преобразувания 

на изображенията – в нива на сиво и след това в бинарно. Тук е използвана комбинация между 

преобразувание на Фурие и изчисляване на корелация. Операциите за определяне на размерите на 

рамката, с която да се огради разпознатия обект имат само презентационен характер. 

На фигура 3 са представени резултати от работата на алгоритъм 2. Визуализират се обекта и 

шаблона. Представена е тримерна графика на корелацията в отделните точки на основното 

изображение с шаблона. Накрая се наблюдава основното изображение, конвертирано в черно бяло 

и разпознатия обект. 

Алгоритъм 3 (A3). Както при първия алгоритъм, в алгоритъм 3 се използва B(RGB) цветова 

компонента. Характерното тук е, че се съставя корелационна матрица чрез два вложени цикъла от 

тип For-End. Корелацията се изчислява с функция corr2 за разлика от първия алгоритъм, в който се 

използва нормираната корелация. 

На фигура 4 са представени резултати от работа на алгоритъм 3. Чрез функция Colorbar се 

визуализира корелацията в цялото основно изображение с шаблона. След това се показва шаблона 

и накрая разпознатия обект върху основното изображение, представено в неговата B(RGB) цветова 

компонента. 

 

 

   

 

а) основно изображение и 

шаблон 

 

б) корелация на 

изображението с 

шаблона 

 

в) резултат от работата 

на алгоритъма 

Фигура 3. Резултати от работата на алгоритъм 2 

  

 

   
а) определяне на 

корелация 

б) визуализиране на 

шаблона 

в) резултат от работата на 

алгоритъма 

Фигура 4. Резултати от работата на алгоритъм 3 

 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

256 

 
 

Алгоритъм 4 (A4). При алгоритъм 4 отново се използва B(RGB) цветовата компонента. 

Изображенията се представят като сигнали. Реализира се преобразувание на Фурие. След 

преобразуване резултата се нормира и се определя пикова стойност на резултата. 

На фигура 5 са представени резултатите от работата на алгоритъм 4. Визуализирани са основното 

изображение и шаблона. Визуализира се корелацията в цялото изображение с шаблона като са 

използвани същите функции за представяне както в алгоритъм 3, но тук цветовата схема е сиво 

colormap(gray). Накрая се визуализира частта от основното изображение с наложен върху нея 

шаблона. 

Алгоритъм 5 (A5). Алгоритъм 5 използва функция за нормирана крос-корелация както при първия 

А1. Разликата се състои в това, че изображенията се преобразуват в сиви и след това в бинарни, а 

не както е при първия, третия и четвъртия алгоритми с използване на цветови компоненти. 

На фигура 6 са представени резултатите от работата на алгоритъм 5. Тук  авторите на 

алгоритъма са предпочели извеждането на резултатите на общ графичен екран. Визуализирани са 

основното изображение и фона преобразувани в черно-бели. Корелацията е представена в нива на 

сивия цвят. Накрая е изведено основното изображение с шаблона нанесен върху разпознатия обект. 

Алгоритъм 6 (A6). Алгоритъм 6 използва същите функции както при алгоритъм 4. Разликата е в 

използването на преобразуване на изображенията в нива на сивото и след това в бинарни. 

Добавени са функции за очертаване на разпознатия обект, които отново както и при останалите 

алгоритми имат само презентационен характер. 

   

а) визуализиране 

обект и шаблона 

б) определяне на 

корелация 

в) резултат от работата на 

алгоритъма 

Фигура 5. Резултати от работата на алгоритъм 4 

 

На фигура 7 са представени резултати от работата на алгоритъм 6. Корелацията между отделните 

точки на изображението и шаблона е представена върху тримерна графика. Визуализиран е 

правоъгълник върху разпознатия обект. Накрая е представена двумерна графика на корелацията. 

В обобщение може да се посочи, че в едни от представените алгоритми се използват цветови 

компоненти, а в други преобразуване в нива на сивото. Последното е предпочитан начин за 

обработка на изображения, но има и някои недостатъци. Преобразуването в нива на сивото изисква 

математически апарат, който има множество варианти за решение. Не всички производители на 

програмни средства предоставят информация какви функции за преобразуване в нива на сиво са 

използвани в техните продукти. 

Преобразуването на изображенията в бинарни, независимо от улеснения начин на обработка и по-

малките необходими изчислителни ресурси също има някои недостатъци. При това преобразуване, 
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определянето на това, кои пиксели ще бъдат бели и кои черни зависи от прага на бинаризация 

(Threshold). 

 

 
Фигура 6. Резултати от работата на алгоритъм 5 

 

   

а) определяне на 

корелация 

 

б) визуализация на 

разпознатия обект 

 

в) корелация в двумерна 

координатна система 

Фигура 7. Резултати от работата на алгоритъм 4 

 

Използването на цикли от типа For-End, както и вложени цикли от този тип значително увеличават 

времето за обработка на данните. 

Всеки алгоритъм има своите предимства и недостатъци. Някои са по-надеждни от други. Трети са 

по-лесни за анализиране математически. Изборът на алгоритъм е решение, което може да бъде 

повлияно от много фактори. Алгоритъмът трябва да отговаря на няколко критерия. Примери за 

такива критерии са: За какво ще бъде използван? Колко лесно и удобно е използването на 

алгоритъма? Какво натоварване могат да понесат ресурсите на компютърната система? [13,15,21]. 

В таблица 3 са представени резултати от анализа на избраните алгоритми. Броят операции в 

алгоритъма са в рамките на 97-295, докато броят обръщения се движи в много по-широки граници. 
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Това се дължи на използването на цикли от тип For-End в основната програма. От особено значение 

е проблема с използването на вложени цикли. Например при алгоритъм 3 това води до повишаване 

на броя обръщения към една операция до 251028. Друг недостатък на този алгоритъм е 

използването на основната функция за корелация Corr, чиито недостатъци бяха коментирани в 

предходните раздели на настоящата работа. 

При останалите 5 алгоритъма броя обръщения към една операция са 7-36. 

Броят изпълнявани операции видимо не влияе на останалите характеристики на алгоритъма, но 

това трябва да бъде доказано чрез определяне на времето за изпълнение на отделните алгоритми. 

В достъпната литература [3,4,14] се посочва, че освен елементите на алгоритъма върху работата му 

влияе и размера на използвания шаблон. 

В таблица 4 са представени резултати от определяне на времето за разпознаване на бактерии в 

зависимост от размера на изображението на използваните шаблони. Вижда се, че големината на 

шаблона влияе в значителна степен върху времето за изпълнение на отделните алгоритми. Вижда 

се, че при алгоритмите, които използват цикъл от тип For-End вложени от този тип времето за 

обработка се по-голямо в сравнение с останалите. Такива са алгоритмите 3 и 6. 

Използван е корелационен анализ, чрез който се установи дали времето за изпълнение зависи от 

използвания алгоритъм. Получената стойност на нивото на значимост p<<0,05 при допустима 

грешка ε=0,05 показва, че влияние върху бързодействието на алгоритъма оказва броя обръщения 

към една операция. 

 

Таблица 3. Анализ на алгоритми 

Алгоритъм A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Брой операции, бр. 125 295 191 97 119 175 

Максимален брой обръщения към една операция, бр.  9 36 251028 14 7 16 

Чувствителност към завъртане на обекта в шаблона  Не Не Не Не Да Не 

Използване на цветови компоненти Да  Не  Да  Да  Не Не  

Използване на цикъл For-End в основната програма  Не Не Да Не Не Да 

Вложени цикли в основната програма  Не Не Да Не Не Не 

Използван метод NCC FFT Corr FFT NCC FFT 

Графична визуализация на резултатите  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

 

Таблица 4. Време за изпълнение на алгоритъм в зависимост от големината на шаблона 
               Шаблон 

Алгоритъм 

25х30 55х70 100х115 155х155 205х205 

Време за изпълнение, s 

A1 1,03 1,20 1,58 1,73 2,04 

A2 3,16 3,21 3,29 3,69 3,79 

A3 20,49 25,02 31,59 36,63 40,35 

A4 1,49 1,54 1,55 1,69 2,04 

A5 2,34 2,47 2,71 2,95 3,23 

A6 8,38 8,63 8,81 9,06 9,56 

 

Този брой е най-голям при алгоритми 3 и 6, които също така както беше посочено по-горе използват 

цикли от типа For-End и вложени такива.При посочените по-горе начални условия и зададени 

критерии се установи корелация над 0,95 между времето за изпълнение и броя обръщения към една 

операция (таблица 5). 
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диагностицирането на отклоненията в качеството на киселото мляко в България се извършва по 

установени методики, дефинирани в Българския държавен стандарт и допълнителни нормативни 

документи. Основният метод за оценка на микробиологичното състояние на продукта е 

микроскопския. Методът е субективен и изисква значително време за подготовка и оценка на 

пробите. Точността на диагностициране не е висока и зависи до голяма степен от квалификацията 

на експерта. 

 

Таблица 5. Корелация между времето за изпълнение и операциите в алгоритъма 

 Брой 

операции 

Максимален брой обръщения към 

една операция 

Време за 

изпълнение 

Брой операции 1   

Максимален брой обръщения към 

една операция 

0,16 1  

Време за изпълнение 0,23 0,97 1 

 

Диагностицирането на отклоненията в качеството на киселото мляко в България се извършва по 

установени методики, дефинирани в Българския държавен стандарт и допълнителни нормативни 

документи. Основният метод за оценка на микробиологичното състояние на продукта е 

микроскопския. Методът е субективен и изисква значително време за подготовка и оценка на 

пробите. Точността на диагностициране не е висока и зависи до голяма степен от квалификацията 

на експерта. 

Това са причините да се търсят начини за частично или пълно автоматизиране на процеса за 

контрол и оценка на продукцията, чрез използване на по-съвременни методи. Такива, които 

наподобяват визуалната оценка на експерта – базирани на анализ на цифрови изображения. 

Използването на методи за обработка на изображения, изискващи продължително време за 

решение и базирани на голям обем изчислителни процедури, е практически нецелесъобразно при 

разглежданите задачи. 

При избора на адекватен алгоритъм за разпознаване основните критерии, които се съблюдават са 

приложимост, ефективност и време, при достатъчно висока точност.  

 Избран е метода за сегментиране по шаблон, защото при търсене и сравнение на еталона с 

обектите в изображението, процеса не се влияе от разположението им. Предимство на метода е, че 

е устойчив на шум и е по-бърз в сравнение с други методи за разпознаване. 

Направен е сравнителен анализ на по-известни и достъпни алгоритми за сегментиране по шаблон 

от гледна точка на тяхното бързодействие и използваните основни функции за сравнение. 

Освен основните методи, в практиката се използват техни варианти или комбинация между 

различни методи. 

От особено значение при алгоритмите за разпознаване по шаблон е проблема с използването на 

вложени цикли. 

Броят изпълнявани операции видимо не влияе на останалите характеристики на алгоритъма. Това е 

доказано с анализа на времето за изпълнение на отделните алгоритми. 

От изследването се установи, че освен елементите на алгоритмите върху работата им влияе и 

размера на използвания шаблон. 
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Abstract: The report presents a methodology for creating mathematical models, which evaluates the impact of 

temperature on Co- expected electricity consumption in households. For this purpose the process accumulated a 

database of observations about the electrical load of households.  
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Прогнозирането на електропотреблението се извършва с цел да се установи приблизително 

реалното потребление на електрoенергия за бъдещи периоди в зависимост от експлоатационните 

условия и с отчитане на преобладаващата част от влияещите фактори [1].  

Точността на прогнозирането на електрическите товари зависи от конктретно избрания метод за 

прогнозирането им [2].  

Всички съществуващи методи за прогнозиране на електрическите товари се основават на 

информация за съществуващото състояние или за реализирани стойности за минали периоди.  

Най-често използваните методи за прогнозиране са [1]: 

 експертиза - прогнозираната величина се определя по експертни оценки, а резултатите се 

обработват чрез статистико-вероятностни методи;  

 екстраполация - електрическият товар, който трябва да се прогнозира, се разглежда като 

случайна величина, зависеща от много фактори; проследява се корелационната зависимост 

на електрическия товар от влияещите фактори в минало време и се прави прогноза за 

бъдещото развитието на процеса; 

mailto:misho.ivanov@abv.bg
mailto:doi4invasilev@abv.bg
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mailto:doi4invasilev@abv.bg


ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

263 

 
 

 моделиране - за прогнозируемата величина се съставя математичен модел, който е толкова 

по-точен, колкото повече фактори се отчитат в него.  

Целта на изследването е да се създаде математичен модел, с който да се оценява влиянието на 

температурата въхру очакваното потребление на електроенергия в домакинствата. 

 

Методика за създаване на математични модели за електропотреблението в 

домакинствата, в зависимост от температурата на околната среда 

 

Идеята е да се изследва влиянието на температурата на околната среда върху потреблението на 

електроенергия в домакинства, живеещи в идентични условия (например обитаващи 

топлофицирани жилища или живущи в малки населени места). За целта се прилага регресионния 

анализ, който е избран от статистически метод за изследване на зависимости, тъй като при неговото 

прилагане както факторните промeнливи, така и резултативните променливи са количествени 

параметри. В случая се предлага да се приложи еднофакторния регресионен анализ [3]. 

При тази задача факторна променлива Х е изменението на температурата на околната среда, а 

резултатът се явява потреблението на електроенергия Y. Променливите са количествени и 

прилагането на регресионен анализ е възможно. 

Ако се предположи, че зависимостта между изследваните параметри е линейна, то уравнението е от 

вида  

 

bXaY              (1) 

 

При поредицата от наблюдения се разглеждат стойностите на независимата променлива Х и 

резултантната Y. Коефициентите а и b трябва да бъдат правилно определени, а правата, 

изразяваща зависимостта им, да се доближава максимално едновременно до всички точки. В 

случай, че това условие не е изпълнено е необходимо да се търси нелинейна функция (от втори 

ред). 

 Коефициентите а и b в уравнение (1) са решение на системата уравнения: 
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Математични модели за изследване на зависимостите между температурата и 

потребената електроенергия 

 

        Наблюденията за електропотреблението на домакинствата за няколко последователни дни, в 

които температурата на околната среда е постепенно и трайно намаляваща,  са дадени в таблица 1. 

      След заместване на съответните числени стойности от таблица 1 в уравнения (2), за 

коефициентите от уравнение (1) се получава: 863,0b ; 636,24a . 
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Таблица 1. 

 1 2 3 4 5 сума 

х 14,1 10,2 6,7 3 0,1 34,1 

у 12,3 16,3 18,2 22,6 24,3 93,7 
2x  198,8 104,04 44,89 9 0,01 356,74 

х.у 173,43 166,26 121,94 67,8 2,43 531,86 

у  ̂ 12.46 15.83 18.85 22.05 24.55 93.47 

 

 

Графичните зависимости на Y=f(X) по реалните данни и по модела са показани на фиг.1. 

 
Фиг.1. Графични зависимости Y=f(X) 

1. по реалните данни   2. по данни от модела 

 

Данните за електропотреблението на домакинствата за няколко последователни дни, в които 

температурата на околната среда е постепенно и трайно нарастваща, са дадени в таблица 2. 

 

Таблица 2. 

 1 2 3 4 5 сума 

х 1,1 4,3 7,4 11,3 14,5 38,6 

у 22,8 17,4 14,8 12 8,5 75,5 
2x  1,21 18,49 54,76 127,69 210,25 412,4 

х.у 25,08 74,82 109,52 135,6 123,25 468,27 

у  ̂ 16,98 16,072 15,19 14,08 13,18 75,5 

 

       След заместване на съответните числени стойности в  уравнения (2) за коефициентите се 

получава: 2832,0b ; 29,17a . Графичните зависимости на Y=f(X) по реалните данни и по модела 

са показани на фиг.2. 
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Фиг.2  Графични зависимости Y=f(X) 

1. по реалните данни   2. по данни от модела 

 

       Анализ на резултатите от фиг.1 и 2 показва, че с линеен модел достатъчно точно се описва 

зависимостта между изменението на температурата на околната среда и потреблението на 

електроенергия в домакинства, живеещи в идентични условия. 

 

Изводи 

 

 Съставената методика за получаване на математични модели на зависимостта на 

потреблението на електроенергия от изменението на температурата на околната среда е 

приложима за различни групи домакинства, живеещи в идентични условия. 

 Линейният математичен модел достатъчно точно се описва зависимостта между 

изменението на температурата на околната среда и потреблението на електроенергия в 

домакинства. 
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СЕКЦИЯ 4. КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

SECTION 4. COMPUTER TECHNOLOGY AND APPLIED MATHEMATICS 
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Abstract: As an object of design of clothes, the use of CAD (computer aided design) systems for processing and 

analysis of embroidery is a creative technical process that is dependent upon the ability of the designer to  combine 
aesthetic sensibility with a strong knowledge of the technology of materials and fabric production machinery.  The goal 
of this research is the analysis of two dimensional images of embroidery elements and the development of techniques 

for shape and color segmentation in the automation of embroidery designs. A document camera is used as a tool for 
obtaining of color digital images of embroidery elements from Bulgarian national folk costume. Also are devised some 
techniques for color restoration of elements and their skeletons. Files for embroidery machines are described and 

obtained then the results are checked with commercial software. A website is created for presentation of the results of 
this work. 
Keywords: Image analysis, Document camera, Embroidery, Bulgarian national folk costume 

 
 
1.INTRODUCTION 

 
Today, textiles are an essential part of our everyday lives. New fibers and new processing technologies use 
the high-tech industry tools is opening up new markets and value added potentials [13]. With the rapid 
advancement of internet and mobile internet, e-commerce has facilitated international trade and daily 
shopping. Appealed by the potential large market, many companies have already got engaged in the 
development of new products aimed not only to the market in one country or in the localization of the old 
products in the market. In order to achieve this ambition, one of the necessary steps is to localize the 
external design of the product [22]. This requires research into methods for rapid prototyping and flexibility 
to produce products that line with the individual needs and desires of the individual consumer. The modern 
manufacturing seeks optimum between small orders and relatively low production costs. 
To ensure success in the market of clothes, the designer can build and apply activities with varied creative 
approaches [2, 6, 7]. As an object of design of clothes, the embroideries are instrument through which they 
become attractive to consumers. The embroidery elements of Bulgarian national costume, their shapes, 
colors and proportions between them are a basis for creation of modern clothing. 
The evolution of technology in the textile industry reached the design of embroidery patterns for machine 
embroidery. In order to create quality designs the shapes to be embroidered need to be segmented into 
regions that define different parts [8]. 
With the development of computer aided techniques currently, the vectorization becomes a focus of 
researches in many fields such as apparel industry, mass personalization, which makes graphics inputs 
from human computer interaction technique to computer input automatically. In this way, vectorization can 
not only save memory but also improve the intelligent level and the efficiency of graphics inputs. Thus, the 
vectorization becomes one method to solve the prevalence and application of the CAD technique and has 
an important theoretical and practical significance [14, 15, 21]. Now the computer embroidery systems 
[1,23] is prevalent in the world. Its strongpoint is the precision of the input. But the cost is very high and the 
efficiency is low. 
The goal of this research is the analysis of two dimensional images of embroidery elements and the 
development of techniques for shape and color segmentation in the automation of embroidery designs. For 
this purpose, also are devised some techniques for color restoration of elements and skeletization. 
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Figure 1. Structure of the paper 

The rest of this paper is organized as presented in figure 1.  Section 2 reviews the related work. Section 3 
describes the material and methods that are used. In Section 4 are present results of the study. 
Approaches used for extraction, analysis and restorations of colors of embroidery elements. Presented is 
research on morphological characteristics of embroidery elements. Files for embroidery machines are 
described and obtained then the results are checked with commercial software. A website is described that 
is created for presentation of the results of this work. Finally, some concluding remarks are provided in 
section 5. 
 
2.RELATED WORK 
 
In modern stage of development of science, after 2000s, is seen directing the research related to analysis 
of fabrics, embroidery and textile production to the Asian region. This is related to the shift of textile 
production from Europe and America to Asian countries [22]. The main research in this area are related to 
the automation of processes, use of systems for pattern recognition to speed up the design and reducing 
the cost of the final product. 
A novel method for inputting embroidery images is presented in [14]. The method can convert BMP image 
format to DXF graphics format automatically. Firstly, the embroidery image is captured by a scanner; 
secondly, the image is converted to a graphics by means of image processing and multinominal fitting 
algorithm; finally, a special graphics file is created to the DXF graphics format. Test results using this 
method showed that the algorithm achieved a good quality and improved the efficiency of inputs greatly. 
Kuo at al [9, 10, 11] state that currently, there is very little literature on automatic image recognition and 
classification of embroidery fabrics. In today’s embroidery industry, front-end pattern-making still relies 
greatly on labor, using pattern-making software to carefully depict patterns and images in different colors 
and regions. Hence, an image analysis system that can recognize colors, regions and patterns 
automatically is a critical technique of improving the competitiveness of the embroidery industry. In this 
series of papers, the mean filtering method, central-weighted median filtering method and morphological 
operation were employed to filter out the light variation on the embroidery fabric surface structure, and a 
genetic algorithm was applied to distinguish images of repeat pattern embroidery from that of nonrepeat 
pattern embroidery. By extracting the color a* component and b* component of the machine embroidery 
image in CIE L*a*b* color system, is used the Gustafson-Kessel clustering algorithm for color separation. 
The authors made series of study proposed the automatic machine embroidery image color analysis 
system as an extension of the previous proposed machine embroidery color separation system and 
repetitive pattern search system. This paper integrated the machine embroidery image color analysis 
system to achieve system automation. Their study implemented the chromatography of the color separation 
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results, and used the cluster validity indices to prove that the application of Gustafson-Kessel clustering 
algorithm in the machine embroidery image color separation system has better results than K-means, K-
medoid, fuzzy C-means (FCM), and self-organizing map (SOM) clustering algorithm. The results meet the 
classifications as the authors expected by human eyes. 
Shih at al [20] propose an automated analysis system for Tatami embroidery fabric images that automates 
color analysis, pattern shape analysis and texture analysis. Firstly, the RGB (red, green and blue) image of 
embroidery fabric is obtained by a color scanner. In color analysis, the wavelet transforms and median filter 
are used for RGB image preprocessing, and then the Fuzzy C-Means (FCM) clustering method is used for 
the binary region splitting method, the color features of statistical values of colors and number of colors can 
be obtained. In the pattern shape analysis, the individual pattern components are segmented by the 
separated colors, and the shape features of pattern components are obtained by moment invariants. Their 
experimental results show that this method can implement Tatami embroidery fabric color, shape and 
texture analyses automatically. 
Zheng [23] proposes a novel method combining the characteristics of structure and region information is 
proposed for automatic segmentation of the color region for different kinds of fabrics. For improving image 
quality for computer analysis, the structure-texture decomposition processing has been used to extract the 
main structure from the fabric image, where the fine structure details of fabric yarn patterns have been 
removed. By using the CIE-Lab color system, the color structure image is then segmented by a fuzzy 
region-based segmentation model that can be solved efficiently through a fast numerical scheme. The 
experimental results show that the main disadvantage and difficulty of using color clustering-based 
methods and commonly used image segmentation methods for fabric color separation is overcome by the 
proposed method. The proposed method has high accuracy and the computation time is very reasonable. It 
can be applied to extract fabric color regions for different fabric structures, such as woven, knitted and 
embroidery structures. 
In 2016 Kuo at al present new results [12] of their series of study and noted that in Embroidered textile is a 
highly valued artwork. Three-dimensional patterns can be created by variable stitches and the material 
characteristics of embroidery thread. The authors state that at present, computer plate-making is widely 
used in embroidery operation, allowing factories to mass-produce efficiently, but in the quality control stage, 
manpower is needed for visual inspections. The authors noted that there is no specific standard for 
embroidered textile defects. In order to increase efficiency of human resources, elucidate the defects on 
embroidery, and achieve automated defect classification, they proposed methods on the recognition and 
classification of embroidered textile defects. After interviewing producers of embroidered textiles and 
manufacturers of computer embroidery machines, they identified four types of defect in embroidery textile 
patterns: foundation yarn floating knit, stitch missing, joint defect, and misregistration for defect recognition. 
The back-propagation neural network (BPNN) and characteristic procedure classification were used for 
defect classification. The embroidered textile pattern recognition and classification methods proposed by 
this study are expected to provide an automated inspection procedure for the embroidery textile industry. 
Mo at al [16] noted that fabric prints may contain intricate and nesting color patterns. The authors present a 
self-organizing-map (SOM) based clustering algorithm used to automatically classify colors on printed 
fabrics and to accurately partition the regions of different colors for color measurement. Unlike many other 
clustering algorithms, this algorithm does not need to pre-define the number of clusters and can 
automatically select a distance threshold to partition the U-matrix map. The experimental results show that 
the intricated color patterns can be precisely separated into individual regions representing different colors. 
The analysis of recently published studies in identification and determination of the embroidery in textile 
products shows that the use of image recognition systems is important priority direction for the automatic 
determination of their specific characteristics. Explain that the systems for image recognition in the most 
natural way to interpret this specific expert activities. Optical methods are leading to obtain initial 
information about the quality of textiles, the main advantages that are distinguished are: non-destructive 
testing, easy technical realization, high performance, large informative, selectivity, good efficiency, 
sensitivity, technological compatibility and the remote control. As major trends are emerging use of video 
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cameras to detect external defects and use of hyper-spectral vision systems in the diagnosis of internal 
defects of embroidered textile products. 
In the research relating to the recognition of embroidered elements and automation of processes for 
manufacturing such products are used complex computational procedures and expensive equipment and 
should be sought simpler procedures and more common technical devices having the similar opportunities 
for image processing. Such tool is a document camera, which can be used both for learning and research 
[4]. 
 
3. MATERIAL AND METHODS 

 
To realize the objective of this work was used typical of Southeastern Thrace folk costume. It is sukman 
female costume consisting of a shirt, dress, skirt and girdle as decoration with characteristic embroidered 
decoration is most noticeable on the skirt and neckline of the sukman. 
In Figure 2 is presented in general form the used folk costume with nomenclature referred to embroidered 
items. This nomenclature is used in the name of the files with raster, vector and metadata for the elements. 
Presented are a part of the digitized embroidered items from the used folk costume. 
The embroidered elements of folk costume are captured with a digital document camera (DC) connected to 
a personal computer. The choice of technical device can be justified in that the document camera has a 
number of options for visualization of text materials (incl. Represented in the QR code), static and dynamic 
3D objects in enlarged audience, including extra zoom, conducting experiments, joint video sessions 
through the appropriate application systems for e-learning, with the possibility of recording images, audio 
and video, and more. 
 

 

  

 

a) element A1 b) element B2 c) element B3 

 

  

d) element B5 e) element C1 f) element C2 

Figure 2. Digitized embroidered elements of folk costume 

 
The review of the literature [4] and the discussed good practices [3,5], prove that high-end DC can be used 
for various research – to measure the color, object recognition, determination of size. The last and the 
aforementioned possibilities of DC makes them essential tool for training in modern of interactive 
classrooms, auditoriums and laboratories of universities in Bulgaria. 
In previous studies it has been proposed the application of high-end DC in some atypical, non-academic 
activities is proposed and justified, taking into account their high parameters in terms of resolution and 
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quality of captured images, high-speed when creating graphics and audio-video files and opportunities for 
recognition of bar and QR code [4,25]. 
Mentioned advantages of the document cameras make them suitable tool to capturing color digital images 
in order to detect embroidered elements of the Bulgarian national costume. 
In Figure 3 is represented the used in the study document camera Epson DC-11. The camera uses a 
sensor ¼ CMOS, 5MP, has a feature AutoZoom, internal memory and SD card slot. The connection to a 
personal computer is via USB interface. 
 

 

Figure 3. Document camera Epson DC-11 (ELPDC11) 

The measurement of color embroidered elements of folk costume is realized with a colorimeter (Figure 4), 
developed at the Department of “Electronics, Electrical Engineering and Automation” of faculty “Technics 
and Technologies” – Yambol, Bulgaria. The measuring instrument is built with color sensor TCS34725 and 
single board micro controller Itead Leonardo. 
 

   

a) colorimeter b) color sensor c) reference for setup  

Figure 4. Colorimeter used in the study 

To set the color was used reference Lovibond with serial number 12064, produced 2006. Reference 
consists of black and white a mark with values specified by the manufacturer of the color components from 
Lab color model. It is also indicated spectral range and the values of the reflectance that can be used to 
adjust devices for measurement of color. This range is 390-710nm with step 10nm. 
 
4. RESULTS AND DISCUSSION 

 
4.1. Measurement, restoration and editing of colors 
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Colors are measured of the embroidered elements of folk costume. Determined are 7 basic colors. Table 1 
indicates the values of the color components from four color models RGB, Lab, HSV and CMYK, measured 
with a colorimeter. Have been selected such color models that are used for presentation of palettes and are 
suitable for color restoration. 
 
Table 1. Colors in the Bulgarian national costume measured with colorimeter 

Name of 
the color 

General 
view 

R G B L a b H S V C M Y K 

red 

 

174 31 37 38,040 55,670 34,580 357 82,200 68,200 0 0,822 0,787 0,318 

green 26 125 54 45,840 -43,630 30,640 137 79,200 49,000 0,792 0 0,568 0,510 

black 24 24 24 8,250 0,001 -0,002 0 0 9,400 0 0 0 0,906 

yellow 212 183 29 74,795 -3,672 72,488 50 86,300 83,100 0 0,137 0,863 0,169 

white 255 248 244 98,004 1,650 2,733 22 4,300 100 0 0,028 0,043 0 

purple 99 40 34 24,594 26,224 17,096 6 65,700 38,800 0 0,596 0,657 0,612 

blue 52 54 105 24,916 14,482 -30,240 238 50,500 41,200 0,505 0,486 0 0,588 

 
Table 2. Recovery algorithm for color of embroidered elements 

Stage  Operation  Description 

A Loading of the image The image is loaded in the Mtalab Workspace  

B Reduction of the colors 

The colors in image I are reduced to numcolors, depending on 

their number in the element. A function for image indexing 

rgb2ind is used. 

[x,map]= rgb2ind(I,numcolors,'nodither') 

C Image filtering Filter of type Disk is used 

D 
Defining a matrix of the 

basic colors 

Defined is a matrix m having basic colors and its values are 

normalized in the range [0,1] 

m=[174 31 37; 26 125 54; 24 24 24; 212 183 29; 

255 248 244; 99 40 34; 52 54 105] 

m1=m/255 

E 

Restoring of color in the 

image of embroidered 

elements 

Two nested loops are used and in the indexed image x colors 

for each pixel are replaced with those defined in the matrix m, 

each color is replaced with that of row from the matrix Rx 

for i=1:length(x(:,1)); for j=1:length(x(1,:)); if; x(i,j)==0; 

c(i,j,1:3)=m1(Rx,:); end;end; end 

F Visualization of the results  The results are visualized with a function Figure 

G Saving the results in files 
The resulting image is saved in raster format *.bmp, *.mat and 

as a spreadsheet *.xls 

 
In Figure 5 are presented the colors of embroidered elements in a four-color wheel (Lab color wheel). 
There are both cognate and contrasting colors. To obtain the colors of images is used the algorithm 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

273 

 
 

presented in [25]. The work of the algorithm of color representation is visualized on the figure. The original 
image and this reduced to seven colors. The rectangles filled with the resultant colors are numbered. This 
numbering is used to indicate the RGB values in the range 0÷255 for each color component. 
 

   

a) original image b) RGB values of the colors c) colors in Lab color wheel 

Figure 5. Colors of the Bulgarian national costume 

 
In capturing embroidered elements with document camera on the quality of the received digital color image 
influence many factors such as lighting, location of the object under the camera. This requires developing 
an algorithm for color restoration as embroidered items are of the same color in their separate areas, no 
matter what distortions in the resulting images. 
An algorithm is developed for semi-automatic processing of embroidered elements of folk costume which 
works in the order presented in Table 2. 
Figure 6 is an example of the work of the developed algorithm in color restoration of element A1. The 
background color in the image is red of the apron from the costume. The element consists of three basic 
colors – green, black and yellow, which are set in the algorithm for processing. 
 

   

a) Original image b) adapted to 4 basic colors c) Final image 

Figure 6. Stages of the algorithm for color restoration 

 
An important stage of identification and recovery of embroidered members is identifying and removing 
errors in the process. For this purpose has been used algorithm proposed by Zhou et al [24]. The authors 
propose an algorithm that has simplified procedures, but with high efficiency, which solves four major 
problems for recognition. Extract object, identifies its location and detects and removes bad recognized 
pixels, defines relationships between color elements in the image. The advantage of using this algorithm is 
that it is not necessary to be preset information on the elements of the image the obtained results are with 
small error values. 
The studied embroidered elements of the folk costume are processed with this algorithm. In Figure 7 are 
presented results from processing element A1. There has been a reduction in the false recognized colors. 
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Presented are the ratios of the colors of the element. In all processed embroidered elements of the folk 
costume are seen small error values 1-3%. 
For practical perspective, the use of the algorithm for detection and correction of decorative elements and 
embroidery, it can be noted the remark of the authors of the algorithm that for more complex objects is 
required enhancement of the algorithm, as if in a certain row in the image there are many pixels identified 
with wrong color in the processing, the next rows will start accumulating error. 
 

 

Figure 7. Ratios of the colors in embroidered element of folk costume 

 
4.2. Skeletonization of the elements 

 
In the literature [17, 18] is specifies that a convenient way of presenting objects in images for automated 
embroidery design is by morphological operation for skeletonization. The resulting skeletons can be used to 
generate a control file for embroidering machine. The advantage of using the skeleton of objects is that the 
topology and shape of element are remained, the resulting description is resistant to noise and distortion 
from capturing of the object image. The object can be restored from the skeleton. 
In order to obtain the skeleton of the studied elements of folk costume were used morphological operations 
available in the software system Matlab. Operation is used skel. The general form of the function to obtain 
skeleton is: bwmorph(IBW ,'skel',n); where IBW – input image. It must be from class Logical or binary, it is 
two-dimensional and consists of a single element; n – number of iterations of operation skel. If n = Inf 
operation is repeated until the image is not changed. 
The effect is studied of the coefficient n on getting skeleton of embroidered elements of folk costume. In 
Figure 8 is an example to obtain the skeleton of an element depending on the value of this coefficient. 
Experimentally it has been found that to obtain the skeleton of the test objects the maximum number of 
required iterations of operation skel is n=36. The processing time is within 4,36-4,52s depending on the 
image resolution and the size of the element. 
In addition to storing information for the element and generate control files for embroidery machine the 
skeletons can be used to restore the image of the object [19]. 
The information received and stored by the skeleton of the element is not sufficient for its restoration. The 
restoration of element can be realized by inverse distance transformation. In Matlab programming 
environment this operation is realized by function poly2mask. 
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n=5 n=15 n=25 n=35 

Figure 8. Effect of n on the formation of the skeleton of the object in the image 

 

 

Figure 9. Restoration of element from skeleton 

 In Figure 9 is an example of restoration of an element from its skeleton by function inverse distance 
transformation. The algorithm for realizing this transformation is slower compared to that for preparing the 
skeleton. The recovery time of the object is 7,8-8,5s depending on the skeleton of the processed element of 
the folk costume. 
 
4.3. Generation of files for embroidery machines 

 
The results of the work are checked by software for the embroidery design to visualize the final effect. In 
most cases, satisfactory results were obtained. Used software products are SewArt and my editor™. 
SewArt is software for converting raster images to files for embroidery machines. Therefore the software 
belongs to the systems automatic digitization. The work with software requires prior acquaintance with its 
workspace and toolbars. Most important operations of conversion are displayed as buttons. To generate 
quality file for Embroidery is necessary the image to be with areas with homogeneous colors. For this 
purpose in the program are provided functions for image processing. 
My editor™ is software for visualization and editing files for embroidery machines. Its main function is 
editing and converting files that can be used with machines from different manufacturers. The editing 
involves adding / removing single or multiple stitches. 
 The presented software used for image processing for the embroidered elements of folk costume are used 
to generate files *.pes for embroidery machines Brother (Figure 10). Through the program for editing these 
files can easily be converted to such machines from other manufacturers. 
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a) generation of embroidery file b) editing of embroidery file 

Figure 10. Generating and Editing control file for embroidery machine 

4.4. Digital collection of embroidery elements from Bulgarian folk costume 
 
The data for the embroidery elements from Bulgarian national costume, raster and vector files were used in 
constructing of a digital collection that is published in created for this purpose Internet site. The first 
important step in the development of the website is the choice of platform. The main advantage of an online 
website builder platform is that it is quick and easy to use, and often does not require prior experience. 
Often, a website can be built and be up and running live on the Internet. In creation of the website for the 
digital collection are used the results of existing websites on this theme. It is considered how are organized 
these sites, their realization, how these sites are complete, how is presented the information. The need for 
current study arose in order to outline the proper model for development and to explore what the user 
intuitively expects to see in this type websites. 
 

  

a) Structure of the site b) QR code of the site 
Figure 11. Website with data for the embroidered elements 

For quick and easy access to the digital collection of embroidery elements and in its website is generated 
QR code (figure 11). Having a website and using QR code with it can place a positive first impression of the 
user’s mind. 
This website presents the main results of the work. In this way it will be available to many people who have 
a connection to the Internet via mobile phones, tablets, personal and mobile computers, televisions and 
other „smart“ devices. 
In the main page (figure 12a) of the site is presentation of the used Bulgarian folk costume and some of the 
embroidered elements. On the next sub-page (figure 12b) is presented the organization of entire work. A 
brief description is made of these figures. All of the embroideries can be viewed and downloaded in *.PDF, 
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*.DXF, *.XLS, *.PES, *.BMP, *.MAT file formats. This way of presenting the geometries and design of their 
base embroidery elements was used in all pages of the site. 
 

  

a) Main page b) Organization of the study 
Figure 12. Website with data for the embroidered elements 

5. CONCLUSION 

 
This research is an analysis of two dimensional images of embroidery elements and the development of 
techniques for shape and color segmentation in the automation of embroidery designs. These analyses are 
made over embroidery elements of Bulgarian folk costume.  
In the studies relating to the recognition of embroidered elements and automation of processes for 
manufacturing such products are used complex computational procedures and expensive equipment and 
should be sought simpler procedures and more common technical devices having the similar opportunities 
for image processing. For this reason it is selected a document camera, which can be used both for 
learning and research and is commonly used technical device in the universities. 
For ease of use of embroidery elements on clothing to create patterns, decoration of clothes, are applied 
analytical techniques and image processing. The values of color components for the embroidery elements 
are obtained in four commonly used in the practice color models. An algorithm is developed for semi-
automatic color restoration of embroidered elements of folk costume that solves the problem with 
distortions in the raw images. Necessary number of iterations and the maximum processing time is 
established in obtaining of skeletons of the embroidery elements. It is presented a way for restoration of 
elements from their skeletons. These make embroidery elements resistant to noise and distortion from 
capturing of the object image. The results of the work are checked by software for the embroidery design to 
visualize the final effect. Through the software tools for editing the obtained files can easily be converted to 
embroidery machines from different manufacturers. 
The main results of the work are organized in digital collection that is published in website, which provides 
more people to access them and facilitate their use in the practice. 
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Abstract: The report represent the peculiarities of using intelligent airbags in cars. A review is made of the sensors 

used to activate the airbag system in terms of their advantages and disadvantages. Presented are software 
applications using the capabilities of the hardware of sensor devices in order to build a common signal. Based on a 
study of literature is developed a software sensor for airbag deployment depending on the object on passenger seat. 

The work  of this sensor is studied in case of interrupted any of  the input signals. The results show that by combining 
data from three hardware sensors is received error up to 5% in distinguish between the objects on the passenger seat 
of the car. The dropping of the signal in hardware sensors affects the accuracy of identifying the object on the 

passenger seat. 
Keywords: Automotive active safety, Smart airbags, Software sensor 
 

1.INTRODUCTION 
 
The technology of application of airbags has proven successful over time as compared to other ways of 
ensuring safety in vehicles as headrests and seatbelts. The older models airbags, but also some new and 
intelligent ones also can cause injuries in children and adults people. The combination of side and front 
airbags significantly reduce the risk in an accident [2] but these safety systems are not universal. This 
suggests the use of specific airbag systems associated with the materials of which are made, their location 
in the vehicle interior, systems for their operation associated with sensor technology and actuators included 
in this area. The systems for activation of the airbags are not so sophisticated, they can be activated at 
wrong moment. For example, weight sensors are activated by the pressure exercised by the passenger, 
when he sits on the seat. In this case, the airbag is activated in an accident. If on the passenger seat is 
placed capacious object with greater weight it will also lead to activation of the airbag [17]. 
Most of the developments related to airbags are related to safety of the driver and front passenger, and 
those in the back seat against the direction of movement of the car. 40% of collisions and 30% of the 
causes of injury to passengers are in a side collision [1,2,18]. 
In the literature [6,8,12] states that the development of side airbags is much harder than front it depends of 
textile materials, sensors used and time for deployment. Much of the energy in a frontal collision is 
absorbed by the bumper, the bonnet and the engine, the reaching blow wave to the driver and passengers 
going for 30-40ms. In a side blow the time to reach blow wave is 5-6ms as the only barrier is the door of the 
car. These times are critical in the development of systems for control of airbags.  
The aim of this report is a comparative analysis of sensors used to activate the airbags in terms of their 

advantages and disadvantages and to analyze a software sensor for activation of airbags for active safety 
in the car. 
 
2.EXPOSURE 

 
Using intelligent airbag systems improves the sensing functions and control options for the airbag inflation 
process. Such improvement functions are [2]: 
 Impact severity detection through improvement of triggering algorithm; 
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mailto:zlatin.zlatev@trakia-uni.bg


ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

281 

 
 

 Seat belt usage detection; 
 Occupant presence, position and weight; 
 Seat position and back rest inclination detection; 
 Introduction of up to ten and more different triggering thresholds; 
 Depowered airbag: it use reduced gas inflator power, which leads to a reduced inflation speed, inflation 
severity and risk to occupants. 
The application of sensors and actuators for activation of air bags must meet certain restrictions [6,17,]: a 
small amount of equipment including airbag control system; reducing the cost of production and installation; 
improve safety; enhancing ergonomics. 
 
Table 1. Advantages and disadvantages of the sensors used to activate the intelligent airbags 

Sensor   Advantages  Disadvantages   Reference   

Accelerometer  

Simple design, easy to use, using different 

principles of action - capacitive tenzo-, 

piezo, mechanical 

Large shifts deadweight may lead 

to nonlinearity of the output signal  
[1] 

Capacitive 

A large output signal and a good 

sensitivity, due to the low noise 

characteristics 

Influence of surrounding electro-

magnetic fields, which requires 

careful shielding; Parasitic 

capacitance at the input of 

interface amplifiers 

[17] 

Ultrasonic 

Independence of the optical properties of 

the object; Linear relationship between the 

output signal and the measured distance. 

Need appropriate surface of the 

object and its location relative to 

the sensor; Relatively high 

response time; Depending of a the 

reading from air condition 

[13] 

Infrared 
Widely available, enough information 

about their use 

Probability of false alarms due to 

heat flow - air conditioning, solar 

heating. 

[13] 

Temperature 
Continuous temperature monitoring; easy 

installation and maintenance 

Linear and non-linear part of 

characteristic 
[13] 

Video camera 

Separation of the object from background 

easily recognize the position of the head 

and body 

Need larger computational 

resources, and a longer time for 

data processing 

[3,18] 

Stereo camera The object is recognized in depth 

Need larger computational 

resources, and a longer time for 

data processing 

[4] 

Infrared camera 

Easily distinguish passengers from 

luggage, determining the position of the 

head and body; Less affected by sunlight 

and fog 

Does not distinguish human from 

the background at the same 

temperature; 

High cost of equipment. 

[13] 

Weight  Easy to use, quick response 

Non-linearity of the output 

characteristic; It can be activated 

when a heavy object is on seat 

[6] 

Micro switch  Easy to use, quick response 

Two states of outputs (on/ off); It 

can be activated when a heavy 

object is on seat 

[2] 
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Different types of sensors measuring wheel speed, seat occupant status, brake pressure and impact, and 
other vehicle status indicators are monitored by the airbag control unit located in the front portion of the 
cabin. The sensors relay signals to the airbag control unit, which analyzes the data and can control safety 
features like seat belt lock, automatic door locks, as well as airbag deployment. The advantages and 
disadvantages of airbag deployment sensors are described in Table 1. 
The choice for suitable sensors for smart airbag application has to be taken in consideration of the following 
criteria [1]: System cost; Bandwidth; Latency; Determinism; Safety; Recovery actions; Physical layer. 
Systems using video sensor have proven over the years as successful in identifying persons determining 
the position of the body and the head of the driver or passenger, which is proven by numerous studies 
[3,4,7,10,15,18]. Despite the fact that systems using video sensor have proven their advantages in the 
study of triggering systems, they are not adopted by the automotive industry [13]. One of the reasons is that 
many consumers do not want to be photographed by cameras. 
In recent years there has been entering in mobile devices, industrial automation, software-based sensors 
that are not technically feasible, but actually retrieve data from one or more hardware-based sensors and 
based on their values made its own result [11]. Interesting problem in the operation of the sensors is the 
reconciliation of data derived from multiple hardware sources, in which can be generated synthetic 
indications of new characteristics. A typical example of such a combination is the result of the data, those 
which develop the software sensors. 
 
3.MATERIAL AND METHODS 

 
Data from [13] is used, where the author analyzes the work of developed by him activation system for 
intelligent airbag. The system consists of three sensors – ultrasonic for distance, temperature and passive 
infrared sensor PIR. The author is investigated raw data from the three sensors for objects on passenger 
seat – Empty seat, 1 year old child, 2 years old child, 7 years old child, 13 years old child, 22 years old 
man, Box, Dog laying. 
Examples of the operation of the the three sensors are presented in Figure 1. 

 

   

7 years old child 22 years old man Dog laying 

Figure 1. Examples of signals of three sensors 

 
In this study the data were processed with Kalman filter presented in [21]. Combining of the data is done 
through a central limit theorem [5] and Fraser-Potter fixed-interval smoother [9,14]. 
The output signal yc and its dispersion σc is calculated by: 
 

𝑦𝑐 = 𝜎𝑐
2(𝜎1

−2𝑥1+𝜎2
−2𝑥2+𝜎3

−2𝑥3) 

𝜎𝑐
2 = (𝜎1

−2 +𝜎2
−2 +𝜎3

−2)−1 
(1) 
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where x1, x2 and x3 simultaneously measured signals with their dispersions σ1, σ2 and σ3. 
The results are processed with discriminant classifier using non-linear separating function. The 
classification is evaluated by common error of classification [10,15]. 

In the combining of the data from sensors may be obtained falling or improper reading of the one of the 
sensors. In the study of the [13] such are the ultrasonic and temperature sensors, whose signals vary 
widely or entirely eliminated depending on the object standing on the passenger seat. 
 
4.RESULTS AND DISCUSSION 

 
Based on the literature study and requirements for building software sensors [1,11,15,16,19,20,21] is 
proposed solution to a software sensor. In Figure 2 is a block diagram of the developed software sensor. 
The signals from the three sensors are precisely filtered with Kalman Filter. 
 

 

Figure 2. Block diagram of a software sensor 

 
The filtered signals are fed to a program block for combining, the output of which gives the total signal. 
 

   

Empty seat 2 years old child Dog laying 

Figure 3. Examples of signals from the sensor software 

 
The results of the software sensor, that combine signals from three sensors - ultrasonic, PIR and 
temperature are presented in Figure 3. A visible difference is observed between the signals of the software 
sensor depending on the object on the vehicle seat. 
In Figure 4 are examples of separability between objects on the passenger seat by signals from software 
sensor. 
In Table 2 are presented the results of the classification using the combined signal of the three sensors. 

A research is done on the work of developed software sensor in case of interruption of one of the 
input signals. 
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1 year old child – 2 years old 

child, е=4% 

1 year old child – 7 years old child, 

е=5% 
Dog laying – Box, е=0% 

Figure 4. Examples of distinguishing the signals from the sensor software 

Table 2. Results of classification using the combined signal of the three sensors 
 

Empty seat 1 year old child 2 years old child 7 years old child 13 years old child 22 years old man Box Dog laying 

Empty seat x 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
1 year old child 0% x 4% 5% 0% 0% 1% 0% 

2 years old 

child 
0% 4% x 1% 0% 0% 0% 0% 

7 years old 

child 
0% 5% 1% x 0% 0% 0% 0% 

13 years old 
child 

0% 0% 0% 0% x 0% 1% 0% 

22 years old 
man 

0% 0% 0% 0% 0% x 0% 0% 

Box 0% 1% 0% 0% 1% 0% x 0% 
Dog laying 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% x 

 
In Figure 5 are presented output signals from the software sensor using data from the two sensors – 
temperature and PIR. There is less identifiability of signals compared to variants using combined data from 
three sensors. 
 

   

Empty seat 2 years old child Dog laying 

Figure 5. Examples of signals from the software sensor in case of interruption of an ultrasonic sensor 

 
In Figure 6 are examples of Severability between objects on the passenger seat by signals from the 
software sensor in case of failure of the ultrasonic sensor. 
In Table 3 are presented the results of the classification using the combined signal of the two sensors, in 
case of interruption of the ultrasonic one. 
In Figure 7 are presented output signals from the software sensor using data from the two sensors – 
ultrasonic and PIR. There is less identifiability of the signals compared to the variant using the combined 
data from the three sensors, but better compared to the use of temperature and PIR sensors. 
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1 year old child – 2 years old 

child, е=28% 

2 year old child – 7 years old child, 

е=2% 
Dog laying – Box, е=3% 

Figure 6. Examples of differentiation of signals from the software sensor in case of interrupted ultrasonic 

sensor 

Table 3. Results for identifiability of objects in case of interrupted ultrasonic sensor 
 

Empty seat 1 year old child 2 years old child 7 years old child 13 years old child 22 years old man Box Dog laying 

Empty seat x 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
1 year old child 0% x 28% 1% 23% 2% 22% 0% 

2 years old 
child 0% 28% x 2% 5% 0% 41% 2% 

7 years old 
child 0% 1% 2% x 0% 0% 3% 36% 

13 years old 
child 0% 23% 5% 0% x 10% 3% 0% 

22 years old 
man 0% 2% 0% 0% 10% x 1% 0% 
Box 0% 22% 41% 3% 3% 1% x 3% 

Dog laying 0% 0% 2% 36% 0% 0% 3% x 

 
 

   

Empty seat 2 years old child Dog laying 

Figure 7. Examples of signals from the software sensor in case of interrupted temperature sensor 

Table 4. Results for identifiability of objects in case of interrupted temperature sensor 
 

Empty seat 1 year old child 2 years old child 7 years old child 13 years old child 22 years old man Box Dog laying 

Empty seat x 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 
1 year old child 0% x 1% 4% 0% 2% 0% 0% 

2 years old 
child 0% 1% x 0% 0% 0% 0% 0% 

7 years old 
child 0% 4% 0% x 0% 38% 0% 0% 

13 years old 
child 0% 0% 0% 0% x 0% 39% 0% 

22 years old 
man 0% 2% 0% 38% 0% x 0% 0% 
Box 0% 0% 0% 0% 39% 0% x 0% 

Dog laying 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% x 
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In Figure 8 are examples of separability between objects on the passenger seat by signals from the 
software sensor in case of interrupted temperature sensor. Table 4 summarize all of the results in this case. 
 

   

1 year old child – 2 years old 

child, е=1% 

7 year old child – 22 years old 

man, е=38% 
Dog laying – Box, е=0% 

Figure 8. Examples of differentiation of signals from the software sensor in case of interrupted 

temperature sensor 

 
In Figure 9 are summarized the results of the study. With the “+” are marked ability to separate object with 
an error of less than 5%, and with “-“ results with higher error. 
 

 
Object  

Case  
Empty 

seat 

1 year old 

child 

2 years old 

child 

7 years old 

child 

13 years 

old child 

22 years 

old man 
Box 

Dog 

laying 

three sensors + + + + + + + + 
without ultrasonic sensor + - - - - - - - 
without temperature sensor - + + - - - - - 

Figure 9. Summary analysis of the research results of a software sensor 

 
The results show that the separation of objects is able by using the combination of the signals of the three 
sensors. The greatest impact on the performance of the software sensor has the fall of the ultrasonic 
sensor. 
 
5.CONCLUSION 
 
The presented material considered prerequisites and techniques for the application of sensors to activate 
the intelligent airbags depending on the position and characteristics of the occupants. The principles of 
operation and characteristics of sensors is systematically presented and their diversity, described are their 
advantages and disadvantages. Presented are software applications using the capabilities of the hardware 
of sensor devices in order to build a common signal. The results presented illustrate the advantages and 
disadvantages of using a software sensor in case of failing of any of the signals transmitted to its input. 
From the analysis of the results it is established that: 
 By combining data from three hardware sensors is received error up to 5% in distinguishing between 
the objects on the passenger seat of the car; 
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 Dropping of the signal in the hardware sensors affects the accuracy of identifying the object on the 
passenger seat; 
 The higher impact on the performance of the software sensor has the dropping of the signal from the 
ultrasonic sensor. 
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Abstract: The report provides an analysis of methods for the processing of spectral characteristics of dairy products 
from the standpoint of choice of bandwidth, reducing the volume of data and classification. Mentioned are the 

advantages and disadvantages of these methods. Examples are presented of the application of the more commonly 
used in practice methods for analysis of spectral characteristics.  
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1.УВОД 

 
Конвенционалното получаване на изображения не позволява да бъдат получавани 

спектрални характеристики за изследваните обекти. Традиционните методи за сензорно определяне 
параметрите на обекти като заснемане с видеокамера имат ограничения при получаването на 
адекватна спектрална информация за неразрушително оценяване на качеството на млечните 
продукти [4,6]. На съвременен етап, вариантите на спектралния анализ, например хиперспектралния 
и мултиспектралния се разглеждат като подходящ инструментариум за безопасна и качествена 
инспекция на различни хранителни продукти. Към тези методи проявяват интерес както научните 
среди, така и индустриалното производство. Това води до силно развитие в последните години на 
тази научна област. Чрез спектроскопията може да се получава спектрална информация за обекта, 
което е изключително подходящо при изследване на млечни продукти [16,30]. 

При съхранението на млечните продукти в част от областите по повърхността им настъпва 
промяна вследствие на съхнене, ослузяване, поява на бели петна, причинени от развитието на 
различни микроорганизми. Тези промени трудно могат да бъдат регистрирани чрез анализ на 
изображения, особено в ранните стадии на развитие на бактериите. Например при появата на 
плесен върху повърхността на прясно или кисело мляко, сирене или кашкавал тези области са 
близки по цветови характеристики. Разликата може да бъде установена чрез използване на 
спектрални характеристики на изследваните обекти, които се получават с подходящ 
спектрофотометър. Голяма част от показателите, които са свързани с видимите признаци, се 
получават, анализират и оценяват посредством спектралните им характеристики [3, 15, 16]. 

Използването на спектрите във видимата и близката инфрачервена области за количествен и 
качествен анализ се сблъсква с няколко основни проблема. Разсейването на лъчението и други 
оптични ефекти са силни и нелинейни. Това налага преди създаване на модели за качествен и 
количествен анализ да се извърши предварителна обработка на получените спектрални данни. 
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Причина за това е, че вида на спектрите и взаимодействието между компонентите в пробите 
спектралните данни не са линейна функция на химичния състав [2, 22]. 

Ускоряването на обработката на спектралните характеристики може да се осъществи като се 
извлекат само тези честотни ленти, които са подходящи за разпознаване на показателите на 
качество на млечните продукти. Тъй като спектралните характеристики могат да бъдат голям брой, е 
подходящо да се използват методи като многофакторен анализ, анализ на главните компоненти, 
регресия на частичните най-малки квадрати, изкуствени невронни мрежи, линеен дискриминантен 
анализ, корелационен анализ за обработка на спектралните данни и намаляване на размерността 
[23, 25, 26, 30]. 

Целта на доклада е да се направи анализ на методи за обработка на спектрални 

характеристики от гледна точка на намаляването на обема на данните, представянето като 
признаци и класификация. 
 

2. МЕТОДИ ЗА ИЗБОР НА ЧЕСТОТНА ЛЕНТА 
 

При избора на подходяща спектрална информация има два подхода. Първият е като се знае 
състава на обекта да се търси в литературата какви абсорбционни линии има компонента, който ни 
интересува – например къде има поглъщане на мазнини, протеини, вода и т.н.  При втория се търсят 
подходящи на базата на статистическите параметри от методите за количествен анализ – например 
коефициентите от PLS или PCR регресия и др. 

Методите за анализ на спектрални характеристики са теоретично добре изяснени през  
годините и намират широко приложение при изследване на показатели на млечни продукти. 
Моделирането и изследването на качествените показатели на млечни продукти на  базата на 
техните спектри спада към класификационните задачи, които от своя страна са  частен случай на 
задачите за разпознаване на образи. Те представляват  представяне на изследваните показатели с 
подходящи характеристики и отнасяне на  характеристиките, описващи обектите за класифициране 
към един или друг предварително  зададен клас.  

От анализа на спектралните характеристики се наблюдава, че при различните  класове са 
много близки по форма, припокриват се и почти не е възможно да се  определят области от 
спектъра, които да са характерни само за единия или другия клас.  Получените спектрални данни се 
характеризират с много голям обем, а това значително  затруднява класификацията им. 

В практиката се използва възможност за приложение на различни варианти на групиране на 
съседни отчети в минимален брой честотни ленти, базирани на: различимост на средните стойности 
на данните за отделните класове в рамките на поне една честотна лента, различимост на класовете 
както по сурови данни от спектралните характеристики, така и по първите няколко главни 
компоненти, получени посредством PCA метод и изпълнение на условията за линейна или 
нелинейна отделимост на класовете от данни в рамките на поне една честотна лента. 

Целта на групирането на съседни отчети е да се намери този минимален брой интервали, 
представящи спектралните характеристики, при които двата класа могат да бъдат разделени с 
минимална грешка от припокриване. В рамките на целия спектрален диапазон се търси интервалът 
с минимална грешка. 

В таблица 1 е направен преглед и сравнителен анализ на по-често използваните в 
практиката методи за определяне на честотни ленти в спектрални характеристики на млечни 
продукти. 
  

3. МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОБЕМА НА ДАННИ ОТ СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
  

  Методи тип Manifold са: Multidimensional scaling (MDS), landmark MDS, Isomap, locally linear 
embedding, Laplacian eigenmaps и spectral clustering. Всяка форма на информация трябва да бъде 
приведена в набор от свойства, преди да може да бъде анализирана. 
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  Например, ако искаме да анализираме изображения, трябва да ги превърнем във форма, 
която е подходяща за използване от алгоритми за машинно обучение. Този процес се нарича 
"извличане на характерни признаци". За да бъде списъкът с извлечени характерни признаци по-
кратък и удобен за работа, това изисква да имаме малък брой величини. Това може да е добре от 
гледна точка на сложността на изгледа, но този набор характерни признаци може да се окаже 
недостатъчно уникален и не дотам разнообразен. 
  Анализът на главните компоненти (Principal Component Analysis, PCA) е един от начините 
чрез, които може да се определи минималния брой променливи с които да се опише напълно 
дадено явление. Методът е представен за първи път от Карл Пиърсън в неговия труд [19]. Той 
дефинира математическа процедура, която използва ортогонална трансформация, за да превърне 
множество от наблюдения над потенциално зависими променливи в нови, линейно независими 
такива, наречени основни компоненти.  Така  представените във векторното пространство данни са 
с по-малък обем , извлича се най-съществената информация и посредством визуално наблюдение  
директно могат да се интерпретират резултатите. 
  По-често използваните методи за намаляване на обема на данните при обработка на 
спектрални характеристики на млечни продукти са описани в таблица 2 от гледна точка на техните 
предимства и недостатъци. 
 Стандартните методи за анализ на главните компоненти позволяват единствено линейно  
редуциране на величини, което е съществено ограничение. Но ако данните имат по-сложни 
структури, които не могат да бъдат добре представени в линейното подпространство, стандартните 
PCA методи няма да бъдат много полезни. За щастие, Ядреният принципен компонентен анализ 
позволява да се надгради сантадртната PCA до нелинейно редуциране на величини. Нелинейността 
на kPCA  се състои в картографиране на входните данни. Извлечените по този начин 
характеристики биват записани и подложени на допълнително обработване чрез линейни принципи 
[10]. 
 

4. МЕТОДИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ ПО СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Правилният избор на стратегия и метод за категоризация се обуславя основно от вида на 
приетия модел за категоризация. Изборът на подходяща стратегия е основен фактор, влияещ върху 
точността на категоризацията. Това е причината да се направи обзор и сравнителен анализ на това, 
кои стратегии и класификатори са по-често използвани и е целесъобразно да бъдат приложени при 
оценка на качеството на млечните продукти по спектрални характеристики [15,16,17]. 

В таблица 3 е направен сравнителен анализ на по-често използваните методи за 
класификация, използвани в практиката при анализ и класификация по спектрални характеристики 
на млечни продукти. 

При детерминираните методи се приема, че областите на отделните класове в признаковото 
пространство не се пресичат. При тях задачата за синтез на класификатор  се свежда до 
намирането на решаващо правило, респективно решаваща функция , посредством която 
представения за разпознаване обект да бъде отнесен в определена област на признаковото 
пространство. Голяма част от известните системи за сортиране на плодове и зеленчуци по цвят, 
респективно зрялост, използват детерминирани методи, реализирайки ги чрез най-прости прагови 
алгоритми. 

Методите за класифицирането на образи посредством функции за разстояние са едни от 
най-лесно приложимите методи при реализацията на разпознаването на образи. Основават се на 
факта, че най-очевидния начин за определяне на сходство между вектори на образи, представени 
като точки от евклидовото пространство, е определянето на тяхната близост. След предварителна 
нормализация на параметрите се формират един или повече еталонни образи за клас „надеждни” 
състояния и един или няколко класа „ненадеждни” състояния. За всеки неизвестен образ се 
определя разстоянието до всички еталони и най-късото от тях решава принадлежността на образа 
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към съответния клас. Методите са особено удобни в случаите, когато образите проявяват тенденция 
към групиране и стойностите на параметрите им варират в тесни граници. 

Това е характерно за млечните продукти, което прави методите подходящи за оценяването 
им. Прилагането на тези методи е възможно при предварително известни образи, приети за 
представителни за всеки от разглежданите класове. Тези образи се наричат еталони. Решение за 
принадлежността на един новопостъпил за класификация образ към един от класовете се взема 
след изчисляване и анализ на разстоянието от образа до всеки един от еталоните. 

Метричните методи за класификация също спадат към детерминираните методи. Те се 
основават на предположението, че изображенията на обектите от един клас са по-близо един до 
друг, отколкото до изображенията на обекти от различни класове, т.е изпълнено е условието за 
компактност. Метричните методи дават количествена оценка на тази близост, като мярка за 
близостта се приема разстоянието между точките. Обикновено близостта се оценява по 
Евклидовото разстояние между точките в пространството на признаците. Най–често прилаганите 
метрични методи това са Метода на “най-малко разстояние до еталона” и Метода на “к-най-близки 
съседа” (KNN). 

Класификаторите, които строят гранични повърхнини, които могат да бъдат линейни или 
нелинейни, предполагат, че всички класове имат сравнително компактни и непресичащи се области, 
с изключение на класификатора на Бейс, който дава оптимално решение от гледна точка на 
минималния риск за погрешна класификация.  

При дискриминантния анализ, в първата фаза – на обучение, процедурата обработва 
информацията от обучаващата извадка, като я кондензира в тъй наречените решаващи правила и 
след това отново я изпробва върху обекти от известен клас или върху обектите от самата 
обучаваща извадка. Анализира се точността на извършената класификация и ако тя е 
задоволителна, може да се очаква, че разпознаващите правила са добри и коректно ще работят и за 
обекти от неизвестен клас. Коректното прилагане на различните методики на дискриминантния 
анализ има ред предпоставки, които трябва да бъдат взети под внимание. Най-разпространена е  
процедурата за стъпков дискриминантен анализ. Тя притежава ред недостатъци, но основното й 
преимущество е ,че дава прости решаващи правила. В линейния дискриминантен анализ се строят 
линейни дискриминантни функции от предикторите, а при нелинейния – нелинейни съответно. За 
всеки клас има по една такава функция, а правилото за класификация е, че наблюдението се 
класифицира към класа с максимална дискриминантна функция. 

Методите, използващи невронни мрежи за класификация са в основата изкуствените 
невронни мрежи. Процесът на построяване на един невронен класификатор се свежда до: Избор на 
подходяща архитектура и Обучение на класификатора с така подбраните тегла. Броят на 
използваните слоеве, определя възможностите и ограниченията на мрежата. Еднослойните мрежи 
могат да представят само линейно разделими функции. Скритите слоеве формират вътрешното, 
междинно предствяне на входните данни, посредством тях се постигат по-сложните апроксимиращи 
възможности на мрежите. От съществено значение е преценката за броя на невроните в скритите 
слоеве на мрежата, като при малък брой неврони в скитите слоеве се затруднява вътрешното 
претегляне на  важните характеристики на входните данни, а при твърде голям брой неврони 
обобщаващите й свойства се влошават. 
 
Таблица 1. Сравнение на някои по-използвани методи за избор на честотна лента 

Метод  Предимства  Недостатъци  Източник 

Методи без обучение 

Ентропия на информацията 

Information Entropy 
Надежден и лесен за разбиране метод 

Необходимо е по-голямо количество информация за 

обектите за повишаване на точността 
[8] 

Първа производна 

First Spectral Derivative 
Надежден и лесен за разбиране метод 

В зависимост от вида на спектралната харакатеристика не 

винаги може да се дефинира производна 
[1] 

Втора производна 

Second Spectral Derivative 
Надежден и лесен за разбиране метод 

В зависимост от вида на спектралната харакатеристика не 

винаги може да се дефинира производна 
[2,27] 

Измерване на контраст Използва не сложен математически апарат Ефективен при добре разделими области на спектралните [13] 
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Contrast Measure характеристики 

Съотношение на спектри 

Spectral Ratio Measure 
Бърз и надежден метод 

Не е подходящ за припокриващи се спектрални 

характеристики 
[24] 

Измерване на корелация 

Correlation Measure 
Надежден и лесен за разбиране метод 

Изисква големи изчислителни ресу рси и е чу вствителен към 

шу ма в  спектралните характеристики 
[2] 

Класиране на главни 

компоненти 

Principal Component 

Analysis Ranking (PCAr) 

Данните се представят в  ново признаково 

пространство с по-малка размерност 

Ковариационната матрица тру дно се оценява точно, тру дно 

се полу чава инвариантност на данните, ако тя не е 

предвидена в  тях 

[14] 

Независим компонентен 

анализ 

Independent Component 

Analysis (ICA) 

Независими фактори 
Тру дно се определят дисперсиите и реда на независимите 

компоненти 
[18,28] 

Спектрален интервал 

Spectral Spacing 

Отчита влиянието на съседни и отдалечени 

честотни ленти 

Изисква голямо количество спектрални данни за полу чаване 

на точни резу лтати 
[20] 

Плавен избор с 

последователно 

напредване 

Sequential Forward 

Floating Selection (SFFS) 

Може да открива съвсем малки разлики в  

спектрите 

Проблеми при наличие на независими променливи, които се 

появяват веднъж в  спектралната характеристика 
[17] 

Метод на вегетационен 

индекс 

Vegetation index-based 

method 

Надежден и с опростен математически 

апарат 
Зависи от точността на калибриране на спектралните данни [34] 

Дискриминантен анализ по 

критерий на Фишер 

Fisher discriminant 

analysis (FDA) 

Ефективен е при лесно различими 

спектрални характеристики 

Не работи добре при различни гру пи от спектрални 

характеристики, които попадат в  един клас  
[11] 

Методи с обучение 

Регресия  

Regression 

Търси връзка между  спектралните 

характеристики 
Влияе се от шу ма в  данните [29] 

Метод с примери 

Instance Based Method 

Опростени процеду ри за избор на честотна 

лента 

Бавен при голям обем на данните, не е у стойчив  към шу м в  

данните 
[4] 

Регресионно дърво 

Regression Tree 

Включване на изчерпателна информация и 

всички възможни решения за разделяне на 

спектралните диапазони 

Не е подходящ при силно припокриване на спектралните 

характеристики 
[5] 

Метод на Бейс 

Naıve Bayes 

Подходящ при силно припокриване на 

спектралните характеристики 

Възникват проблеми при липса на съответствие между  

зададените критерии 
[11,15,16] 

Стъпкова регресия 

Stepwise regression 

method 

Относително опростени изчислителни 

процеду ри 

Не е подходящ при силно припокриване на спектралните 

характеристики, чу вствителност при големи различия в  

данните 

[5] 

 
Таблица 2. Методи за намаляване обема на данни 

Метод Предимства Недостатъци Източник 

Анализ на главните 
компоненти  PCA 

Слабо чувствителен на шум; неголеми 
изисквания за капацитет и памет; 
високо- ефективен. 

Ефективен е само в линейно подпространство и 
затова не се справя с данни, лежащи в нелинейни 
манифолди. 

[9,21] 

Kernel PCA 

Подходящ за разделяне на две групи от 

точки при използване на първа главна 
компонента 

Обемът на матрицата с извличана информация 

достига огромни размери, което силно затруднява 
последващото й обработване.  

[8,10] 

Йерархичен клъстерен 

анализ HCA  

Гъвкав и удобен за работа с йерархично 
структурирани данни метод. Приема 
работа с различни мерни единици за 

близост. Не изисква предварително 
информация  за броя  клъстери. 

Неитеративен, еднопасов  алгоритъм, не позволява 

отмяна (Undo опция) на нещо вече направено. 
[35] 

Независим компонентен 
анализ ICA 

Много по-мощен от PCA. Може да 
анализира информация от множество 
източници.  

Мащабът на получения (крайния) сигнал не е същия 
като при оригиналната информация. Крайният сигнал 
бива инвертиран по оста Х. 

[7,36] 

Мултифакторно 
редуциране на 
размерността MDR 

Осигурява вътрешна прогнозна грешка 
за валидиране. 

Липсва ефективен начин за оценка на значимостта на 

мулти-локус модели и висока изчислителна тежест 
поради интензивната пермутация. Освен това, 
методът не прави разлика между маргинални ефекти 
и чистите ефективни взаимодействия. 

[31] 

Полудефинирано 

обхващане (semidefinite 
embedding) 

Методът не разчита на определяне 

разстоянията между отдалечени точки в 
менифолда; основната оптимизация е 

При решаване на големи проблеми, SDE изисква 

прекалено много време. 
[31] 
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конвексна и гарантирано запазва някои 
аспекти на локалната геометрия. 

Singular value 
decomposition SVD 

Предлага много добро ниво на 
компресиране 

Бавен метод от гледна точка на изчисляване [32] 

Principal component 
regression PCR 

Лесно може да се извършват 
намалявания на измерността при 

високоизмерни набори данни (за да 
паснат на даден линеен регресионен 
модел). Избягване на 
мултиколинеарност между предиктори. 

Избягва се зависимостта на факторните 
променливи помежду им Смекчаване на 
прекалено нагаждане на модели с най-
малките квадрати. 

Слабо ефективен при нелинейни подпространства. 
Нуждае се от значителен брой латентни променливи, 
за да заработи (никак не е пестелив откъм лат. 

пром.). 

[33] 

Multiple Linear Regression 
MLR 

Често осигурява по-добра способност 

за предсказване от линейната регресия; 
методът  осигурява груба оценка на 
относителната важност на всяка 
променлива във връзката 

Често бива неправилно използван за моделиране на 

нелинейни разимоотношения; ограничен е до 
предричане на цифрови изходни данни. Постига 
сходни резултати като PLSR 

[34] 

Частична регресия на 

най-малките квадрати 
PLSR 

Предимства пред PCR: осигурява по-

предсказуема точност, много по-нисък 
риск от корелация. 

Висок риск от пропускане на „истински” корелации;  [15] 

ISOMAP 
Нелинеен метод; Гарантирано 
асимптотично възстановяване на 
истинската размерност. 

Възможна е поява на „линейни преки пътища” в 
близост до региони с висока повърхностна крива. 

[31] 

k-Nearest Neighbor 
Algorithm 

Простота. Не изисква предположения 
относно формата на модела, само 

няколко параметъра. Представя се 
добре при големи бази данни или  
много комбинации от прогнозни 

променливи. 

Не предоставя информация за това кои предиктори 
са най-ефективни при класифициране. Дълги 
изчисления; броят записи се увеличава бързо. 

 [16] 

 
Таблица 3. Сравнителен анализ на по-често използвани методи за класификация по спектрални 
характеристики на млечни продукти 

Метод за 

класификация 
Предимства Недостатъци Източник 

kNN 
Опростени процедури за решаване на 

основни задачи в класификацията 

Бавен при голям обем на данните, не е устойчив към 

шум в данните 
[7] 

Най-близко разстояние 

до еталон 

Опростени процедури за решаване на 

основни задачи в класификацията 

Бавен при голям обем на данните, не е устойчив към 

шум в данните 
[19] 

Класификатор на Бейс 
Широко използван метод, подходящ при 

силно припокриване на данни 

Възникват проблеми при липса на съответствие 

между класовете и признаците 
[11,15,16] 

LDA 
Опростени процедури за решаване на 

основни задачи в класификацията 

Не е подходящ при нелинейно разделими данни, 

чувствителен към различията в данните 
[12,14,15] 

QDA 
Опростени процедури за решаване на 

основни задачи в класификацията 

Не е подходящ при силно припокриване на данните, 

чувствителност при големи различия в данните 
[16] 

SVM 
Подходящ при данни с голяма 

размерност и нелинейна отделимост 

Не е ефективен при много големи обучаващи 

извадки 
[14] 

Многослоен перцептрон 

MLP 

Възможност за обучение с нелинейни 

модели, работа в реално време 

Чувствителен към мащабиране, чувствителен към 

тегловните функции, изисква настройки на скрити 

неврони, слоеве и итерации 

[11] 

Обратно разпределение 

на грешката BPN 

Подходящ при трудно определими 

връзки между входните и изходните 

променливи 

Проблем с големи стойности на тегловните 

коефициенти, голям брой итерации до достигане на 

оптимално решение 

[7] 

Вероятностни невронни 

мрежи PNN 

Бързо обучение, добавяне и 

премахване на данни без необходимост 

от ново обучение 

Изизква повече памет, бавен метод, изисква 

репрезентативна обучаваща извадка 
[8] 

Радиални базистни 

функции BPNN 

Имат по-бързо обучение и по-сигурно 

достигане до глобалния минимум в 

пространството на грешката 

Недостатък на тези мрежи е, че много често изискват 

по-голям брой неврони в скития слой. 
[6] 

Генетични алгоритми GA 
Подходящ за решение на 

оптимизационни задачи, решава 

Продължително време за откриване, няма 

гарантирано откриване на глобален максимум, 
[34] 
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проблеми с много варианти, 

използването му не изисква 

задълбочени познания по математика 

неразбираеми решения 

 
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Анализът на публикуваните резултати в областта на използването на спектрални 
характеристики за оценка на млечни продукти показва, че при обработката на този тип информация 
се използват методи за определяне на честотна лента, намаляване на обема от данните и 
класификация.  
 Спектралният анализ има потенциал да бъдат идентифицирани области в различни части от 
обекта както с подобни, така и със съществено различни спектрални характеристики. Такива 
характеристики трудно биха могли да бъдат разграничени с техниките за обработка на изображения. 
 Анализът на публикуваните резултати отнасящи се до темата – диагностициране на 
качеството на млечни продукти, чрез анализ на спектрални характеристики показва, че съществува 
необходимост от осъществяването на по-задълбочен анализ на известните методи и досега 
прилагани подходи, което да доведе до подобряване и улесняване на процеса класификация с цел 
внедряване в автоматизирани системи.  
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IMPEDANCE METHOD OF MEASURING  
OF THE TITRATABLE ACIDITY OF YOGURT  

 
Miroslav Vasilev, Krasimir Nikolov 
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38 Graf Ignatiev str., 8600, Yambol, Bulgaria, e-mail:miro8611@abv.bg 

 
Abstract: In the present work  are analyzed studies related to changes in the active impedance component of the 

dairy environment caused by the flow of lactic fermentation and coagulation of casein in milk .  The aim of this work  was 
to determine the relationship between the relative change of titratable acidity and the relative change of active 
impedance component of the dairy environment with lactic fermentation, causing coagulation of the casein in milk . . 

The data were interpolated with cubic spline, visualizing how when the fat content increases, the electrical resistance 
increases too.  All data, collected during the tests would complement and be used  for solving the optimization 
problem to determine the time of completion of the coagulation in future work . 

Keywords: lactic fermentation, milk  coagulation, titratable acidity, impedance tools  

 
 

ИМПЕДАНСНИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТИТРУЕМА КИСЕЛИННОСТ 

 
Мирослав Василев, Красимир Николов 

Тракийски университет, факултет „Техника и технологии“, ул. Граф Игнатиев, №38, 8600, 
Ямбол, България, e-mail:miro8611@abv.bg 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Характерен процес при получаването на киселото мляко е млечнокиселата ферментация. Тя 

е сложен биохимичен процес, при който под действието на специфични бактерии захарите се 
разграждат и като главен продукт се получава млечна киселина [2, 3]. За да ферментира прясното 
мляко и да се превърне в кисело, в него се внасят бактериални млечнокисели култури, известни още 
като закваски. Това води до промяна в структурата на протеините, което оказва влияние върху 
консистенцията на прясното мляко. 

По време на ферментацията трябва да се поддържа оптимална температура на млякото за 
съответната закваска, като по този начин настъпва коагулация на казеина в него. Когато продуктът е 
готов,се пристъпва към бързо охлаждане, за да се преустанови ферментационният процес , и  да се 
постигнат точно желаните вкус, аромат, консистенция, външен вид и необходимия срок на годност. 
Ако процесът продължи прекалено дълго или прекалено кратко, тези характеристики на 
качествените показатели се изменят неблагоприятно[4]. 

Провеждането на непрекъснат автоматичен контрол на млечнокиселата ферментация чрез 
титруване или потенциометрично измерване на активната киселинност е трудно приложимо, 
особено при ферментация в съдове с ограничен обем, имайки предвид повечето индустриални 
технологии за производство на кисело мляко [5, 9, 13]. Такъв тип измервания може да се извършват 
частично в първата фаза на коагулация, при производството на резервоарно кисело мляко, тъй като 
цялото количество заквасено прясно мляко ферментира в един общ съд. Определянето на 
действителното количество млечна киселина също е затруднено поради свойството на млякото да 
се съпротивлява на рязко изменение на параметрите си при реакция със закваска. 

Импедансният метод за измерване е един от възможните методи, чрез които може да се 
осъществи непрекъснат параметричен контрол на технологични среди, в това число и биологични. 

Измененията на специфичното съпротивление ρ и диелектричната проницаемост ε, както и 
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свързаните  с тях импедансни промени на изследваната биосреда са обикновено резултат от 
метаболитната продукция на развиващите се в нея микроорганизми. Методът се основава на 
предварително установена функционална зависимост между стойностите на измерваната 
импедансна компонента (активна или капацитивна) и количеството на млечната киселина в 
изследваната биосреда [3, 6, 8]. 

Целта на настоящата работа е да се определи зависимостта между относителното 
изменение на титруемата киселинност  и относителното изменение на активната импедансна 
компонента на млечната среда в условията на млечнокисела ферментация. 
 
2.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 
Млякото е разделено на четири групи според масленото си съдържание: 2,4%, 3,2%, 4,3% и 

5,4%. То е определено по метода на Гербер, БДС 1671-89. Термична обработка е извършена при 
температура 90оC за 20 минути при постоянно разбъркване. На следващ етап млякото е охладено 
до температура 43±0,5оC и е заквасено с 2% промишлена закваска, доставена от сертифициран 
производител. Заквасеното мляко се разлива в полистиролови кофички с обем 100ml и в 
измервателната клетка след което всички проби се поставят в термостат, където се поддържа 
температура 44оC. 

 
 

Фигура 1. Двуелектродна измервателна клетка с коаксиални електроди 
1,2 – точкови електроди; 3 – чаша изолираща 

 
 Проследяването на процеса се осъществява чрез измерване на активното съпротивление и 

определяне на съответстващата му титруема киселинност. Определянето на общата киселинност по 
Тьорнер (оТ) е осъществено съгласно БДС 12:2010 [1].Установяването на активното съпротивление 
е извършено с помощта на импедансна измервателна система ИМ2005[7]. Използваната 
двуелектродна клетка е от коаксиално-капацитивен тип (фигура 1) с размери L=49mm, D=51mm, 
d=20mm. Честотата на тока през клетката е 10KHz, а амплитудата Im=1mA. 
 На фигура 2 е представен електрически модел  на контактна клетка, отразяващ 
настъпващите импедансни промени в биологичната среда. 

Импедансът ZS на измервателната клетка в първо приближение може да се изрази чрез 
еквивалентните параметри RS и XS[7]: 
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Rs – омично съпротивление на 
измерваната среда в клетката; C1(E1), 
C2(E2)- тоководещи електроди; 

Cs– еквивалентен поляризационен 
капацитет на тоководещите електроди. 
 

 

Фигура 2. Еквивалентна схема на контактна импедансна клетка 
 
 

ZS = RS - jxs; zS = [ZS] = √𝑅𝑠
2+ 𝑥𝑠

2 (1) 

 
Активната компонента Rs се определя от омичното съпротивление на вътрешния обем от 

измервателната клетка, а  реактивната компонента XS – от поляризационните капацитети, 
разпределени в контактните области на двата електрода. 

Статистическата обработка на данните се извърши с MS Excel и Statistica, Statsoft, Inc. 
 

3.РЕЗУЛАТАТИ И ДИСКУСИЯ 

 
Представена  е зависимостта между съпротивлението и киселинността заедно със 

статистическите параметри  при маслено съдържание на краве мляко – в Таблица 1 - при  2.4%, в 
Таблица 2 – при 3.2%, в Таблица 3 – при 4.3%, в Таблица 4 – при 5.2%. 

Спецификата на експеримента определи зависимата величина да участва с точно измерена 
стойност, а независимата да се характеризира със статистическо разсейване[10]. 

Установено бе нормално разпределение на данните за четирите вида масленост с теста на 
Shapiro–Wilk. Изчислени са статистическите параметри на 4 групи данни, като резултатите 
потвърждават хипотезата за гаусово разпределение. Коефициентите на разсейване са със 
стойности по-малки от 20%, което е признак за приемливо разсейване около средната стойност. 
Положителната асиметрия е доминираща, поради това с увеличаване на киселинността е налице и 
по-висока плътност на разпределението. 
 
Таблица 1. Зависимост между съпротивлението и киселинността при масленост на млякото 2,4% 

Съпротивление Киселинност -  статистически параметри 

R, Ω 

Средна 

стойност, 
o
T 

Стандартно 
отклонение 

Коефициент 
на разсейване 

Асиметрия на 
разпределението 

Ексцес 

450 16,63 0,91 5,46 0,65 1.85 

435 20,57 1,33 6,45 0,88 2.14 

420 25,58 1,37 5,34 1,16 2.21 

405 30,52 1,78 5,82 -0,21 -1.89 

390 35,85 1,75 4,89 0,86 1.28 

375 41,03 2,15 5,23 1,66 3.79 

360 47,97 1,62 3,37 0,72 0.85 

345 53,50 3,46 6,46 0,14 1.52 

330 67,10 1,93 2,88 -0,89 -3.78 

315 83,70 5,46 6,52 -0,24 -1.99 

300 115,63 8,38 7,24 -1,67 -5.84 
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Таблица 2. Зависимост между съпротивлението и киселинността при масленост на млякото 3.2% 
Съпротивлени

е 
Киселинност -  статистически параметри 

R, Ω 
Средна 

стойност, 
oT 

Стандартн
о 

отклонение 

Коефициент 
на 

разсейване 

Асиметрия на 
разпределениет

о 

Ексце
с 

465 17.63 0.95 5.42 0.02 -5.91 

450 20.15 4.53 22.49 0.20 -2.83 
435 26.97 4.67 17.33 1.19 0.78 

420 30.19 5.99 19.84 0.05 -1.93 
405 36.22 5.75 15.87 0.31 -1.64 

390 42.34 7.15 16.89 0.66 -0.68 
375 47.78 8.63 18.06 0.51 -1.49 

360 55.73 10.47 18.79 0.33 -1.55 
345 65.28 11.41 17.47 0.74 -0.80 

330 77.31 11.04 14.28 1.01 -0.48 
315 89.67 4.25 4.74 -1.29 3.88 

300 119.50 7.50 6.27 0.34 3.90 
 
Таблица 3. Зависимост между съпротивлението и киселинността при масленост на млякото 4.3% 

Съпротивлени
е 

Киселинност -  статистически параметри 

R, Ω 
Средна 
стойнос

т, оT 

Стандартно 
отклонение 

Коефициент 
на 

разсейване 

Асиметрия на 
разпределениет

о 

Ексце
с 

465 20,71 2.76 13.31 0.16 -1.74 
450 25,41 3.14 12.34 0.58 -2.92 

435 30,94 3.55 11.49 0.27 -2.06 
420 35,99 2.91 8.08 0.60 -2.98 

405 38,22 8.67 12.68 -1.37 2.84 
390 47,45 3.65 7.68 0.55 -2.84 

375 53,04 3.45 6.50 1.73 -6 
360 62,07 2.38 3.83 -0.79 1.06 

345 72,00 3.10 4.31 -1.49 3.24 
330 86,51 5.27 6.09 0.41 -2.45 

315 112,67 3.51 1.12 -0.42 -0.05 
300 119,88 2.13 1.78 -0.45 1.67 

 
На Фигура 3 са представени графиките за четирите групи масленост. 

Данните са интерполирани с кубичен сплайн с програмен продукт Korelia [11,12]. 
От получените резултати се забелязва, че при по-голяма масленост съпротивлението е по-

високо. Това може да се обясни с факта, че с увеличаване на маслеността се намалява 
подвижността на токоносителите в измерваната средата. 

При нарастване на титруемата киселинност се покачва концентрацията на водородни катиони 
H+, откъдето проводимостта расте, а електрическото съпротивление на млечната среда намалява. 

 Чрез електролитната проводимост се установява способността на веществата да провеждат 
ел.ток. По време на ферментацията производството на  млечна киселина превръща колоидния 
калций и магнезий в техните йонни форми. Тези йони са в състояние да пренасят електричество 
през ферментиралото мляко като по този начин повишават електролитната проводимост. Чрез 
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мониторинг тази проводимост се променя във времето, ферментацията може да бъде следена в 
рамките на партида йогурт и да се използва за определяне кога ферментацията е приключила. След 
първоначалното увеличаване на проводимостта, тя се стабилизира показвайки, че производството 
на млечна киселина е приключило. 
 

Таблица 4. Зависимост между съпротивлението и киселинността при масленост на млякото 5.2% 
Съпротивлени

е 
Киселинност - статистически параметри 

R, Ω 
Средна 
стойнос

т, оT 

Стандартн
о 

отклонени
е 

Коефициент 
на разсейване 

Асиметрия на 
разпределениет

о 
Ексцес 

520 21,31 0.00 0.00 - - 

495 22,83 2.16 9.45 0.00 -6 
480 26,60 7.78 19.24 1.63 2.75 

465 28,96 0.69 2.39 0.09 -5.45 
450 33,74 1.68 4.99 0.42 -3.46 

435 37,86 1.92 5.08 0.45 -2.87 
420 43,22 1.70 3.93 0.25 -3.59 

405 49,10 1.56 3.17 0.21 -4.48 

390 56,26 1.45 2.58 0.16 -5.03 
375 64,23 1.07 1.66 0.01 -5.26 

360 73,71 1.89 2.56 0.00 -2.87 
345 86,62 1.38 1.59 -0.41 -3.01 

330 105,71 8.34 7.89 0.39 -2.38 
317 121,77 1.91 1.57 -0.44 -2.70 

 

 

Фигура 3. Зависимост между електрическо съпротивление и киселинност при 4 вида 
масленост 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В настоящата работа е установена зависимост между киселинност и импеданс на мляко в 

процес на коагулиране. 
 Определена е зависимостта между относителното изменение на титруемата киселинност  и 

относителното изменение на активната импедансна компонента на млечната среда в 
условията на млечнокисела ферментация. Изследвано е активното съпротивление и 
титруемата киселинност на продукта при 4 вида масленост (2,4%; 3,2%; 4,3%; 5,2%). 

 Направен е анализ на процесите, протичащи при коагулация на кисело мляко като се 
установи, че обективни за оценяване на основни показатели в процеса на коагулация на 
мляко са импедансните методи. 

 Построени са графиките на процесите прилагайки сплайнова интерполация. Графиките на 
процесите показват ясно, че с повишаване на маслеността расте електрическото 
съпротивление. 

 Предстои създаване на математически модел на промяната на съпротивлението във 
функция на масленост и киселинност и решаване на оптимизационна задача за определяне 
на момента на приключване на коагулацията. 
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Abstract: The paper describes and analyses the computer programming educational technology in FTT - Yambol, 

using traditional methodologies, e-learning and virtual laboratories. It reviews the characteristics of computer 
programming education, focusing on animation and simulations created by other higher educat ion institutions on 
algorithm visualizations. The innovative approach has connected with using Moodle Virtual Lab and the Open Judge 

System for automatic students’ assessment and testing. In addition, the Virtual Laboratory for Training in 
Programming (VLTP) provides a virtual environment with animations, simulations and visualizations of the basic 
terms, algorithms and data structures in programming sphere. 

 
Keywords: Virtual Laboratory, training in programming, Moodle Virtual Programming Lab, Open Judge System, 
automatic testing, self-testing programming source code.  
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1. INTRODUCTION 

 
Training in programming includes absorption of theoretical knowledge and achievement of practical skills 
for understanding and using of algorithms and data structures in a specific programming language and 
creating a programming code. Theoretical knowledge is related to the basic concepts in the programming 
area, most of which are abstract and their assimilation requires overcoming some difficulties and the need 
for understanding and comprehension by students. Practical skills for describing and application of 
algorithms require development of a new type of thinking – algorithmic. It allows describing the sequence of 
actions that will be implemented by a computer and therefore need to be extremely precise, clear and 
formal. 
In the training on programming in Informatics course, the most challenging for students is self-test 
(debugging and testing their own programs). Further validation of the performance of educational tasks by 
teacher is the most time-consuming part of the learning process and it involves the elaboration of methods 
of estimation of expected future solutions. If the test solving theoretical problems focused on the analysis of 
solutions and corrects the course of the answers, the situation is different in solving practical problems. 
Test examination of the curriculum program aims to verify the correctness of the working program in all 
supposed practical situations specified in the condition of the task and to evaluate their effectiveness. 
The verification of this program without the direct student participation has developed only if the task is 
clear and full. We pay particular attention to the description of the formats of input and output data, the type 
of input parameters and output in the condition of tasks. The inclusion of test examples in input and output 
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data in the task condition is useful. This allows the student to check if he properly understand the task 
condition [6].       
 
2. METHODS AND TECHNOLGY OF TRAINING IN PROGRAMMING AT FTT - YAMBOL 
 
We applied mixed form of education at FTT – Yambol. It is a combination of traditional, e-learning and 
virtual laboratory. For E-learning lecturers use virtual learning environment MOODLE, which has 
personalized for the needs of Trakia University - e-TrUni [5]. In e-TrUni there is developed C++ 
programming course, which offers students: syllabus curriculum, training and assessment technologies, 
vocabulary, videos, lectures, presentations, practical exercises designed to methodological guidance for 
use. In this environment, the training of students carries out as follows: 
Students attend lectures to learn the theoretical material in C++ programming or prepare the material 
independently using textbooks and presentations offered in the e-learning course "Programming and 
Computer use - Part II.". The theoretical material has presented with demonstration and explanation of the 
source code of the sample programs. The students have the opportunity to participate directly 
experimenting with examples of their computers, to ask questions, to discuss and to debate. 
The participation in the practical exercises is mandatory. The students developed programs on already 
assimilated theoretical material in them. Upon completion of this part of the training, they must have 
learned and acquired practical skills for implementation of data types, operators, structures and basic 
algorithmic structures – chain, branching, cycle, sets and sets operations, symbol data and operations with 
them. In e-TrUni there are developed themes of all practical exercises with task conditions, block diagram 
algorithm for each of them and questions at the end of each exercise. This can be useful for the students 
who require additional training for self-study, for midterm or the final exam. 
Each thematic unit has additional conditions of tasks for self-study, which are suitable for improving skills in 
programming. For the more difficult topics in C++programming in the course are integrated video tutorials. 
There are indicated resources of Internet, which can be useful for personal independent learning. 
Teaching technology in C++ programming includes Course work development which each student has to 
prepare and to attach his file in e-TrUni.  At the end of the semester, the students have to defend his 
Course work. During the semester, students can do a test on the training material. The test aims to 
examine depth knowledge of the material and contains questions of different types, incl. fragments of 
programs, for which the lecturer expects introduction of the results of their performance by the keyboard. 
The similar test students have to do during the final exam.  
They received also a ticket with three tasks with different levels of difficulty. After development tasks with C 
++ programs they save the source code of the program and a screenshot with the results of the 
implementation of the program. After the presentation of their programs, the code has discussed with the 
lecturer and he asks specific questions about its implementation. The evaluation has based on the average 
score of test results, source code of the tasks and the Course work. A certain number of bonus points bring 
them active participation in the lectures, exercises, and shown results during the semester. 
The existing training system combines the traditional approach and uses the advantages offered by e - 
learning. E-TrUni allows identifying and administering forums, leaving messages and run videoconferencing 
communications. The disadvantage is the lack of opportunity to check the source code during the self-
training students. To overcome this disadvantage in learning we apply innovative approach using virtual 
labs: Virtual Lab in Moodle and Open Judge System. 
 
3. DIISCUSSION AND RESULTS 
 
3.1. Specific features of the training in programming 

At introduction to the main concepts in the C ++ language program for better understanding of the material, 
the teacher’s explanation is supported with practical examples that can be presented graphically in a 
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presentation or with animation. The term "variable" may be presented as a box with a label (“variable” 
name) and content - (“variable” value). 
The absorption of operators for conditional statement - Conditional operator and multiple choice may use 
visualization block diagram to solve the task by checking the condition from the electronic textbook [7]. The 
student is able to introduce a variable to see which branch of the algorithm has executed. 
The students understand the loop operators if we focus on examples and visualize the process through 
block diagram illustrating the implementation of the cycle gradually when put into reverse order the digits of 
one number [8]. In testing of loop operator with „managing variable“ it is correct through every step to 
derive the value of the „managing variable“ and the values of other variables in the cycle body. Thus, the 
students better understand this operator and its operation. 
To justify the need for a new data structure as the array for processing the sequence of numbers, which to 
date has be done with a simple variable, the lecturer should place task in solving that students need 
examine the row more than once. For example, to exchange a minimum and maximum number in a 
sequence of numbers. In this situation, the lecturer can use animations for elements of the array, and the 
appropriation of their values. For the detection of differences between the index and the value of the 
elements, it is desirable in animation to stress on the index and displays of its name and its value [9]. 
In introducing to functions and recursion at the beginning, the lecturer has to made justification for the need 

to use functions. A good example is the task of finding the 
largest of three numbers as the lecturer twice uses the function 
of finding the larger of the two numbers. Suitable animation for 
acquiring the knowledge is the animation of David Galles [11] 
from the University of San Francisco. He creates it with canvas 
element of HTML5 and programming code written in JavaScript 
interactive animations for visualization of three recursive 
subprograms - to calculate n!, reversing a string and the task for 
n queens (The task is to arrange N queens on the chessboard 
NxN  in a manner  that no two of them  can not endanger each 
other). The basic algorithms can be presented with short 
animations that displayed a similar example of the practice - for 
example, the algorithm for changing the values of two variables 
with the changing of content of the two glasses using a third 
empty glass (i.e. the third additional variable). The students 
perceive much more easily the algorithm for minimum or 
maximum number in a range of numbers by displaying in the 
virtual laboratory through animation, video or as the other 
algorithms, connected to the elements of an array, presented 
schematically as rectangles with different heights and 
comparing with the current minimum or maximum element. The 
lecturer visualizes the algorithm for consistently search an 
element in an array in VLOP in this manner: he marks by 
different colors: examined elements (yellow), unexamined 

elements (green), found elements (red) and searching elements (cyan) - (Figure 1).  
In sorting bubble algorithm, we can show the values of the elements that we exchange or by the algorithm 
for sorting through selection to take the next minimum or maximum element, depending on which algorithm 
option we implement. 
In the training on programming, we use the experience of other universities. For example, at the University 
of Komarno – Slovakia, they have created a rich collection of interactive animations for teaching algorithms 
and programming. It is available on the Internet at the addresses specified in [1] and [2].  
These animations and visualizations represent clearly step by step each of the algorithms. They help 
students to percept easier lectures. Another advantage is the possibility to repeat many times, and it can be 

Figure 1. Execution result with 
entered number, element values and 

searched element. 
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at convenient time and place for the user. The only disadvantage is that there is not possibility the user to 
enter his input data and to experiment with it, and users work with the same set of animations’ authors. 
For visualization of sorting algorithms, we can use interactive animations of David Galles from the 
University of San Francisco. [11]  
We consider that a justification for using dynamic data structures of data is needed - saving memory, more 

efficient implementation of operations „adding and removing” elements. David Galles from the University of 

San Francisco creates interactive animations to visualize the basic operations in work with dynamic 

structures [11].  

There is a web-based system DSLearning for e-learning in Dynamic data structures in Bulgaria. It is 
available at www.dslearning.eu. 
 
3.2. Innovative approach in training in programming 

 
3.2.1. Virtual Lab in Moodle 

 
There is integrated module Virtual Programming Lab (VPL) in e-TrUni to overcome the disadvantages. It 
checks the tasks’ code whose conditions lecturers specify in advance. Moodle VPL- Virtual Programming 
Lab is an activity module that can develop evaluation of program code and has following main features [10]: 

 It allows editing the source code of the programs in the browser using the applet; 
 The students can run interactively their programs in the browser; 

 Students can run tests to check their programs; 

 It allows searching of similarity program code between files of other students; 

 It allows limiting editing functions and avoiding copying and insertion of external text as a code for 
the program.  
This module has realized as plug-in of virtual learning environment Moodle. It is responsible for 
input, control and compilation of program code. It can work with Ada, C, C++, C#, Fortran, Hakell, 
Java, Octave, Pascal, Perl, PHP, Prolog, Python, Ruby, Scheme, SQL and VHDL. In FTT – Yambol 
we use С++ and Java.  

The sequence of student’s actions for a program execution and testing present in following steps: [10] 

 There is prepared file with student’s program. 

 The lecturer also has prepared the file "Execution files", which has the same name as the student’s 
name. 

 Depending on actions (run, debug or evaluate) the lecturer prepares the script file.  If there is not 
script VLP takes script by default that automatically recognizes the programming language based 
on the extension of the saved file; 

 In case of assessing if there is no script, VLP adds evaluation program. The basis of the program is 
on input and output and requires specifying cases for testing in file "vpl_evaluate.cases".  

 The student send accumulated files to the server for execution. 

 The module VPL informs browser that the implementation has already begun. 

 If the requirement is to evaluate when you complete the task, the result of the evaluation has 
extracted from the server for execution. The evaluation of VLP, together with the code of the 
program are in Figure 2.  

E-TrUni integrated module Virtual programming lab includes the following topics in two groups: Basic 
CPP (Data types, Variable types and scope, Constants; Operators, Basic Inputs-Outputs;Conditional 
statement; Loop types: for, while, do-while;  Functions, Numbers, Strings; Arrays; Pointer, References;)  
и Data Structures and Algorithms (Stacks, Queues, and Recursion; Vectors, Lists, and Recursion;  
Trees; Priority Queues; Search Trees; Sorting and Selection; Graphs).  

 

http://www.dslearning.eu/
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Figure 2. Source code of the program and test results. 
 

 
 

Figure 3. Source code and VPL main menu in e-TrUni. 
 

After saving of program in VPL the students can use next functionalities in the menu: Description, 
Submissions list, Similarity, Test activity, Submission, Edit, Submission view, Grade, Previous submissions 
list (Figure 3).  
 
3.2.2. Open Judge System.  

 
Further development of the idea of innovative training in programing has achieved by using Open Judge 
System. It has developed by Nikolay Kostov and implemented in www.bgcoder.com. There are the 
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experiments in it. We will install it soon on a remote server and it will be launch from the virtual learning 
environment of e-TrUni. 
OJS (Open Judge System) is a system with open code for online testing competitions for algorithm work. 
The lecturer uses it on competitive principle to test the knowledge of programming on five programming 
languages: C#, C++, JavaScript, Java, Python and PHP. The system consists of few main elements [12]: 

 Web based interface for users and administrators (ASP.NET MVC); 

 Windows service for compiling, executing and checking the sent by the user files; 

 Restrictions in the execution of the programs realized by Windows APIs; 

 Checks the source code and compile the file [12]. 
The checking has realized with specially developed software scripts Checkers [3], which are the 
following types:]. 
Checker types are: 
 Exact - the system result of the sent code result with the expected output symbol by symbol; 

 Trim - the system removes the empty spaces before and after the result of sent code and then 
compares symbol by symbol with the expected output; 
 Sort - the system sorts all lines in the sent code result and then compares symbol by symbol with 

the expected output; 
 Case-insensitive - the system does not make difference between small and capital letters when 

comparing the sent code result with the expected output symbol by symbol; 
 Precision N - the accuracy has checked for tasks with the result a decimal number. 

BgCoder is a competitive system with open code created and maintained by the authors of the Open Judge 
System. It performs automated assessment of each sent by students source code. The system compiles 
the code, compares the outcome of its implementation on a pre-set input data, and compares the resulting 
output with an expected result. 

For this purpose, we have created previously input and output tests. The users submit input tests to 
the test program, and the output tests have compared as strings with the result of the 
implementation of student code. In the statement of the task, the lecturer must give the exact format 
of output and at least one sample of input and output. The lecturer assigns in the system maximum 
operating time of the algorithm and limitations on the amount of RAM. 

A number of tests on an algorithm carries out the checking of the tasks. The lecturer adjudges relevant 
points based on the results. When the students upload the task the system, give them one of the following 
results: 

 = Correct answer. 

  = Wrong answer. 

 = Time limit – Outstanding is the maximum operating time of the algorithm.  

  = Run-time error – The program interrupts the execution of work and throws an exception (Error 
performance). 

 
4. CONCLUSION 

 
Virtual laboratory for training in programming is a not just a substitute for lectures and practical exercises in 
a computer room. It provides a virtual environment with animations, simulations and visualizations. It can 
present the implementation of the algorithm gradually and not just as sequence of numbers and text, but 
visually with the help of geometric shapes (e.g. rectangles of varying heights, proportional to the value of 
the number they figure). 
Implementation of innovative approach to training allows achieving visibility, lower level of abstraction 
during the learning process, the possibility of development of algorithmic thinking, independent verifying 
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and checking of source code by the student and an immediate assessment of the proposed for assessment 
program. This approach of application of virtual lab creates the right conditions for more targeted 
independent study outside classes. It saves time for the lecturer to check the source code and allows 
students to assess the achieved level of preparation. It allows stimulating the students ‘work and limits the 
number of attempts to compile the source code. 
 
5. RESULTS: 

 
Because of the experience, underlying observations, studies and experiments in education in programming 
C ++ we can make the following conclusions:  

1. The application of new approaches to teaching and learning programming allows fuller absorption of 
the material and its understanding in depth. 

2. Virtual labs and websites programming, created for training and learning have stimulating effect to 
enhance the students' knowledge. 

3. The integrated module Virtual Lab in Moodle in the virtual learning environment of Trakia University 
- e-TrUni develops better conditions for self-study with functionalities for entering, editing, compilation and 
evaluation of the created source code. 

4. Using Open Judge System introduces the competition principle in the preparation and presentation 
of students, which affects the increasing of their interest in learning programming and allow to check the 
created source code and to assess the achievements of the task. 
The innovative approach will be fully apply in the Virtual laboratory for training in programming (VLTP). Any 
topic from the curriculum has presented in it by: theoretical material; source code; visualization, animation 
and simulation; opportunity for compilation and verification of such a task by testing; assessment the 
progress of the test result compilation.  
We continue research the effects of the virtual laboratory approach on success and acquired practical 
students’ skills. 
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СЕКЦИЯ 5. ЕНЕРГЕТИКА, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, АРХИТЕКТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 5. ENERGY, ENERGY EFFICIENCY, ARCHITECTURE 
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DESIGN OF INTEGRATED BIOFUEL SUPPLY CHAIN WITH STRATEGIC, 

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL CRITERIA 
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Abstract: The society today is facing important decisions on ways to reduce greenhouse gas emissions that result 

mostly of the transport sector and the operation of thermal-energy systems. These lead to global warming and 
continuously reduce of the ledge and raw materials for fossil fuels. The use of renewable sources for generate energy 
is one approach to solving these problems. Such appropriate conclusion is the use of biofuels.  They represent energy 

alternative to fossil fuels that lead to reduce greenhouse gas emissions. The biofuels are produced from renewable 
sources that lead to increase energy security. 

The Directive 2003/30 / EC is for the promotion of biofuels. It aims by 2020 the use of biofuels to increase to 

10%. Design of optimal Biofuel Supply Chain cesures a competitive product on the market and achieve the objective 
of the Directive. 

Design of integrated biofuel Supply Chain on strategic, economic and environmental criteria leading to 

minimize the total cost of the chain and are seek ing to have regulated environmental impacts throughout their life 
cycle. Depending on these criteria solve a set of optimal alternatives with corresponding strategic decisions.  
The presented work  examines the stages of planning integrated SC strategic, economic and environmental criteria. 

Economic criteria determine the total annual costs. Environmental criteria determine the noxious atmospheric 

emissions over the entire life cycle. Integrated SC is planned for an extended time horizon.  

Keywords: Biofuel, Supply Chain, Strategic, Economic and Environmental criteria.  
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БИОГОРИВА ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧНИ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Непрекъснатото намаляване на залежите на петролните горива, изменението на климата и 

намаляването на енергийната сигурност са причините за търсене на нови възобновяеми източници 
на енергия. Биомасата представлява решение за зависимостта ни от фосилните горива, тъй като тя 
може да се използва като суровина за получаване на биогорива. Използването на екогоривата 

mailto:unzile_20@abv.bg
mailto:evgeniy_ganev@abv.bg
mailto:dragodob@yahoo.com
mailto:unzile_20@abv.bg
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вместо петролните би довело както до намаляване на емисиите на парниковите газове, 
подобряване на екологичната обстановка и качеството на живот, така и до откриване на нови 
работни места и по-голяма икономическа жизненост в селските райони. 
На 8 май 2003 г. е приета Директива 2003/30/ЕО за насърчаване използването на биогорива и други 
възобновяеми горива в транспорта, които постепенно да навлязат в дизеловите и бензинови горива 
във всяка страна-членка. Тя има препоръчителен характер, като делът им нараства съответно: 2 % 
за 2005 г., 5,75 % за 2010 г и 10% за 2020 г. [15]. 
От една страна отглеждането на биомаса за спазването на целите на Директивата може да изисква 
нова преработвателна земя, което би довело до изкореняване на дървета и обработка на пасища. 
От друга - може да доведе до недостиг на храна и поскъпване на хранителните изделия, тъй като 
повечето от всевъзможните суровини са конкуренти на хранително-вкусовата промишленост. 
Решението на тези проблеми и спазването на въведената Директива от ЕС се осъществява чрез 
изграждането на интегрирана ресурсно-осигурителна верига (РОВ) по стратегически, икономически 
и екологични критерии. РОВ за биогорива разглежда широк набор от дейности, т.е. целия жизнен 
цикъл на веригата. 
Жизнения цикъл на веригата разглежда етапите от получаването на биомаса, преобразуването й, 
употребата на получения продукт, до рециклирането и обезвреждането [3]. Изграждането и 
управлението на оптимална интегрирана РОВ включва вземането на решения относно три 
йерархични нива: стратегическо, тактическо и оперативно решение. 
Стратегическото решение е свързано с избор на производствена технология, местоположение на 
биорафинерията и конфигурация на мрежата. Тактическите и оперативните решения са свързани с 
планиране на производството, избор на суровина и склад за съхранение, и начини за 
предварителна обработка. Iakovou E и др. [7]. дават подробен анализ относно трите основни 
йерархични решения. 
Има много научни разработки, разглеждащи проектирането и планирането на традиционни РОВ за 
биогорива в различни аспекти като: избор на суровина [5,6,11,13] местоположение и мощност на 
биорафинерията [1,4,14], избор на технология за производство [9,12], РОВ за биогорива при отделни 
икономическо, социално и екологично измерение. Всички тези статии разглеждат както отделните 
етапи от производството на биогорива, така и изграждането на цялата РОВ за биогорива, но при 
отделни критерии, които не представляват решение за сложните задачи свързани с околната среда, 
икономиката и социалното общество. Статиите, които обхващат трите критерии едновременно са 
много малко на брой [10]. 
В настоящата работа са представени етапите при изграждането на интегрирана РОВ за биогорива 
по стратегически, икономически и екологични критерии. 
 
2. ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

 
Проблемът описан в тази разработка има за цел да представи етапите при изграждането на РОВ за 
биогорива, минимизираща разходите по веригата, въздействието върху околната среда и 
максимизиране на социалния критерий, като се направят съответните компромиси. 
 
2.1. Етапи при изграждане на РОВ 

 
Терминът РОВ се дефинира като процес на координация между съставните й елементи: доставчици 
(производители на суровини), производители, складове, дистрибутори и потребители [12,14] (фиг. 
1). 
Изграждането на РОВ започва с определянето на вида на изходната суровина и местоположението 
за нейното отглеждане (внос или собствено производство), като се вземе в предвид, ограничеността 
на земеделските площи и недостига на храни и хранителни продукти. Тук трябва да се има предвид, 

../../EVGENIY/Desktop/seuring-mueller-2008-from-a-literature-review-to-a-conceptual-framework-for-sustainable-supply-chain-management.pdf
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че някои видове суровини могат да се отглеждат и върху засолена и почва неподходяща за 
отглеждане на суровини за хранително вкусовата промишленост. 
На следващия етап е необходимо да се решат проблемите като събиране, и транспортиране до 
складовете за съхранение и последвано транспортиране до биорафинериите, направяйки 
специална координационна система, осигуряваща най-добрата възможност между отделните 
региони. 
Избора на местоположение и технология е най-важният етап от производството на биогориво. Тук 
трябва да се има предвид и оптималните мощности на биорафинериите. Трябва да се осигурят 
такива производствени мощности, за да изпълнят изискванията на пазара и Директивата на ЕС. 
След избора на технология, следва избор на транспорт и маршрут за транспортиране на готовия 
продукт до съоръженията за смесване, като предварително трябва да се определят и 
местоположенията им, тъй като получените биогорива в чист вид могат да се използват само в 
хибридни/ специални автомобили, което изисква тяхното смесване с петролните горива за масово 
ползване от обикновен двигател с вътрешно горене. Те могат да се смесват с фосилните горива в 
различни съотношения, напр. смес от 85% етанол и 15% бензин се обозначава като Е85 и най 
популярната смеска на дизела е B30, т.е. 30% биодизел и 70% петродизел. 
При изграждането на оптимална РОВ трябва да се спазват трите основни критерия: 
 
Икономически критерий 

Той е свързан с увеличаването на печалбите чрез намаляване на общите годишни разходи,  
включително общата сума на годишните капиталови разходи, управление на дългосрочни рискове и 
насърчаване на дългосрочна конкурентоспособност. 
Икономическите разходи по РОВ включват: разходи за обработка, транспортиране и съхранение на 
биомасата, разходи за транспорт на биомасата от склада за съхранение до биорафинерията, 
разходи за преобразуването й, разходи за транспортиране на биогоривото до съоръженията за 
смесване, разходи за транспортиране на готовия продукт до складовете за съхранение. 
Общата стойност на капиталовите разходи е равна на общите разходи за инсталиране на 
биорафинериите и съоръженията за събиране минус правителствения стимул за изграждане на 
производствени мощности за биогорива. 
Икономическият критерий се изчислява използвайки формула 1: 
 

KpcKptKpiKpKbdKbiKbtKbhKrGr 
                               

(1) 

където, 

Kr - годишни капиталови разходи; 

Kbh – общи разходи по прибиране на реколтата, (€ / kg); 

Kbt – общи транспортните разходи на биомасата, (€ / kg); 

Kbi – разходи за съхранение на биомасата, (€ / kg); 

Kbd – разходи за обработка на биомасата, (€ / kg); 

Kp – общи производствени разходи, (€ / kg); 

Kpi – разходи за съхранение на биогоривото, (€ / l); 
Kpt – общи транспортни разходи на биогоривото, (€ / l); 
Kpc – Правителствени стимули за производство на биогориво, (€ / l). 
 
Екологичен критерий 

Той има за цел да контролира и намалява количеството енергия и ресурсите чрез използване на по-
големи количества възобновяеми източници и по-малко енергия замърсяваща атмосферата; 
увеличаването на количеството на рециклирането и намаляване на количеството на въглеродните 
емисии; увеличаване на енергийната ефективност. 
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Фигура 1. Ресурсно-осигурителна верига за производство на биогориво 
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При екологичния критерий се изчисляват отделените емисии при целия жизнен цикъл на веригата, 
защото както при отглеждането и обработката на биомасата, така и при получаването и 
разпространението на готовия продукт се използват суровини, които замърсяват околната среда. 
При изграждането на РОВ за биогорива екологичният критерий има за цел да сведе до минимум 
общото годишно количество на емисиите на парниковите газове (ПГ).  
Трите основни парникови газове отделени от една РОВ са метан (CH4), диазотен оксид (N2O) и 
въглероден диоксид (CO2). Общите емисии на ПГ се оценяват от гледна точка на СО2 – еквивалент 
(CO2-eq) емисии. Според последния Доклад за оценка на Междуправителствената експертна група 
по изменение на климата емисиите на парниковите газове са 1g CH4= 25g CO2-eq. и 1g N2O=298 g 
CO2-eq. [8] 
Формула 2 изразява изчисляването на екологичния критерий и намаляването на емисиите на СО2: 
 

EGcarEBcarEpmEptEpEbtEbiEbdEbhTE 
                   

(2) 

 

където, 
Ebh – Емисии отделени при отглеждане и получаване биомасата, (kg CO2-eq/ kg биомаса); 
Ebd – Емисии при преработка на биомаса, (kg CO2-eq/ kg биомаса); 
Ebi – Емисии при съхранение на биомаса, (kg CO2-eq/ kg биомаса); 
Ebt – Емисии при транспортиране на биомаса, (kg CO2-eq/ kg биомаса); 
Ep – Емисии при преобразуване, (kg CO2-eq/ kg биомаса); 
Ept –Емисии при транспортиране на биогориво, (kg CO2-eq/ l); 
Epm – Емисии при смесване и разпространение на единица количество биогориво, (kg CO2-eq/ 
gallon); 
EBcar – Емисии при използване на биогориво от транспорта, (kg CO2-eq/ l.); 
EGcar – Емисии при използване на конвенционални горива от транспорта, (kg CO2-eq/ l.). 
 

Стратегически критерий 

Има за цел да изчисли увеличаването на работните места в регионалната икономика по време на 
жизнения цикъл на проекта. Поради тази причина тук трябва да се включват  работните места 
създадени по време на двата етапа на проекта: при строителната и оперативната фаза. 
При строителната фаза се включват работните места участвали при изграждането на 
биорафинерията, съоръженията за съхранение, за смесване на биогоривото с конвенционално 
гориво. 
При оперативната фаза са включени работните места след пускане в цикъл производството на 
биогориво. 
Изграждането на РОВ за биогорива по стратегически, икономически и екологически критерий 
предоставя една устойчива система за работа на веригата, фиг. 2. 
Устойчивото развитие е въведена от Bruntland Commissions of the UN in 1987 [2] като РОВ отговаря 
на нуждите на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения при 
задоволяване на своите нужди. Това изискване дава баланс между околната среда, икономиката и 
стратегическия критерий. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Производството на биогорива се очаква бързо да се развие в следващите десетилетия, като ние 
сме разработили подход за проектиране на РОВ за биогорива по икономически, екологични и 
стратегически критерии, взимайки в предвид основните характеристики на биогоривата като: 
сезонност на снабдяване със суровини, географско разнообразие и наличие на биомаса, различни 
технологии за преобразуване, рециклиране на страничните продукти, разпределение на търсенето, 
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регионално икономическо състояние. Разработения модел позволява свеждането на минимум на 
икономическите разходи, както и намаляването на вредните емисии отделени по веригата като се 
направят необходимите компромиси по трите критерии. Изграждането на оптимална РОВ за 
биогорива може да реши широк спектър от проблемите свързани с биогорива, тъй като тази област 
е много бързо променяща (не само икономически, но и включващи стратегически решения, 
отнасящи се до вътрешно потребление или износ на произведеното биогориво, регионите за 
производство на биомаса и др.). 

 
Фигура 2. Устойчива РОВ 

 
4. ИЗВОДИ 

 
В резултат от представеното могат да се направят следните изводи: 
1. При проектиране на всяко от производствата за биогорива трябва да се предвидят количествата 

консумирани фосилни горива, необходими както за самото производство, така и за спедиция на 

суровини и продукция. Трябва да се вземе предвид общото количество въглеродни емисии от 

производство, спедиции и експлоатация на горивния продукт, което не трябва да надвишава 

количеството въглеродни емисии, асимилирани от растителния предшественик на суровината, 

натрупвайки използваното количество биомаса. 

2. Растителната суровина, необходима за конкретното производство на биогориво в голяма част от 

случаите се явява и суровина за храни и фураж, които пряко или косвено задоволяват нуждите на 

населението обитаващо районите, в които се отглеждат. Площите, на които ще се отглежда 

суровината за производство не трябва да се конкурират с площите, необходими за изхранване на 

населението в конкретния район. 

3. Производствата трябва да бъдат проектирани така, че да е на лице устойчив баланс, вземайки 

предвид несигурностите, които биха произтекли от промяна в курсовете на валута, петролните 

горива, суровина за производство, работна ръка, форсмажорни обстоятелства и др. 
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Abstract: The location of the servitude areas of energy facilities is specified by the general and detailed urban plans 

according to the location of the energy facilities:  
1. in the towns and villages and settlements - in accordance with the terms and conditions of the Spatial 

Planning Act(SPA);  
2. outside towns and villages and settlements when agricultural land is involved - according to the terms and 

conditions of The Law for Protection of Agricultural Lands (LPAL) and the Bulgarian  Regulations for Application of the 

Law for Protection of Agricultural Lands (BRALPAL);  
3. outside towns and villages and settlements when land in forest areas is involved - according to the terms 

and conditions of the Forest Act (FA);  

4. in the protected areas - in accordance with the order for the declaration and plans for the management of 
protected areas under the terms and conditions of the Protected Areas Act;  

5. in real estates - cultural values- according to the  

terms and conditions of the Cultural Heritage Act.  
A detailed plan is not required when the holder of the servitude builds new lines if their servitude falls entirely 

within the servitude area of already existing energy facilities. The regulation does not apply to the construction of site 

energy facilities.  
           The dimensions of the servitude area of the energy facility are determined depending on:  

1. the type of the main energy of the facility - electricity or heat, as well as the type of energy resources;  

2. the type of the energy facility - a site or route of a linear facility under the SPA;  
3. the way of laying lines and equipment - underground, ground, above ground (air), underwater;  
4. the specific requirements to ensure the conditions for the construction or installing, the safe operation and 

maintenance of the energy facility or its separate parts and equipment;  
5. the requirement to ensure the smooth passage of people and  

equipment with specific dimensions, from the nearest street or road to all parts and equipment of the energy facility;  

6. the function of the land, involved with the servitude area;  
7. the type and height of the plantations of perennial plants in the plot, involved with the servitude area.  
The servitude areas for underground and ground lines and facilities in towns and villages and 

settlements,located under streets and under/on sidewalks, can coincide with the servitude areas of other parallel or 
intersecting lines of the technical infrastructure.  

       Keywords: servitude, servitude area, energy facilities, territory planning, urban plan  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Устройството на територията в Република България е целенасочена държавна политика, 
чрез която, както се посочва в чл.1, ал.1 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ)  [ lex.bg ], се 
гарантира устойчиво развитие  и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.  

Основни инструменти в осъществяването на тази политика  са устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране.  

С общите устройствени планове се определя основното предназначение на териториите ( 
чл.7, ал.1 от ЗУТ), а с подробния устройствен план се конкретизира предназначението на 
поземлените имоти ( чл.8 от ЗУТ), което е в доста широк спектър, в това число и за техническа 
инфраструктура.  

Енергийните обекти са съществен елемент на техническата инфраструктура и тяхното 
изграждане и разположение, в зависимост от собствеността на поземления имот, налага 
упражняването на сервитутни права. 

 Сервитутите на енергийните обекти, освен, че са важен и необходим елемент от 
устройството на територията, притежават и специфични характеристики, които са обект  на 
нормативно регламентиране. 

Във връзка с казаното до тук, предмет на разглеждане в публикацията са именно тези 
специфики на сервитутите на енергийните обекти в качеството им на необходим елемент в 
устройството на териториите, върху които се разполагат енергийните обекти. 

Основна цел на автора е да представи важната роля на сервитутите на енергийните обекти 
като елемент от устройството на територията, базирайки се върху някои аспекти от действащата у 

нас нормативна уредба в тази област.  

1. СЕРВИТУТИТЕ – НЕОБХОДИМ ЕЛЕМЕНТ В УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА 

По смисъла на чл.64, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) [ lex.bg ], сервитутите са: 
  - право на преминаване на хора и техника; 

- право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни 
хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, 
газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; 

- ограничаване в ползването на поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти. 
 

1.1. Кога възникват сервитутите? 
 

Според текста на чл.64, ал.1 от ЗЕ, сервитутите възникват при разширение на съществуващи 
и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни 
хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, 
газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и 
експлоатират енергийния обект. 

Възникването на сервитутите е тясно свързано с устройственото планиране, тъй като те са 
елемент от устройството на територията.                                                                   

Според текста на чл.64, ал.4, т.1 от ЗЕ, сервитутите възникват, когато има влязъл в сила 
подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти. 

Както е посочено в чл.66 от ЗЕ, видът и местоположението на енергийните обекти и на 
площите на служещи поземлени имоти, включени в границите на сервитутите по този закон, се 
определят в общи и подробни устройствени планове. 

Как се обезпечава присъствието на един сервитут върху територията? 
Съществуват две основни направления в обезпечаването на сервитутите с територия:  
- реализиране на съответни отчуждителни процедури; 
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    - уреждане правото на преминаване през съответния имот. 
Според текста на чл.62 от ЗЕ, когато изграждането или разширението на площадкови и/или 

линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за 
производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството 
съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот - 
държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще 
изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на 
Закона за държавната собственост без търг или конкурс. 

Когато изграждането или разширението на обектите се извършва върху имот - общинска 
собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и 

експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за 
общинската собственост без търг или конкурс. 

Когато е необходимо изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни 
обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на 
електрическа енергия или на части от тях, да се извърши върху имот - частна собственост, 
съответното  лице трябва предварително възмездно да придобие право на собственост или право 
на строеж върху необходимата за изграждане на обекта земя. 

Според регламентите отразени в чл.192 от ЗУТ: 
- право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с 

нотариална заверка на подписите. 
- когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго 

техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди 
поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината. 

- правото на преминаване през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато 
друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния 
управител, съответно със заповед на кмета на общината. 

- с правото на преминаване не могат да се влошават условията за застрояване на 
поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените 
имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично 
уговорено между собствениците в съответния договор. 

- влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени 
имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по изключение, 
поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно 
икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството - за държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет - за 
общинските поземлени имоти. 

- посочените по-горе договор и заповед се вписват в имотния регистър по партидата на 
поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на 
поземления имот, върху който е учредено правото на преминаване, като заповедта се вписва в 
имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на 
преминаване, по партидата на държавния или на общинския поземлен имот, върху който е учредено 
правото на преминаване, и в акта за държавна или за общинска собственост. 

 
1.2. Право на прокарване на отклонения. 

 
В чл.193 от ЗУТ са отразени конкретни регламенти отнасящи се до правото на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти.  
Това право се учредява с писмен договор между собствениците на поземлените имоти и с 

нотариална заверка на подписите като с  договора се придобива правото да се изгради и придобие 
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собствеността върху отклонението от общата мрежа на техническата инфраструктура в чуждия 
имот. 

Когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго 
техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на прокарване се учредява със 
заповед на кмета на общината. 

Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура през държавни или общински поземлени имоти се учредява, когато друго 
техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител, 
съответно със заповед на кмета на общината. 

С прокарването на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се 
препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат 
разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между 
собствениците с договора между тях. 

Влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени 
имоти поради прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга 
техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически 
нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството - за 
държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет - за общинските поземлени 
имоти. 

Договорът и заповедта се вписват в имотния регистър по партидата на поземления имот, 
който се обслужва от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура и по партидата на поземления имот, през който са прокарани 
отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура а заповедта се 
вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото 
право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, 
по партидата на държавния или на общинския поземлен имот, през който са прокарани 
отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, и в акта за 
държавна или за общинска собственост. 

В текста на чл.68 от ЗЕ е регламентирана правната защита на упражнявания сервитут, а 
именно:  

- когато собственикът, ползвателят или наемателят на имота извърши неразрешено 
застрояване, заграждение, засаждане или друго нарушение на режима за упражняване на 
сервитута, титулярят на сервитута има право да сезира компетентните органи с искане за 
премахване на незаконните строежи за сметка на собственика, ползвателя или наемателя, ако 
последният не ги отстрани в срока, даден му от титулярят на сервитута. 

- в подобни случаи  титулярят  на сервитута не дължи обезщетение за причинените вреди. 
 

 
1.3  Сервитутите - необходим механизъм в ефективното функциониране на техническата 

инфраструктура. 

 
Сервитутите се явяват важен и необходим механизъм в ефективното функциониране на 

техническата инфраструктура. 
Според текста на чл. 64, ал.1, от ЗУТ, сред елементите на техническата инфраструктура са и: 
-  преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в 

неурегулирана територия (т.2); 
-  преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в 

урегулирана територия(т.3); 
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-  разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях 
(трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и 
отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните 
проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване(т.4); 

По смисъла на ал.2 от посочения чл.64 от ЗУТ, елементите на техническата инфраструктура 
се предвиждат с устройствени планове, като неразделна част от общите и подробните устройствени 
планове са план-схемите на елементите на техническата инфраструктура. 

Според текста на чл. 67, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, подземни и надземни общи мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура се проектират и изграждат в общински и държавни поземлени 
имоти, а когато това е невъзможно, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се 
изграждат в поземлени имоти - собственост на физически и юридически лица, по реда на чл. 199 
или 205 от ЗУТ. 

Какъв правен регламент е отразен в текста на чл.199 от ЗУТ? 
Държавата и общината имат право на предимство пред трети лица, да изкупят недвижим 

имот по пазарни цени в случаите, когато по подробен устройствен план същият е предвиден за 
изграждане на обект - публична държавна или публична общинска собственост. 

Собственикът може да продаде имот или части от него на трето лице само след като го 
предложи за изкупуване на държавата или на общината в зависимост от предвижданията на 
подробния устройствен план и представи на нотариус писмен отказ.  

В отказа се посочват условията, при които е било предложено изкупуването. 
По смисъла на чл.205, т.2 от ЗУТ, въз основа на влезли в сила подробни устройствени 

планове недвижими имоти - собственост на юридически и физически лица, могат да бъдат 

отчуждавани по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост за 
обекти - публична собственост на държавата и общините, както следва: 

а/ за изграждане и реконструкция на транспортната техническа инфраструктура, 
преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища, улици, алеи, 
площади, надземни и подземни трасета на железопътни и трамвайни линии и съоръжения към тях; 

б/ за изграждане и реконструкция на други мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, 
електрификация, топлофикация, газификация, електронни съобщителни мрежи и други; 

В поземлените имоти, които се намират върху или в близост до подземни комуникационни 
или други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, се предвижда такова застрояване, 
което да не влияе неблагоприятно върху конструкциите на техническата инфраструктура, както и да 
не навлиза в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт на тази инфраструктура.  

В случай на невъзможно постигане на целесъобразно застрояване или когато сервитутните 
ивици заемат повече от 1/3 от площта на урегулиран поземлен имот, с подробния устройствен план 
имотът се предвижда за съответната мрежа, като отчуждаването се извършва за сметка на 
съответния собственик на мрежата или съоръжението при спазване на правно регламентирани в 
ЗУТ изисквания. 

 
2. СПЕЦИФИЧНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА  СЕРВИТУТНАТА  ЗОНА. 

 

Според изискването на чл.3 от Наредба  № 16 от 9 юни 2004г. за сервитутите на енергийните 
обекти [ lex.bg ], специалният режим за упражняване на сервитутните права се прилага в 
сервитутната зона около енергийния обект.  

Разположението и размерите на сервитутните зони са подробно регламентирани в глава 
втора от посочената Наредба  № 16. 

 
2.1.  Разположение на сервитутните зони 
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Разположението на сервитутните зони се определя с общите и подробните устройствени планове 
съобразно местоположението на енергийните обекти и на тази база съобразно действащата 
нормативна уредба за отделните видове территории, а именно: 

а/ в населените места и селищните образувания - съобразно условията и реда на ЗУТ; 
б/ извън границите на населените места и селищните образувания, когато се засягат 

земеделски земи - съобразно условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) 
и Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);  

в/ извън границите на населените места и селищните образувания, когато се засягат 
поземлени имоти в горски територии - съобразно условията и реда на Закона за горите (ЗГ); 

г/ в защитените територии - в съответствие със заповедта за обявяване и плановете за 
управление на защитените територии при условията и по реда на Закона за защитените территории 
(ЗЗТ); 

д/ в недвижими имоти - културни ценности - съобразно условията и реда на Закона за 
културното наследство (ЗКН). 

 
2.2.  Размери на сервитутните зони. 

 
В текста на чл.6, ал.1 от Наредба  № 16 са регламентирани седем критерии от които 

зависи/зависят размера/размерите на сервитутната зона на енергийния.  
Тези критерии са следните: 
а/ вида на основната за обекта енергия - електрическа или топлинна, както и от вида на 

енергийните ресурси; 
б/ вида на енергийния обект - площадка или трасе на линеен обект по смисъла на ЗУТ; 
в/ начина на полагане на проводите и съоръженията - подземно, наземно, 

надземно(въздушно), подводно;  
г/ специфичните изисквания за осигуряване на условия за изграждане или прокарване, 
безопасна експлоатация и ремонт на енергийния обект или отделни негови части и 
съоръжения; 
д/ изискването за осигуряване на условия за безпрепятствено преминаване на хора и техника 

с определени габарити, от най-близката улица или път до всички части и съоръжения от енергийния 
обект; 

е/ предназначението на засегнатия от сервитутната зона поземлен имот; 
ж/ вида и височината на трайните насаждения в засегнатия от сервитутната зона поземлен 

имот. 
Сервитутните зони за подземни и надземни проводи и съоръжения в населени места и 

селищни образувания, разположени под улици и под/на тротоари, могат да съвпадат със 
сервитутните зони на други успоредни или пресичащи трасето проводи от техническата 
инфраструктура. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Можем да обобщим на база на изложеното до тук, че сервитутите, респективно сервитутните 

зони са функция на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. 
Това тяхно качество е закрепено в редица текстове на нормативната уредба и преди всичко в 

ЗУТ и ЗЕ.  
Така например, в текста на чл. 112, ал.2 т.10, се посочва, че с подробен устройствен план се 

урегулират мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици, 
както и обектите, свързани с опазването на околната среда; 
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Според текста на чл. 66 от ЗЕ, видът и местоположението на енергийните обекти и на 
площите на служещи поземлени имоти, включени в границите на сервитутите по този закон, се 
определят в общи и подробни устройствени планове. 

Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура  по смисъла 
на чл.114, ал.2 от ЗУТ се определя с инвестиционния проект. 

Без претенции за изчерпателност, авторът изказва следното становище: 
Като цяло нормативната уредба отнасяща се до сервитутите на енергийните обекти е на 

добро ниво, но независимо от това се нуждае от прецизиране на някои текстове в следните 
направления: 

а/ Правната защита на сервитутите на енергийните обекти в предвид важността на тази 
разновидност на техническата инфраструктура ( така например в текста на чл.68, ал.1 и ал.2 от ЗЕ, 
се посочва, че когато собственикът, ползвателят или наемателят на имота извърши неразрешено 
застрояване, заграждение, засаждане или друго нарушение на режима за упражняване на 
сервитута, титулярят на сервитута има право да сезира компетентните органи с искане за 
премахване на незаконните строежи за сметка на собственика, ползвателя или наемателя, ако 
последният не ги отстрани в срока, даден му от титулярят на сервитута; В такива  случаи титулярят 

на сервитута не дължи обезщетение за причинените вреди); 

б/ Усъвършенстване методиката за оценяване при възникнало право на обезщетение, което 
обезщетение, както показва съдебната практика, е предмет на съдебни спорове ( чл.64, ал.6 от ЗЕ и 
членове 210 и 211 от ЗУТ и други). 
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Abstract: Buildings,depending on their function and local weather conditions, are planned, designed, built and 

maintained so that:  
1. they are located and oriented so as to achieve optimal thermal  

benefits from the sun's warmth and to prevent overheating and the emergence of unacceptable impacts from water, 

moisture, plants or animal pests and other chemical, physical and biological impacts;  
2. they do not pose a threat to the hygiene or health of the occupants or neighbors and the protection of the 

environment and the microclimate parameters do not exceed the minimum requirements for ensuring the parameters 

of the inner environment (comfort): thermal environment, lighting, air quality, moisture, noise;  
3. the amount of energy, necessary for the operation of the heating, air conditioning and ventilation systems is 

minimized;  

4. they are protected with thermal and sound insulation, as well as from the unacceptable impacts of vibration 
with regard to their function, location and climatic conditions;  

5. they are energy efficient, using as little energy as possible during their construction, operation and 

demolition;  
6. they comply with the possibilities for the utilization of solar energy and the energy from other renewable 

sources, where technically feasible and economically viable.  

The normative parameters of the microclimate in the buildings and the rules and requirements for the design 
of the systems for the heating, ventilation and air conditioning of the buildings are specified by Ordinance № 15 of 
2005 for the technical rules and standards for the design, construction and operation of the facilities and equipments 

for the production, transmission and distribution of thermal energy and in accordance with the specific requirements of 
the ordinances for the design of the types of buildings for public services.   
 

Keywords: buildings, energy, energy efficiency, climate conditions, renewable sources  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Според текста на чл. 31, ал.1 от Закона за енергийната ефективност ( ЗЕЕ)  [ lex.bg ]  всеки 

инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен 

ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на 

сградата или преустройство на съществуваща сграда, при които се променят енергийните 

характеристики на сградата, трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност. 

mailto:gvelkovski@abv.bg
mailto:gvelkovski@abv.bg
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Енергийната ефективност е дефинирана в т.8 от Допълнителните разпоредби на  ЗЕЕ като 

съотношението между изходното количество, произведена стока, услуга или енергия и вложеното 

количество енергия.  

В т.3 от посочените Допълнителни разпоредби, в понятието ,,енергия” са включени  

енергийни продукти, горива, топлинна енергия, енергия от възобновяеми източници, електрическа 

енергия или всяка друга форма на енергия съгласно определението в чл. 2, буква "г" от Регламент 

(ЕО) No 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно 

статистиката за енергийния сектор ОВ, L 304/1 от 14 ноември 2008 г.). 

В т.4 от Допълнителните разпоредби, енергийна ефективност в сгради се свързва с 

осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, 

топлосъхранението им и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите с минимални 

финансови разходи. 

В тази връзка е и текстът на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  [ 

lex.bg ], в който текст са заложени основните изисквания към строежите при тяхното проектиране, 

изпълняване и поддържане в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета от 9 март 2011г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара 

на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета(ОВ, L88/5 от4 април 

2011г.).  

Едно от тези изисквания е строежите да обезпечават икономия на енергия и 

топлосъхранение. 

Във връзка с казаното до тук, предмет на разглеждане в публикацията са някои действащи у 

нас правни регламенти, отнасящи се до енергийната ефективност на сгради. 

 

1. Някои технически параметри на енергийната ефективност на сгради 

 

Енергийната ефективност на сгради с различно предназначение е тясно свързана с  конкретни 

технически и проектни стандарти, които са правно регламентирани главно в Наредба № 7 от 2004г. 

за енергийна ефективност на сгради [ lex.bg ], и Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за 

обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните  спестявания на 

сгради [ lex.bg ].   

Според изискванията, заложени в текста на чл.3 от посочената наредба, сградите в зависимост 

от тяхното предназначение и местните климатични условия се планират, проектират, изпълняват и 

поддържат така, че: 

-  да са разположени и ориентирани така, че да се постигнат оптимални топлинни печалби от 

слънчевото греене и да се предотвратява прегряването и възникването на неприемливи 

въздействия от вода, влага, растителни или животински вредители, както и други химически, 

физически или биологични въздействия; 

-  да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за 

опазването на околната среда и параметрите на микроклимата да не надвишават минималните 

изисквания за осигуряване на параметрите на вътрешната среда (комфорта): топлинна среда, 

осветеност, качество на въздуха, влага, шум; 

Нормативните параметри на микроклимата в сградите и правилата и изискванията при 

проектирането на системите за отопление, вентилация и климатизация на сградите са определени с 
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Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна 

енергия и в съответствие със специфичните изисквания на наредбите за проектиране на видовете 

сгради за обществено обслужване; 

-  количество енергия, необходимо при експлоатацията на отоплителните, климатичните и 

вентилационните инсталации да е минимално; 

-  да са защитени с топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации в 

зависимост от тяхното предназначение, местоположение и климатични условия; 

-  да са енергийно ефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното 

изграждане, експлоатация и разрушаване; 

-  да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от 

други възобновяеми източници, когато това е технически осъществимо и икономически 

целесъобразно. 

Според текста на чл.4, от посочената Наредба № 15, при изграждането на елементите на 

топло снабдителните системи се спазват одобрените инвестиционни проекти и се влагат строителни 

продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди за топлоснабдяване, които съответстват на 

техническите спецификации, предвидени с проекта, и на действащите в Република България 

нормативни актове за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на строежите, като се 

осигуряват здравословни и безопасни условия на труд. 

Техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите са изисквания за 

енергийна ефективност и се изразяват като: 

- интегриран показател (интегрирана енергийна характеристика на сградата) на сграда или топлинна 

зона в сграда, изразен в числови граници по скала на класовете на енергопотребление за 

съответното предназначение на сградите; 

- обобщен коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи на 

сградата; 

- коефициенти на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи. 

Интегриран показател за енергийна ефективност на сградите е специфичният годишен 

разход на първична енергия в kWh/m2 годишно или в kWh/m3 годишно за отопляване, охлаждане, 

вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потребяващи енергия, на един квадратен метър от 

общата кондиционирана площ на сградата (Аконд.) или на един кубичен метър кондициониран обем 

(Vs). Интегрираният показател може да се комбинира със специфични изисквания към други 

показатели за разход на енергия на сградите. 

При изчисляване на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-

малко: ориентацията, размерите и формата на сградата; характеристиките на сградните ограждащи 

конструкции, елементите и вътрешните пространства; влагоустойчивостта и водонепропускливостта; 

системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници; климатичните условия и т.н. 

 

2. Енергийно  сертифициране на сгради     

 

Според изискванията за технически паспорти на строежите, в Част А "Основни 

характеристики на строежа" се съдържа раздел IV "Сертификати", сред които е и  сертификат за 

проектни енергийни характеристики за нови сгради и/или сертификат за енергийните 
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характеристики, издаден за съществуващи сгради. ( чл.5 от Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за 

техническите паспорти на строежите). [ lex.bg ] 

Енергийното сертифициране на сгради е регламентирано главно в текстове на ЗЕЕ. Според 

текста на чл. 2, ал.1 от ЗЕЕ, сертификатът за проектни енергийни характеристики удостоверява 

енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация, включително 

нивото на потребление на енергия и съответстващия му клас по скалата на класовете на 

енергопотребление, съобразени с изискванията за нови сгради. 

По смисъла на т.7 от параграф 1 на Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ, енергийната 

характеристика  е показател, който обозначава измереното количество реално потребена или 

изчислена като необходима за потребление енергия, използвана за задоволяване на различни 

енергийни нужди, свързани с нормативно изискуемите параметри на сграда, включващи отопление, 

подгряване на топла вода, охлаждане, вентилация и осветление. 

 
2.1.  Обследване на енергийната  ефективност 

Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация удостоверява 

енергийните характеристики при нормализирано потребление на енергия в съществуващото 

състояние на сградата към момента на обследването, прогнозираното ниво на потребление на 

енергия след прилагане на избран пакет от енергоспестяващи мерки и съответстващия му клас на 

енергопотребление по скалата на класовете на енергопотребление. 

Обследването на енергийната ефективност е дефинирано в т.19 от параграф 1 на 

Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ като процес, основан на систематичен метод за определяне и 

остойностяване на енергийните потоци и разходи в сгради, предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление, определящ обхвата на технико-икономическите 

параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност 

С обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация се установява 

нормализираното (базово) потребление на енергия на сграда при съществуващото й състояние към 

момента на обследването, определят се специфичните възможности за намаляване на 

нормализираното потребление на енергия при гарантирано поддържане на нормативните 

параметри на микроклимата, извършва се техническа и икономическа оценка на мерките за 

повишаване на енергийната ефективност на сградата. 

Сертифицирането на част от сграда в експлоатация се извършва въз основа на  

обследване за енергийна ефективност на тази част от сградата.  

С оценката на енергийни спестявания се доказват действително постигнати  

спестявания на енергия в резултат на изпълнението на една или повече мерки за  

повишаване на енергийната ефективност в сградите. 

Енергийното  спестяване  е охарактеризирано в т.5 от параграф 1 на Допълнителните 

разпоредби на ЗЕЕ, като  количеството спестена енергия, определена чрез измерване и/или оценка 

на потреблението на енергия като разлика в потребените количества енергия преди и след 

прилагане на мерки за повишаване на енергийната  

ефективност, като се извършва коригиране и нормализиране предвид външните условия, които 

въздействат върху енергийното потребление. 

 

2.2. Сертификати  за енергийни характеристики 
2.2.1.   Сертификат за проектни енергийни характеристики 
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Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава само на  

нова сграда след завършване на строителството на сградата преди въвеждането й в  
експлоатация. 

Не се издава сертификат за проектни енергийни характеристики на съществуваща  сграда 
при въвеждане в експлоатация, след извършване на реконструкция, основно обновяване, основен 
ремонт или преустройство. 

Сертификат за проектни енергийни характеристики се издава, когато новата  
сграда е изградена в съответствие с проектните параметри за енергийна ефективност,  
постигнатите енергийни характеристики на сградата в процеса на строителство са еднакви или по-
добри от проектните и сградата отговаря на нормативно определения  минимален клас на 
енергопотребление за нови сгради. 

Сертификатът за проектни енергийни характеристики е със срок на валидност до 6 години. 
Сертификатът за проектни енергийни характеристики/сертификатът за  

енергийни характеристики на сграда в експлоатация може да се издаде за част от сграда, когато 
отделни части имат различно предназначение. 

Когато отделни части от сградата имат различно предназначение и са обособени като 
топлинни зони (една или повече от една за съответното предназначение) и всяка от зоните има 
кондициониран обем, по-малък от 90 на сто от общия кондициониран обем на сградата, сертификат 
за енергийни характеристики се издава отделно за всяка зона по скала, съответстваща на 
предназначението на съответната зона.  

При наличие на топлинна зона с кондициониран обем, равен или по-голям от 90 на сто от 
общия кондициониран обем на сградата, сертификат за енергийни характеристики се издава за 
цялата сграда в съответствие със скалата за категорията сгради, към която тази зона принадлежи. 

Инвестиционните проекти за нови сгради трябва да са съобразени с техническата, 

екологичната и икономическата осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации и 

системи за използване на: 

-  децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми 

източници; 

-  инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия; 

-  инсталации за централно или локално отопление и охлаждане, както и на такива, които изцяло 

или частично използват енергия от възобновяеми източници; 

Изискванията за енергийните характеристики подлежат на задължителна периодична 

проверка веднъж на всеки 5 години и при необходимост се актуализират с цел отразяване на 

технологичното развитие в сградния сектор. 

Възложителят на нова сграда е длъжен да придобие сертификат за проектни енергийни 

характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация. 

Собствениците на самостоятелни обекти в сграда имат право да получат копие от оригинала 

на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата. Оригиналът на сертификата се 

съхранява от упълномощено от собствениците лице. 

При продажба на нова сграда в нейната цялост продавачът предоставя на купувача 

оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики. 

При продажба на самостоятелни обекти в нова сграда продавачът предоставя на купувача 

копие на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата. 

При отдаване под наем на нова сграда или на самостоятелни обекти в нея наемодателят 

предоставя на наемателя копие от сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата. 
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Когато нова сграда, за която е издаден сертификат за проектни енергийни характеристики, 

или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят 

специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m
2
, посочен в сертификата, се отбелязва 

във всички обяви. 

 
2.2.2. Енергийни характеристики на сгради в експлоатация. 

Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за 
енергийна ефективност. 

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи 

нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и 

да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

Обследването завършва с доклад и с издаване на сертификат за енергийни характеристики 

на сградата.  

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части от сгради в 

експлоатация има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в 

сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на 

енергопотребление. 

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части от сгради в 

експлоатация се извършва въз основа на обследване за енергийна ефективност. 

Когато отделни части от сграда в експлоатация имат различно предназначение и са 

обособени като топлинни зони и всяка от зоните има климатизиран обем, по-малък от 90 на сто от 

общия климатизиран обем на сградата, сертификат се издава отделно за всяка зона по скала, 

съответстваща на предназначението на съответната зона. 

При наличие на топлинна зона с климатизиран обем, равен или по-голям от 90 на сто от 

общия климатизиран обем на сградата, сертификатът се издава за цялата сграда в съответствие 

със скалата за категорията сгради, към която тази зона принадлежи. 

Според текста на чл.38, ал.1 от ЗЕЕ, всяка сграда в експлоатация може да бъде обследвана 

и сертифицирана, с изключение на: 

-  молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната; 

-  временните сгради с планирано време за използване до две години; 

-  стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност; 

-  производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение; 

-  жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като 

алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, 

по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване; 

-  сградите с разгъната застроена площ до 50 кв.м. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Нормативната уредба, отнасяща се до енергийната ефективност на сгради, е 

обстоятелствена и съобразена с действащите европейски регламенти от тази област.   

Поддържането на енергийната ефективност на сгради обаче има не само практически, но и 

нормативни измерения. Чрез правните регламенти е необходимо да се затвърдят трайни стандарти 
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в енергийната ефективност на сгради като фактор в устойчивостта на сградния фонд в качеството 

му на необходимо инфраструктурно условие.  

В този смисъл правните стандарти трябва да способстват, а не да отлагат превръщането на 

енергийната ефективност на сгради в задължителна тяхна характеристика. Правната уредба за 

енергийна ефективност на сгради се нуждае от усъвършенстване главно в посока оптимизиране на 

срокове.   

Така например, собствениците на сгради за обществено обслужване на територията са 

длъжни да придобият по реда на ЗЕЕ сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок 

не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация – срокове, 

които нямат стимулиращ ефект и не провокират интереса на възложители и строители към 

задължителното сертифициране за енергийна ефективност на сгради от този тип. 
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ANALYSIS OF RESULTS OF PERFORMED MEASURES TO INCREASE 
ENERGY EFFICIENCY IN KINDER GARDEN "RED RIDING HOOD" – YAMBOL 
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Abstract: The report analyzes the results of the implemented measures to improve energy efficiency in k inder garden 
"Red Riding Hood" - Yambol. Compared to the reference energy consumption for heating before and after the energy 
saving measures show an actual reduction of energy consumption for heating by 47.86%. 

Keywords: heat transfer coefficient, energy conservation measures, energy consumption, heated area, heated space 
 
 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ - 

ЯМБОЛ 
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e-mail: jbbinev@abv.bg, krasimirivanov1978@abv.bg, leni27@abv.bg 
 

1. УВОД 
 

През месец май 2010 г. с цел спазване изискването на чл.19 ал.2 от Закона за енергийната 
ефективност [1] и във връзка с кандидатстване за външно финансиране на енергоефективна 
реконструкция на сградата на ЦДГ „Червената шапчица“ – гр Ямбол е извършено обследване за 
енергийна ефективност от "Ен Макс Ефект" ЕООД – гр. Сливен  [2]. 

При моделирането на енергопреносните процеси е извършено калибриране и нормализиране 
на модела [6,7]. При калибрирането на модела е пресметнат годишен референтен разход на 
енергия за отопление 127,7 kWh/m

2
. При нормализирането на модела е определен годишен базов 

разход на енергия за отопление 194 kWh/m2, за поддържане на нормативно изисквана температура 
при съществуващото състояние на сградата. Еталонният годишен разход на енергия за отопление – 
41,5 kWh/m2 е пресметнат за конкретната сграда, като стойностите на еталонните характеристики на 
сградните ограждащи конструкции са приети съгласно техническите изисквания на действащите към 
момента на извършване на обследването за енергийна ефективност норми от 2009 г. Сравнението 
показва, че нормализираният разход на енергия за отопление е 4,6 пъти по-голям от еталонния на 
сградата [2].  

В резултат на обследването бяха предвидени, а при реализацията на проекта и изпълнени 
следните ЕСМ: 

 Топлинно изолиране на външни стени; 
 Топлинно изолиране на покривa;  
 Подмяна на дървена и стоманена дограма с PVC с двоен стъклопакет;  
 Въвеждане на автоматично управление на горивния процес; 
 Въвеждане на комбинирана система за БГВ. 

 

mailto:jbbinev@abv.bg
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Схема 1. Фасада ЦДГ „Червената шапчица“  

 
Целта на публикацията е анализ на резултатите от внедрените енергоспестяващи мерки, 

предписани в обследването за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ „Червената шапчица“ – гр 
Ямбол. 

 
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

  

Методиките за оценяване на енергийните спестявания са разработени на основание чл. 22, 
ал. 3, т. 4 от наредбата по чл. 9, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност [1]. Спестената енергия 
се определя чрез измерване и/или изчисляване на енергопотреблението с предварително 
възприети базови нива, прилагане на мярка или програма за подобряване на енергийната 
ефективност, при осигуряване на нормализирани корекции, съответстващи на влиянието на 
конкретните климатични условия върху енергоползването. Количеството спестена енергия е равно 
на разликата между енергията, ползвана преди въвеждането на мярката или програмата за 
подобряване на енергийната ефективност и използването на енергията, измерено след това 
въвеждане [3]. 

Моделното изследване на енергопотреблението на сградите има за цел: 
 Определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на 

сградата; 
 Получаването на необходимата енергия за поддържане на микроклимата в сградата; 
 Сравняване с еталонния разход на енергия за сградата; 
 При необходимост да се определят енергоспестяващи мерки, осигуряващи получаване на 

сертификат за енергийна ефективност 
Общи входни данни за създаване на модел на сградата : 

 климатични данни (географски район) - гр. Ямбол - климатична зона 6.  Параметрите на 
климатичната база данни са в съответствие с изискванията на изчислителния метод за 
определяне на референтния годишен разход на енергия; 

 тип на сградата – детска градина; 
 действаща норма за сградни ограждащи конструкции и елементи, към момента на 

изграждане на сградата - 1977 г. 
 режим на използването – брой деца и персонал, график обитатели, график отопление; 
 характеристиките на ограждащите елементи. 

 
Калибриране на модела 

Калибрирането на модела има за цел определяне на референтния разход на енергия за 
годината с най-висок специфичен разход. При определянето му  са отчетени: общ годишен разход 
на енергоносителя, годишния разход за отопление, денградуси за съответната климатична зона и 
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денградусите за годината за която се определя референтния разход на енергия. 
 
3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

Събрани и обработени са данните от фактурите за разход на енергия за отоплението преди 
извършване на реновирането на сградата за три последователни години (2007, 2008 и 2009 г.) , както 
и за 2015 г., след изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки. Те са представени в табл. 
1. Потреблението на топлоенергия по време на реализацията на проекта не е обект на 
изследването. 

 
Таблица 1 Разход на топлоенергия по години отчетени  по данни от факту ри 

Обследван обект 
Топлоенергия, МWh 

2007 г. 2008 г. 2009 г. Средно годишен разход преди ЕСМ 2015 г. 

ЦДГ „ Червената шапчица“ 222,2 265,3 238,2 241,90 157,5 

 
За да се избегне неточност при интерпретация на данните от фактурите, в табл. 2 са 

представени данните за разход на енергия, отнесен към отоплителните денградуси (DD) за същите 
отоплителни периоди [5]. 
 
Таблица 2 Специфичен разход на енергоносителя [MWh/DD] 

Година 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2015 г. 

ЦДГ „Червена 

шапчица“ 

Разход на енергоносителя, МWh 222,27 265,31 238,21 157,49 

Денградуси, DD 
2719 2362 2392 2295 

Специфичен разход на 
енергоносителя, MWh/DD 

0,082 0,112 0,099 0,068 

 
При 2719 денградуси за 2007 г., разходът на енергия е 222,27 MWh, а специфичният разход 

на енергия - 0,082 MWh/DD. Аналогично при 2362 денградуси за 2008 г., разходът на енергия е 
265,31 MWh, а специфичният разход на енергия – 0,112 MWh/DD и за 2009 г. при 2392 денградуси, 
разходът на енергия е 238,211 MWh, а специфичният разход на енергия – 0,099 MWh/DD  

При калибрирането на модела в обследването за енергийна ефективност, за годината с най-
голям специфичен разход на енергия – 2008 е определен референтен разход на енергия за 
отопление 127,70 kWh/m2.  

След изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки специфичният разход на енергия 
за 2015 г. е 0,068 MWh/DD. При отчитане на годишен разход на енергия за битова гореща вода 
46837 kWh е определен референтен разход на енергия за отопление 66,58 kWh/m2. Сравнени 
референтните разходи на енергия за отопление преди и след изпълнение на енргоспестяващите 
мерки показват реално намаление на разхода на енергия за отопление (като е избегнато влиянието 
на климата чрез отоплителните денградуси)  с 47,86%  

При изчисляването на спестените емисии CO2 съгласно Наредба №7 от 2004 г. (изм. 2009 г., 
2010 г., 2013г., 2015г.) за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 
сградите. e определен коефициентa, отчитащ загубите за добив, производство и пренос на 
природен газ еi=1,1 [4]. От същата наредба e отчетенa референтнaтa стойност на коефициента на 
екологичен еквивалент  fi=202 gCO2/kWh. (таблица 3). 

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за отопление, 
при осигурен комфорт в размер на 107820 kWh/y с екологичен еквивалент спестени емисии 23,9 t 
CO2  
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Таблица 3 Спестени емисии СО2  

Разход на енергия за отопление  еi 
Първична 

енергия 
fi Eмисии CO2 

кWh/y   кWh/y g CO2/kWh t  

Преди изпълнение на ЕСМ 265310 1,1 291841 202 58,95 

След изпълнение на ЕСМ 157490 1,1 173239 202 34,99 

 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В обследването за енергийна ефективност на ЦДГ „Червената шапчица“ – гр Ямбол 
извършено от "Ен Макс Ефект" ЕООД – гр. Сливен бяха предвидени, енергоспестяващи мерки, които 
са реализирани при изпълнение на проекта. 

Определен е референтен разход на енергия за отопление 66,58 kWh/m2, след реновиране на 
сградата. Сравнени референтните разходи на енергия за отопление преди и след изпълнение на 
енргоспестяващите мерки показват реално намаление на разхода на енергия за отопление с 
47,86%. 

Намаляване на необходимите разходи за отопление, при осигурен топлинен комфорт са 
107820 kWh/y с екологичен еквивалент спестени емисии 23,9 t CO2. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

 
Предназначението на хладилните машини е да отвеждат топлината от охлажданите тела при 

температура по-ниска от температурата на обкръжаващата среда. Принципът им на работа се 
основава на отнемане на топлината от охлажданото тяло, която, за сметка на изразходването на 
механична, топлинна или друг вид енергия, се предава на охлаждащата среда. Промишлените 
хладилни машини са едни от най-разпространените и универсални източници на студ, които могат 
да осигурят студопроизводство в интервала от неколкостотин вата до няколко мегавата. 
Съвременната промишленост поставя към тях изисквания за постигане на температури по-ниски от 
–100°С, например при втечняване на газове; втечняването на въздух, последвано от разделянето 
му на компоненти (азот, кислород, аргон, неон, хелий, ксенон); използване на криогенни 
температури в медицината. Получаването на такива ниски температури е свързано с редица 
проблеми, свързани с повишаване на консумацията на енергия, с конструкцията на хладилната 
машина като например минимално възможното налягане на засмукване, което компресорът може 
практически да обезпечи.  

От друга страна, с оглед налаганите в последните години екологични изисквания към 
използваните хладилни агенти, възможностите за получаване на ниски температури чрез 
традиционните едностъпални хладилни машини се ограничава сериозно.  

Това са причините, които правят каскадните машини все по-атрактивни. В научната 
литература от последните години могат да се намерят редица изследвания за оптимизиране на 
конструкцията им и подбор на подходящи хладилни агенти, което доказва актуалността на 
проблема. 

В настоящата статия е направено литературно проучване на съвременното състояние и 
постижения в областта на изследванията за получаване на сравнително ниски температури чрез 
използване на каскадни машини и различни комбинации хладилни агенти. 
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2. АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НИСКИ 

ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ 

 
Към хладилните агенти се предявяват разнообразни изисквания - термодинамични, физико-

химични, физиологични, икономически и екологични. 
Най-пряко влияние върху възможността за получаване на ниски температури на охлаждане 

оказват термодинамичните характеристики на хладилните агенти. За облекчаване конструкцията на 
компресора и увеличава механичния му КПД налягането на кондензация рк на хладилния агент 
трябва да бъде ниско. За да се предотврати засмукването на външен въздух в инсталацията 
налягането на кипене ро трябва да бъде по-високо от атмосферното или близко до него. 
Отношението между рк и ро трябва да бъде възможно най-малко. При буталните компресори то 
оказва решаващо влияние на работните коефициенти и определя температурата на парите след 
процеса на сгъстяване, която не трябва да надвишава 130оС за фреоновите компресори.  

Също така отношението рк/ро определя броя на стъпалата на сгъстяване в хладилната 
машина. Специфичното масово и обемното студопроизводство трябва да бъде голямо. Критичната 
температура трябва да бъде висока за намаляване на необратимите загуби от 
дроселиране.Температурата на замръзване на хладилния агент трябва да бъде ниска. 
Специфичният топлинен капацитет и кинематичният вискозитет на хладилния агент и стойността на 
показателя на адиабатата k трябва да бъдат малки. Топлина на изпаряване трябва да бъде голяма, 
тъй като от нея зависи студопроизводството и количеството на хладилния агент, което циркулира в 
системата.  

 При анализ на термодинамичните свойства на хладилните агенти се установява, че всички 
познати флуиди, използвани като хладилни агенти, притежават известни недостатъци, които повече 
или по-малко ги правят неподходящи за получаване на много ниски температури. Според кривите на 
равновесие хладилните агенти се разделят на три групи (табл.1): 

 Хладилни агенти от първа група – хладилни агенти с ниско налягане на кондензация рк<0,2-
0,3MPa и висока нормална температура  на кипене tн> 0°C ; 

 хладилни агенти от втора група – хладилни агенти средно налягане на кондензация рк<1,5-
2MPa и средна нормална температура на кипене tн < 0°C; 

 хладилните агенти от трета група – хладилни агенти високо налягане на кондензация 
рк>2MPa и ниска нормална температура на кипене tн< -50°C. 
От приведените данни в табл.1 е видно, че при необходимост за осигуряване на ниски 

температури за охлаждане са подходящи хладилните агенти от трета група, но те изискват 
осигуряване на високо налягане за протичане на процеса на кондензация, което поставя завишени 
изисквания към конструкцията на хладилната машина. Във връзка с директивите на европейския 
съюз ( №2037/200) хладилните агенти от групата на HCFC ( R-21, R-123 ) се явяват временно 
решение. В директиви №2038/2000; 2039/2000; 1804/2003 е даден график за забрана и използване 
на фреони от тази група. 

 
Табл.1. Нормална температура на кипене tн на някои хладилни агенти при налягане 101320 Ра 

 
Първа група tн>0°C Втора група tн<0°C Трета група tн<-50°C 

R-600 R-21 R-123 R-600а R-404А R-134a R407 R-23 R-32 R-744 R-170 

tн,°C 0 9 27 -12 -12 -26 -39 -72 -128 -78 -89 

 
Напоследък се използват редица нови хладилни агенти, които представляват азеотропни и 

зеотропни смеси. Азеотропните смеси се характеризират с това, че в процеса на кипене не 
променят състава си. При тях има равенство на температурата на кипене и кондензация (R - 410А; 
фреон 23). В [11, 13] са проведени изследвания за получаваните параметри при използване на 
азеотропни смеси, при което е доказана тяхната ефективност.  
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Зеотропните смеси в процеса на кипене променят своя състав и в резултат на това, 
температурата, при която започва кипенето за дадено налягане, не е равна на тази на кондензация. 
Разликата между тези температури се нарича температурен глайд (R-407А; R-405А). В [7] е 
извършена симулация за определяне параметрите на инсталация при работа с природни 
въглеводороди и зеотропни смеси. 

Съществуват редица изследвания [4, 6, 7, 10, 15] в които се предлагат решения за 
използване в качеството на хладилни агенти на въглероден диоксид, амоняк, пропан и други, които 
в аспекта на въвеждане на екотакси от 1 януари 2015г. при използване на традиционните фреони R -
404A и R-507 са актуални. Въпреки че притежават определен потенциал има определени 
затруднения тъй като са токсични и взривоопасни. 
 

3. ПРИНЦИП НА РАБОТА И ВЪЗМОЖНОСТИ НА КАСКАДНИТЕ МАШИНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ 

 
Горните недостатъци могат да се избегнат чрез използване на каскадните хладилни машини, 

които при кръговите процеси за всяка каскада се използват различни работни вещества (две или 
повече). Каскадната хладилна машина представлява система от отделно работещи хладилни 
машини, които са включени последователно, като всяка от тях съдържа четири основни компонента: 

компресор, кондензатор, регулиращ вентил и изпарител. 
 На фигура 2 е представена функционална схема на каскадна хладилна машина. 
В изпарителя (И) на долната каскада (ДК) кипи хладилен агент при ниска температура и 

отнема топлина от околната среда. Парите от изпарителя се засмукват от компресора (Кнн), 
сгъстяват се адиабатно, като тяхната температура и налягане се повишават и постъпват в 
изпарител-кондензатора (ИК), който комбинира изпарителя на горната каскада и кондензатора на 
долната каскада в общ топлообменник. Постъпилите в изпарител-кондензатора пари кондензират за 
сметка на кипенето (изпарение) на хладилния агент на горната каскада. Необходимо е да 
съществува известна температурна разлика ∆t≥5оС (фиг.5) между температурата на кипене на 

хладилния агент на горната каскада (Т0ГК) и температурата на кондензация (ТКДК) на долната 

каскада. ТКДК на долната каскада е по-висока от Т0ГК на горната. Вече втечненият хладилен агент на 
долната каскада постъпва в терморегулиращия вентил (ТРВ), където се дроселира и постъпва в 
изпарителя при сравнително много по-ниска температура. В горната каскада (ГК) се осъществява 
също цикъл на едностъпална хладилна машина, но в много по-висок температурен интервал. В 
изпарителя на тази каскада кипи хладилен агент, като отнема топлина от хладилния агент на 
долната каскада, който кондензира.   

Каскадните машини имат висок хладилен коефициент, поради възможността за използване 
на различни хладилни агенти в отделните машини с различни по стойности критични температури. 
Обикновено в горната каскада се използват хладилни агенти от втора група (R-404А; R-422D; R-
134а; R-407А), а в долната каскада хладилни агенти от трета група (R-13; R-23; R-14; R-50; R-508B; 
R-170) [2,9,13]. На фигура 3 е изобразен кръгов процес на каскадна хладилна машина в lg p – h 
диаграма, в който за горното стъпало е използван R-134а, а за долното R-23. 

Тъй като получаваната температура на охлаждане е в пряка зависимост от пада на налягане, 
от фиг.3 се вижда, че при използването на две хладилни машини, работещи в каскада и два 
хладилни агенти, напр. R-23 и R-134а, е възможно осигуряване на пад от т.5 до т.6’. 

Изчисленията се провеждат поотделно за всяко стъпало от машината и за всеки кръгов 
процес, по същия начин, както при едностъпалните или двустъпални хладилни машини. 
Студопроизводството в изпарителя на горната каскада трябва да е равно на топлината, отнета от 
кондензатора на долната каскада плюс притока на топлина отвън.  
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Фиг.2. Функционална схема на каскадна хладилна машина: 

ГК – горна каскада; ДК – долна каскада; Квн – компресор високо налягане; К – кондензатор; И 
– изпарител; НО – наблюдателно око; ТРВ – терморегулиращ вентил; ФД – филтър 

дехидратор; ИК – изпарител-кондензатор; Кнн – компресор ниско налягане; МО – масло 
отделител; РС – разширителен съд; М – манометър 

 
Характерна особеност на каскадната хладилна машина е, че когато тя не работи, налягането 

в долната каскада може да се повиши много. За да се предпази долната каскада от високото 
налягане е необходимо да се включи разширителен съд към смукателната страна, който при спряна 
инсталация да поеме повишаването на налягането до стойността, за която са изчислени елементите 
на машината. Друго решение е горната каскада да работи постоянно.  

В зависимост от температурните условия на работа кръговия процес в горната каскада може 
да се осъществи с двустъпално сгъстяване, а в долната с едностъпално. За получаване на 
температури по-ниски от -110°С в двете каскади се използва двустъпално сгъстяване, което 
усложнява схемата и оказва влияние на коефициента на трансформация СОР. Той е важен 
параметър за определяне ефективността на хладилните машини и представлява съотношение на 
студопроизводителността към консумираната електрическа мощност (кW/кW) на инсталацията.  
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Фиг.3. Кръгов процес на каскадна хладилна машина 

 
 
 

4. АНАЛИЗ НА СХЕМИ КАСКАДНИ МАШИНИ  

 
Съществуват комбинации на каскадни хладилни машини, като в стъпалата се изпълняват 

различни по използвана  енергия хладилни машини, степен на сгъстяване и брой на кръговите 
процеси. На база направеното литературно проучване на фигура 4 е представена класификация на 
комбинация на хладилни машини в каскада в зависимост от използваната енергия, използваните 
хладилни машини, броя на кръговите процеси, броя на стъпалата, съставена на база проведеното 
обзорно проучване.  

В [8] е представена експериментална конструкция на двустъпална каскадна машина, при 
която е използван един хладилен агент R-134a. Установено е, че промяната на дебита на водата, 
която е използвана във второто стъпало няма значително влияние върху коефициента на 
трансформация СОР за отделните стъпала на системата. Коефициентът на изпълнение СОР е 
главно функция от температурата на изпаряване и налягането. Съществен недостатък на 
предлаганото решение е повишената консумация на енергия. 

В [1] е проведен експеримент за работа на едностъпални и двустъпални хладилни машини 
при използване на хладилни агенти NH3 и CO2. В резултат е установено, че двустъпалните машини 
имат по-висок СОР като при температури под -40°С по добри показатели се получават при 
комбинирано използване на NH3 и CO2. 

В [5] е представена абсорбционно–парна хладилна инсталация с хладилни агенти LiBr-H2O за 
получаване на температури под -40°С, чиято работа е била сравнена с двустъпална парна машина. 
При отчитане на работната температура и отделената топлина е отчетено, че инсталацията 
поддържа висока стойност на СОР в широк диапазон на работни условия.  

В практиката съществуват автокаскадни инсталации, които представляват системи с един 
компресор и два хладилни агента с различна температура на кондензация и кипене, чрез които 
могат да се получат ниски температури. Основен недостатък при тези системи е отделянето на 
чистите хладилни агенти по време на работния цикъл. В [3] е проведено теоретично изследване за 
цикъла на работа на автокаскадна машина при използване на хладилен агент – зеотропна смес, 
което би могла да се използва като база при проектиране и анализиране на такива инсталации. В 
[14] е изследвано използването на ежектор в автокаскадна хладилна машина като за създаване на 
теоретичния компютърен модел са използвани R-23/R-134a. В резултат е установено, че е възможно 
подобряването на ефективността на цикъла на охлаждане и увеличаване на СОР. 
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Фиг.4. Класификация на комбинация на хладилни машини в каскада 

 
На фиг.5 е показана често използвана схема на каскадна хладилна машина с два изпарител-

кондензатора, като в долната каскада е включен регенеративен топлообменник РТ, предназначен за 

подохлаждане на течния хладилен агент с помощта на студените пари, идващи от изпарителя [8,12]. 
По този начин е възможно да се намалят загубите от дроселиране и да се подобрят работните 
коефициенти на компресора. В резултат на това се намалява паросъдържанието след регулиращия 
вентил ТРВ, като така се увеличава специфичното студопроизводство, въпреки че е не са 
приведени конкретни стойности.  

Конкретно получаваните характеристики при работа на тази схема зависят от комбинацията 
хладилни агенти, които ще се използват. 
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Фиг.5 . Каскадна хладилна машина с два изпарител-кондензатора и регенеративен 

топлообменник (подохладител): 
РТ- регенеративен топлообменник; ТРВ- терморегулиращ вентил; И- изпарител в долната каскада; 
ДК- долна каскада; ОТ- отделител на течност; ВО- въздушен охладител; МП- мрежова помпа; Кнн- 
компресор ниско налягане; ИК 1, ИК 2- изпарител-кондензатори; ГК- горна каскада; К- кондензатор 

горна каскада; МО- маслоотделител 

 
 

5. ИЗВОДИ 

От проведеното литературно проучване, част от която е приведена в настоящия доклад може 
да се формулират следните изводи: 
- Наблюдава се активност в областта на научните изследвания за оптимизация конструкциите на 
каскадните инсталации за получаване на висок коефициент на трансформация – СОР; 
-  Редица научни разработки предлагат експериментални резултати за подбор на подходящи 
хладилни агенти, които да отговарят на новите изисквания в нормативната уредба; 
- Не беше установено наличието на систематизирано проучване за достигнатите резултати в 
областта на развитието на каскадните инсталации, което е предпоставка за разширяване на 
настоящето изследване; 
- Предложена е класификация на проучените каскадни машини, която ще бъде допълнена при 
следващите изследвания. 
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РЕГЛАМЕНТИРАЩА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕТО  ПРЕЗ ОГРАЖДАЩИТЕ 
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Иван Бинев 
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1. УВОД 

 
С нарастването на изискванията към характеристиките на жизнения комфорт, нараства и 

потребността от използването на все по-големи количества енергия, процес който увеличава и 
нашата зависимост от самите източниците на енергия. От друга страна, повишаването на 
консумацията на енергия води до коренни промени в заобикалящия ни свят, като ефектът е 
едновременно и градивен и деструктивен. 

В нашата страна, голяма част от обществените сгради - учебни заведения, детски градини, 
болници и др. са общинска и държавна собственост. Намаляване на разходите за тяхното 
отопление е важна и спешна задача, като по този начин ще се облекчи финансирането на тези 
институции от държавния и общински бюджет. Етапите за  преобразуване на тези сгради в 
енергийно ефективни и привеждане на техните характеристики в съответствие с нормативните 
изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане са:  

 Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в 
съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност;  

 Фаза на проектиране; 
 Тръжна процедура, проучване на финансови инструменти; 
 Инвестиране; 
 Възлагане; 
 Мониторинг и оценка на инвестициите [1]. 

Намаляването на загубите на топлина през ограждащите конструкции и елементи на сградите 
е основна енергоспестяваща мярка, заложена във всеки проект за енергийна ефективност. Днес, в 
зависимост от местния климат и локалните енергийни потребности за намаляване на тези загуби се 
прилагат определени архитектурни приоми, гарантиращи висока енергийна ефективност и висок 
стандарт на визуален, топлинен и здравословен комфорт в пространствата, където се реализират 
различни човешки дейности [9]. 

 

Целта на публикацията е преглед и анализ на нормативната уредба в Република България, 

регламентираща топлопреминаването  през ограждащите елементи на сградите. 

mailto:jbbinev@abv.bg
mailto:jbbinev@abv.bg
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2. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ПЛЪТНИ 
ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДИТЕ 
 

Нормативната уредба, третираща топлотехническите изисквания на сградите в Република 
България се променя няколкократно с годините, съобразявайки се със съществуващите към 
дадения момент условия за доставяне на енергийни източници. Ниските цени тези източници до 
края на 70-те години на ХХ век, имаха своето отражение върху топлотехническите качества на 
сградите и съответно на проектираните отоплителни инсталации и отоплителните тела в тях. 
Последвалата енергийна криза се отрази чувствително в нормативната уредба и в проектните 
решения. Това доведе до подобряване на топлотехническите качества. 

Процесът на регулиране на техническите нормативни изисквания, свързани с проектирането 
на топлоизолацията на сгради и с характеристиките на влаганите строителни продукти, започва в 
началото на 60-те години на ХХ век (табл.1.) [2,3,5,6,7]. 
 
Таблица 1. Нормативни актове и област на приложение 

Наименование на нормативния акт и област на приложение 
Година на 
издаване 

Временна инструкция за проектиране и изпълнение на топлинната изолация в 
сградостроителството (в отоплявани жилищни, обществени и промишлени сгради). 

1960 

Топлоизолация в сградостроителството. Норми за проектиране (в отоплявани жилищни, 

обществени и промишлени сгради). 

1964 
1969 
1977 

Норми за проектиране на топлоизолация на сгради 
1980 

1987  

Наредба №1 за проектиране на топлоизолацията на сгради 1999 

Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради  2004  

Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради  2009  

Наредба №7 за енергийна ефективност в сгради 2015 

 

През 1981 г. специалисти от НИСИ, след направени анализи на топлотехническите 
показатели на съществуващия сграден фонд, изграден до 1980 г. установяват, че голяма част от 
ограждащата конструкция на сградите у нас не отговарят на изискванията дори на действуващите 
тогава топлотехнически норми. Днес тези сгради, по отношение на действащите нормативни 
изисквания са с "пъти" енергонеефективни [9] . 

 През 1987 г. се въвеждат нормативи, с които се повишават с около 35 – 40% 
топлотехническите изисквания и се определя обобщен коефициент на топлопреминаване [7].  
Изискването за направата на топлотехническа ефективност и изчисляването на минималните 
дебелини на топлоизолация е въведено през 1999 г. Тогава са обнародвани в държавен вестник и 
минимални коефициенти на топлопреминаване на  ограждащите елементи на сградите [5]. 

С цел изпълнение на директивите на ЕС, в Република България е приета Наредба №7 от 
2004 г. (изм. 2009 г., 2010 г., 2013г., 2015г.) за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 
на енергия в сградите. Наредбата е  в съответствие с директива 2002/91/ЕО. Основен критерии за 
разход на енергия и топлосъхранение за жилищни и нежилищни сгради е коефициентът на 
топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи [3]. 

Максимално допустими стойности на коефициента на топлопреминаване Umax, W/m2K през 
строителни конструкции и елементи за помещения в сгради с изчислителна температура на 
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вътрешния въздух θi = 20 °С съгласно "Топлоизолация в строителството. Норми за проектиране" от 
1964 г., 1969 г. и 1977 г както и "Норми за проектиране на топлоизолация на сгради" от 1980 г. и 1987 
г. са представени в таблица 2. [2,3,5,6,7]. 

 
Таблица 2. Нормативни стойности на коефициенти на топлопреминаване на ограждащи конструкции 
и елементи 

Вид на 
ограждащата 
конструкция 

Коефициент на топлопреминаване К ,W/m
2
K 

1964-1980г. 1980-1987г. 1987-1999г. 1999-2004г. 2004-2009г. 2009-2015г. след 2015  

от до от до от до Кmax Кmax Кmax Кmax 
Външни стени 
едносл. (тухли, 

бетон) 
1,26 1,72 1,07 1,46 0,89 1,1 

0,5 0,5 0,35 0,28 
Външни стени 

трислойни 
(панели) 

1,05 1,43 0,78 1,06 0,45 0,59 

Покриви 0,97 1,67 0,9 1,15 0,48 0,65 0,35 0,35 0,28 0,25 
Подове над 

сутерен 
0,81 1,1 0,64 0,88 0,7 0,95 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

За периода от 1980 г. до 1999 г. коефициентите на топлопреминаване през строителни 
конструкции и елементи в сградите са разделени в две групи: 

 за жилищни, болнични заведения и заведения за социални грижи, детски заведения, хотели и 
общежития; 

 за училища, диспансери и амбулаторно-поликлинични заведения [5,6,7]. 
Представените в таблицата коефициенти на топлопреминаване се отнасят за училища, 

диспансери и амбулаторно-поликлинични заведения. От 1964 г.до 1999 г. коефициентите на 
топлопреминаване, представени в таблицата са за различна  изчислителна зимна температура 
[5,6,7]. 

Съгласно Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради от 2004 г. 
нормативните стойности на коефициента на топлопреминаване, U, W/m 2.K са за  сгради с 
нормативна вътрешна температура θi ≥ 19 °С. При изменение на наредбата през 2009 г. 
референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през плътни ограждащи 
конструкции и елементи са представени за сгради със среднообемна вътрешна температура θ i ≥ 15 
°С [3]. 

 

 
Фиг.1. Изисквания към термичното съпротивление на ограждащите елементи на сградите, m2K/W 
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На фиг.1 са представени максимално допустмите термични съпротивления на  ограждащите 

елементи на сградите според съществуващата нормативната база [2,3,5,6,7]. 
От направения преглед на нормативните изисквания, свързани с проектирането на 

топлоизолацията на сгради може да се отчете тенденция в повишаване на изискванията към 
термичното съпротивление на  ограждащите конструкции и елементи  на сградите през около 5 г., 
като се понижават нормативно допустимите максимални стойности на коефициента на 
топлопреминаване.  
 
3. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ПРОЗРАЧНИ 
ОГРАЖДАЩИ  КОНСРТУКЦИИ (ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ) ЗА СГРАДИ  
 

В таблица 3 са представени референтните стойности на коефициента на топлопреминаване 
за прозрачни ограждащи  консртукции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради съгласно 

Наредба №7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. 2009 г., 2010 
г., 2013г., 2015г.) [3]. 

 
Таблица 3. Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи  
консртукции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради 

Ограждащи конструкции и елементи 

K, W/m
2
K 

 2004-2009г. . 
θi≥19°С 

2009-2015г.  
θi≥15°С 

след 2015г.  
θi ≥15°С 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на 
вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от 
екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи 

камери 

2 1,7 1,4 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на 
вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от 
алуминий с прекъснат топлинен мост 

2 2 1,7 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на 

вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от 
дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка 
от дърво 

2 1,8/1,9 1,6/1,8 

 

Референтните стойности на коефициентите на топлопреминаване на видовете прозорци, 
остъклени врати и витрини се отнасят за сглобен строителен елемент – прозоречна система, 
съставляваща съвкупност от отделните и конструктивни елементи: остъкление, рамки, фризове, 
уплътнение, обков и др. 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Честите промени в нормативната уредба, свързани с енергийната ефективност на сградите, 
създават предпоставки за различни изисквания към топлофизичните характеристики на нови и 
съществуващи сгради. 

От направения преглед на нормативните изисквания, свързани с проектирането на 
топлоизолацията на сгради, може да се  отчете тенденция в повишаване на изискванията към 
стойностите на коефициентите на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи  на 
сградите през около 5 г.  

Продължителността на всеки един от етапите до въвеждане на сградите в експлоатация, 
съгласно нормативната база за енергийна ефективност  е обвързана с провежданите процедури от 
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общините за възлагане на дейностите съобразно Закона за обществените поръчки и приложимите 
нормативни актове [4].  

Често се оказва, че определените стойностите на коефициентите на топлопреминаване на 
ограждащите конструкции на сградите с предвидената топлоизолация в обследването за енергийна 
ефективност не отговарят на изискваните след реновиране на сградата, поради изменение на 
нормативната уредба.  

Разминаване на референтните стойности на тези коефициенти и реалните след изпълнение 
на енергоспестяващите мерки може да се осъществи с предварително завишаване на изискванията 
в обследването за енергийна ефективност  в сравнение с нормите в наредбата. Решаването на този 
проблем е възможно да се осъществи след пристъпване към подробен  aнализ. 
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Abstract: The aim of this study was to perform ICP analysis of the content of Pb, Mn, Cu, Zn, Fe, K, Na, P, Mg and 
Ca in wild edible mushrooms Cantharellus cibarius. The samples were collected from the Batak  mountain, Bulgaria. 

The preparation of samples was done by microwave mineralisation. All mineral concentrations were determined on a 
dry weight basis (d.w.). The average content of studied elements: Pb, Mn, Cu, Zn, Fe, K, Na, P, Mg and Ca in 
Cantharellus cibarius samples was: 0.272 mg kg

-1
, 18.319 mg kg

-1
, 27.568 mg kg

-1
, 78.829 mg kg

-1
, 82.295 mg kg

-1
, 

31308.130 mg kg
-1

, 139.431 mg kg
-1

, 2713.615 mg kg
-1

, 626.292 mg kg
-1

 and 459.594 mg kg
-1

. 
Keywords: ICP, mushroom Cantharellus cibarius, Batak  mountain, mineral concentrations 

 
1. INTRODUCTION 

 
Minerals occur naturally in the environment and are present in rocks, soil, plants and animals. Minerals 
occur in different forms: as ions dissolved in water, as vapours or as salts or minerals in rock, sand and 
soil. They can also be bound in organic or inorganic molecules, or attached to particles in the air. Both 
natural and anthropogenic processes emit metals into air and water. It is already generally known that 
some living organisms possess the ability to take up and accumulate, in their structures, certain elements 
especially metals, at high concentrations [4]. Fungi are present almost everywhere and they are important 
in ecosystems because they are able to biodegrade the substrate [1,2]. Mushrooms have been a food 
supplement in various cultures for a long time. Edible mushrooms are cultivated and consumed by many 
people around the world. All essential amino acids for human health are present as well as watersoluble 
vitamins and all the essential minerals [1]. In addition, some mushrooms are reputed to possess due to 
properties of antioxidant, antimicrobial, antiallergenic and anticancer [7,10,16]. On the other hand, mineral 
concentrations in mushrooms are considerably higher than those in agricultural crops. Macrofungi possess 
a very effective mechanism that enables them readily totake up some minerals from the ecosystem 
compared to green plants growing in similar conditions [19]. Recently, some studies have drawn attention 
to the occurrence of the mineral contents of macrofungi [5,26, 25]. The concentrations of minerals in 
macrofungi were found to depend on the physiology of the species and particularly on its ecosystem 
pattern [14]. High accumulating ability observed in several species promoted their screening as 
bioindicators. Several works were reviewed with the conclusion that no macrofungi species can be 
considered as an exact indicator of environmental metal pollution but their fruiting bodies can be useful for 
distinguishing between polluted and unpolluted areas [8]. 
Mushrooms have been reported as therapeutic foods useful in preventing diseases and they exhibit varied 
biological properties such as antibacterial, antimutagenic, antitumoral and antiviral activities [9,12]. These 
functional characteristics are mainly due to their chemical composition [4].  
The aim of this study was to perform ICP analysis of the content of Pb, Mn, Cu, Zn, Fe, K, Na, P, Mg and 
Ca in wild edible mushrooms Cantharellus cibarius. The samples were collected from the Batak mountain. 
 
2. METHODS 

 

In determining the amount of elements in samples of wild edible mushroom Cantharellus cibarius e used 
ICP Optima model 7000, at wavelengths: Pb – 220.353 nm, Fe – 238.204 nm,  Zn – 213.857 nm , Mn –  
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257.610 nm, Cu – 327.395 nm,  K – 766.491 nm , Na –  589.592 nm, Ca – 317.933 nm, P -  213.618 nm 
and Mg – 279.553 nm. 
  
2.1. Reagents 
Reagents are qualified "AR" (pa Merck & Fluka). The starting standard solutions for ICP determination of 
Pb, Fe, Zn, Mn, Cu, K, Na, Ca, P and Mg at concentrations of 1000 mg l-1 were supplied by Merck, 
Darmstadt Germany.  
All chemicals were at least of analytical-reagent grade. Water was de-ionized in a Milli-Q system (Millipore, 
Bedford, MA, USA) to a resistivity of 18.2 MV cm. 
All plastic and glassware were cleaned by soaking in diluted HNO3 (1/9, v/v) and were rinsed with distilled 
water prior to use. 
 
2.2. Samples 

One hundred and fifty mushroom samples were collected in 2014 and 2015 from the Batak mountain by the 
authors themselves. 
The samples were prepared for the experiment in a standard way; they were dried at 650C in a fan oven 
and stored in dark polyethylene bottles. 
 
2.3. Sample preparation 

Microwave acid digestion method was used for sample preparation. An amount of 0.2 g of samples was 
taken into digestion tubes and 5 ml of HNO3 (65%), 1 ml of HCl and 3 ml of H2O2 (30%) were added. The 
samples were digested in a microwave closed system Multiwave 3000 (Anton Paar, Germany) according to 
the programme given in Table 1. After digestion, the samples were diluted up to 25 ml with 2 ml l-1 HNO3. 
Duplicated analysis was performed on the samples. Blank digestion was also carried out in the same way. 
 
Table 1. Microwave acid digestion programme 
Step Ramp time, 

min 
Hold time, min Cooling period, 

min 
Pressure 

(MPa) 
Temperature (°C) 

1 10 10 5 0.758 110 

2 10 10 5 1.023 150 

3 20 10 5 0.758 190 
 
3. EXPERIMENTAL 

 

The results for the efficiency of  microwave mineralization for Pb, Fe, Zn, Mn, Cu, K, Na, Ca, P and Mg 

determination in the certified referent material - Virginia tobacco CTA- VTA-2 are displayed in Table 2. 

The results from the descriptive analysis of the concentration of Pb, Fe, Zn, Mn, Cu, K, Na, Ca, P and Mg in 

Cantharellus cibarius samples are presented in Table 3. 

 

Table 2. Effectiveness of microwave mineralization in the determination of Pb, Fe, Zn, Mn, Cu, K, Na, Ca, P 

and Mg  in Virginia Tobacco-CTA-VTA-2 certified reference material 

Element Certified value Observed value Recovery (%) 

Pb 22.1 ± 1.2 mg kg-1 23.1 ±1.2 104.5 

Fe 1083 ± 33 mg kg-1 1160 ± 44 mg kg-1 103 

Zn 43.3 ± 2.1 mg kg
-1
 44.1 ± 1.6 mg kg

-1
 101.8 

Mn 79.7 ± 2.6 mg kg-1 77.5 ± 2.1 mg kg-1 97.2 

Cu 18.2 ± 0.8 mg kg-1 18.1 ± 0.7 mg kg-1 99.4 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

352 

 
 

K 1.03 ± 0.04 % 1.0 ± 0.03 % 97.1 

Na 312 mg kg-1 302.64 ±12.64 mg kg-1 97 

Ca 3.60 ± 0.15 % 3.23 ± 0.1 % 89.6 

P 2204 ± 78 mg kg-1 23550 ± 110 mg kg-1 106.8 

Mg 0.510 ± 0.023 % 0.531 ± 0.013 % 104.1 

 

Table 3. Descriptive analysis of the results for Pb, Fe, Zn, Mn, Cu, K, Na, Ca, P and Mg concentrations in 

Cantharellus cibarius samples. 

Елемент 𝑋 

mg kg-1 

SD 

mg kg-1 

-95% Confid. +95% Confid. 

Pb 0.272 0.113 0.210 0.335 

Fe 82.295 6.753 78.556 86.035 

Zn 78.829 3.857 76.694 80.965 

Mn 18.319 4.239 15.971 20.666 

Cu 27.568 4.956 24.824 30.313 

K 31308.13 1185.239 30651.77 31964.5 

Na 139.431 5.021 136.651 142.212 

Ca 459.594 17.346 449.988 469.199 

P 2713.615 168.836 2620.117 2807.113 

Mg 626.055 65.292 589.898 662.212 

 

4. RESULTS 

 

The variations and mean concentrations of ten macro- (sodium, potassium, calcium, phosphorus and 

magnesium) (Table 3) and micro- elements (iron, zinc, copper and manganese), and the heavy metal lead 

(Table 3) were examined in the wild species of the mushrooms under study. The samples were shown to 

be rich in potassium. The trend in decreasing order of macro elements content for the studied mushrooms 

was K > P > Mg > Ca > Na. Living organisms require varying amounts of “heavy metals”. Iron, cobalt, 

copper, manganese, molybdenum, and zinc are required by humans, but excessive levels can be 

damaging to the organism. Other heavy metals such as mercury, plutonium, and lead are toxic metals and 

their accumulation over time in the bodies of animals can cause serious illnesses. Copper as stated is an 

essential metal, which serve as a constituent of some metalloenzymes, and is required in haemoglobin 

synthesis and catalysis of metabolic growth [15]. The average concentration of Cu in the studied samples 

was 27.568 mg kg-1, which was far below the safe limit of 40 mg kg-1 set by WHO [24]. Copper levels in 

mushrooms reported in literature are 4.71–51.0 mg kg-1 [21], 13.4–50.6 mg kg-1 [28], and 12.0–181.0 mg 

kg-1 [29]. These values recorded for wild mushrooms correspond to samples collected near industrial sites. 

Iron (Fe) is an essential metal involved in biochemical processes. The average Fe content recorded in the 

studied samples was 82.295 mg kg-1, respectively, which are above the safety limit of 15.0 mg kg-1, 

determined by the WHO. Levels of Fe reported in literature were 146.0–835.0 mg kg-1 [20], 31.3–1190.0 mg 

kg-1 [13], and 180.0–407.0 mg kg-1 [6]. Manganese (Mn) is an essential metal needed for biological systems 

such as metalloproteins [22]. The average Mn content recorded in the studied samples was 18.319 mg kg-1, 

respectively, which are also below the toxicity limit of 400.0–1000.0 mg kg-1. 
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The literature has reported levels of Mn as 14.2–69.7 mg kg-1 [17], 12.9–93.3 mg kg-1 [20], and 14.5–63.6 

mg kg-1 [6]. According to Vonugopal and Lucky [23], lead (Pb) is toxic even at trace levels and the 

impairment related to lead toxicity in humans include abnormal size and haemoglobin content of the 

erythrocytes, hyperstimulation of erythropoisis and inhibition of haem synthesis. The maximum level of Pb 

present in the studied wild mushrooms was 0.442 mg kg-1, which is far below the 10.0 mg kg-1 limit set by 

the WHO [26]. Lead levels reported in literature are 0.75–7.77 mg kg-1 [21], 1.43–4.17 mg kg-1 [20], and 

0.40–2.80 mg kg
-1
 [18]. Zinc is an essential metal and a component of a wide variety of different enzymes 

in which it is involved in catalytic, structural and regulatory roles. The average Zn content recorded in the 

studied samples was 78.829 mg kg-1, respectively, which are above the safety limit of 60 mg kg-1, 

determined by the WHO [26]. Zn levels reported in literature were 45.2–173.8 mg kg-1 [17], 33.5–89.5 mg 

kg-1 [20], and 29.3–158.0 mg kg-1 [6].  

The trend in decreasing order of elements present in wild samples was Fe > Zn > Cu > Mn > Pb. 

Mushrooms are known to possess a very effective mechanism that enables them to readily take up some 

heavy metals from the ecosystem [27]. The accumulation of heavy metals in mushrooms seems to be 

affected by environmental and fungal related factors. Environmental factors such as organic matter content, 

pH and metal concentration in soil and fungal factors such as the species, morphological part of the fruit 

body, developmental stages, age of mycelium, intervals between fructifications and biochemical 

composition [11]. 

 

5. CONCLUSIONS 

 

According to this study, the edible wild mushroom Cantharellus cibarius could be used in human nutrition 

due to its good parameters. Heavy metal content of samples indicated that the Batak mountain was an 

ecologically pure region of Bulgaria, and therefore the mushrooms collected from this location could be 

consumed without any risk for human health. 
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Abstract: The aim of this study was to determine copper (Cu) and zinc (Zn) concentrations in wild edible black 

trumpet mushrooms (Craterellus cornucopioides) from the Batak mountain, Bulgaria. The preparation of samples was 
made by means of dry ashing and dissolution in 3 M HCl. An atomic absorption spectrometer "AAnalyst 800 with 
graphite furnace HGA" Company "Perk in Elmer was used for determination of Cu and Zn content in the mushroom 

samples. Wavelengths: Cu - 324.8 nm and Zn - 213.9 nm was used. The total Cu content in mushroom samples 
varied from 3.436 mg kg

-1
 tо 5.962 mg kg

-1
, and the total Zn content of samples ranged between 9.636 mg kg

-1
 and 

13.981 mg kg
-1

. According to WHO criteria, all measured Cu and Zn concentrations were under the permissible limits.  

SPSS (Statistical Package for Social Science) program for Windows was used for statistical data processing. The 
differences between the values of parameters are characterised by the range, dispersion, standard deviation and 
coefficient of variation 

The ecological risk  was calculated   confirming that the Batak mountain is an ecologically pure region. 
Keywords: Atomic absorption spectrometer, mushroom Craterellus cornucopioides, Batak mountain, Cu, Zn, 
Ecological risk  

 
 
1. INTRODUCTION 

 
Variability in the chemical composition of mushrooms within a species is greater than that of plants, much 
more so than within cultivars of a crop. Each individual fruit body can result from the cross-breeding of 
different hyphae and so presents a distinct genotype [1-7]. Contents of a trace element in a mushroom 
species therefore vary widely, even by as much as 1 order of magnitude. Mushroom species, but most 
probably not genus, level of substrate composition, and local pollution with trace elements are the principal 
factors affecting trace element level in fruit bodies. The lifetime of most fruit bodies is usually only 10 – 14 
days. Thus the role of fruit body age and size is of less importance owing to the limited proportion of 
contaminants originating from atmospheric depositions. However, this role may increase in some wood-
growing species that have a longer lifespan than is usual in aboveground species [16-18,23-25,28,29]. 
Mushrooms not only accumulate elements from underlying substrate but also from host trees depending on 
the specificity of species. Elements detrimental to humans originate from both natural sources and 
anthropogenic activities. Motor transport delivers significant amounts of both gaseous pollutants and 
selected elements, which generally negatively influence human health and contribute to changes in climate 
(EPA) [23-25,32]. In Bulgaria, apart from the sale of cultivated mushrooms in shops, wild growing 
mushroom species are frequently sold along roadsides and in street markets. 
The aim of this study was to determine copper (Cu) and zinc (Zn) concentrations in wild edible black 
trumpet mushrooms (Craterellus cornucopioides) from the Batak mountain, Bulgaria and calculated the 
ecological risk. 
 
2. METHODS 
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2.1. Atomic absorption spectrophotometer apparatus and analysis conditions 
 

For the elemental analysis, a Perkin-Elmer Analyst 800 atomic absorption spectrometer with deuterium 
background corrector was used in this study. 
The operating parameters for working elements by graphite furnace were set as recommended by the 
application note. Atomic absorption spectrophotometer (AAS) graphite furnace operating parameters and 
temperature programme are given in Table 1, respectively. 
 
Table 1. Instrumental analytical conditions of element analyses 

AAS 
Element Acetylene 

(l min
-1
) 

Air 
(l min

-1
) 

Wavelength 
(nm) 

Slit width 
(nm) 

Lamp current 
(mA) 

Cu 2.0 17.0 324.8 0.7 15 
Zn 2.0 17.0 213.9 0.7 15 

 
2.2. Reagents 

Reagents are qualified "AR" (pa Merck & Fluka). The starting standard solutions for AAS determination of 
Zn and Cu at concentrations of 1000 mg l-1 were supplied by Merck, Darmstadt Germany.  
All chemicals were at least of analytical reagent grade. Water was de-ionized in a Milli-Q system (Millipore, 
Bedford, MA, USA) to a resistivity of 18.2 MV cm. 
All plastic and glassware were cleaned by soaking in diluted HNO3 (1/9, v/v) and were rinsed with distilled 
water prior to use. 
 
2.3. Samples 
One hundred and fifty mushroom samples were collected in 2014 and 2015 from the Batak mountain by the 
authors themselves. 
The samples were prepared for the experiment in a standard way; they were dried at 650C in a fan oven 
and stored in dark polyethylene bottles. 
 
2.4. Sample preparation 

Dry ashing 
Procedure for dry ashing at 525 0C in a muffle furnace, following Bulgarian standard 11708 – 93, was used. 
Samples (0.5 g) were weighed in 50 ml glass beakers, charged on a hot plate with stepwise increasing 
temperature up to 350 0C for 4 hours and finally ashed in a muffle furnace at 525 0C for 1 hour. After 
cooling ashes were dissolved in 20 ml of in 3 M HCl. 
 
2.5. Assessment of potential ecological risk 

The assessment of potential ecological risk  is performed by the following formulas: 
RI = Σ Er 

i (1) 
Er 

i = Tr 
i Cf 

i  (2) 
Cf 

i = C0 
i / Cn 

i (3) 
The potential ecological risk index (RI) was introduced to assess the degree of heavy metal pollution in 
mushrooms, according to the toxicity of heavy metals and the response of the environment. RI is calculated 
as the sum of all risk factors for heavy metals in mushrooms, Er

i is the monomial potential ecological risk 
factor, Tr 

i is the toxic-response factor for a given substance, which accounts for the toxic requirement and 
the sensitivity requirement, as shown in Table 2. Cf 

i is the contamination factor, C0 
i is the concentration of 

metals in the mushrooms, and Cn 
i
 is a reference value for metals (Table 2). 

Based on the reference values for these elements, the adjusted evaluation criteria for the ecological risk 
index RI are listed in Table 3. 
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Table 2. Reference values (Cn 
i) and toxicity coefficients (Tr 

i) of heavy metals in mushrooms. 
Heavy metals Cu Zn 

Cn 
i (mg kg-1) 10 40 

Tr 
i 5 1 

 
Table 3. Terminology used to describe the risk factor Er 

i and RI. 

Er 
i
 

Potential ecological 
risk for single regulator 

RI 
Ecological risk 
for all factors 

Er 
i < 20 Low RI  < 47 Low 

20 ≤ Er 
i < 40 Moderate 47 ≤ RI < 94 Moderate 

40 ≤ Er 
i < 80 Considerable 94 ≤ RI < 188 Considerable 

80 ≤ Er 
i < 160 High RI ≥ 188 Very high 

Er 
i ≥ 160 Very high   

 
2.6. Statistical 

 
SPSS (Statistical Package for Social Science) program for Windows was used for statistical data 
processing. 
We calculated the average value and the median being central features of the empirical distribution 
function. In order to measure the asymmetric distribution and excess, we used coefficients of asymmetry 
and excess. The differences between the individual indicators were characterized by the statistical 
dispersion, the variance, the standard deviation and the coefficient of variation, representing a measure of 
statistical dispersion. The greater the statistical dispersion, the higher the coefficient of variation.  
The differences between the values of parameters are characterised by the range, dispersion, standard 
deviation and coefficient of variation. 
 
3. EXPERIMENTAL 

 

Table 4. Descriptive analysis of the results for Cu and Zn concentrations in the mushrooms Craterellus 

cornucopioides 

 Cu Zn 

Mean 4.579 11.429 

Standard Error 0.259 0.417 

Median 4.431 11.427 

Standard Deviation 1.002 1.616 

Sample Variance 1.004 2.610 

Kurtosis -1.692 -1.443 

Skewness 0.232 0.257 

Range 2.526 4.343 

Minimum 3.436 9.638 

Maximum 5.962 13.981 

Sum 68.688 171.437 

Count 15.000 15.000 

Confidence Level (95,0%) 0.555 0.895 
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Table 5. The values potential ecological risk index (RI) of heavy metals in mushrooms Craterellus 

cornucopioides 

 C0 
i
, mg kg

-1
 Cf 

i
 Er 

i
 RI 

Cu 4.579 0.458 2.290 
2.575 

Zn 11.4.29 0.286 0.286 

 

4. RESULTS 

 

The total Cu content in mushroom samples varied from 3.436 mg kg-1 tо 5.962 mg kg-1 (Table 4). According 

to WHO criteria, all measured Cu  concentrations were under the permissible limits. 

 The arithmetic mean is 4.5792 mg kg-1, which value is greater than the median, ie there is a positive right 

asymmetry. So speaks the asymmetry coefficient (0.232). Coefficient of excess is negative (-1.692). 

Normal scattering values of copper to average leads to normal values of standard deviation and coefficient 

of variation, which are respectively 1.002 and 1.004. 

Copper is the third-most abundant trace element in human body and small amount of Cu is found in the 

human body (50 – 120 mg), but it plays a critical role like vitamin in a variety of biochemical processes [20-

22,26-28,30-33]. Copper forms part of at least 13 different enzymes, and its presence is needed for each if 

they are to function properly. It is known that Cu may be toxic to both humans and animals when its 

concentration exceeds the safe limits. Copper concentrations, accumulated in mushroom species, are 

usually 100 – 300 μg g-1, which is not considered a health risk [30-33]. These levels are above the WHO 

permissible limits in foods, which is 40 μg g-1 [19,37,38]. Copper contents of mushroom samples in the 

literature have been reported to be in the ranges: 4.71 – 51.0 μg g
-1
,10.3 – 145 μg g

-1
,12.0 –181.0 μg g

-1
, 

13.4 – 50.6 μg g-1, 24.1 – 86.2 μg g-1, 10.6 – 144.2 μg g-1, and 15.0 – 73.0 μg g-1 (Sesli et al., 2008), 

respectively [1-7]. The Cu results of our study were in lower with those found in the literature [20-22, 26-28, 

30-35]. 

The total Zn content in mushroom samples varied from 9.638 mg kg-1 to 13.981 mg kg-1 (Table 4). 

According to WHO criteria, all measured Zn concentrations were under the permissible limits [19].  

The arithmetic mean is 11.429 mg kg-1, which value is greater than the median, ie there is a positive right 

asymmetry. So talk and positive asymmetry coefficient (0.257). Coefficient of excess is negative (-1.443). 

Normal scattering values of zinc to average leads to normal values of standard deviation and coefficient of 

variation, which are respectively 1.616 and 2.610 (Table 4). The WHO permissible limit of Zn in foods is 

60.0 μg g-1. The values for Zn in some investigated mushroom samples were above the WHO’s values. 

Zinc concentrations of mushroom samples in the literature have been reported to be in the ranges: 29.3 –

158.0 μg g-1, 33.5 – 89.5 μg g-1, 40.3 – 64.4 μg g-1, 45.2 – 173.8 μg g-1, and 43.5 – 205.0 μg g-1, 42.9 – 94.3 

μg g-1, respectively. The Zn results of our study were in lower with those found in the literature [8-15]. 

In Table 5 are presented calculated values of Cf 
i, Er 

i and RI. It is seen that the values of Er 
i  and the two 

elements are much smaller than 40, it means that Potential ecological risk for single regulator is Low. Also, 

it is seen that RI  = 2.575, which means that Ecological risk for all factors is also Low. 

 

5. CONCLUSIONS 

 

From the resulting value of RI  can say that locality Batak mauntain is ecologically clean area and very 

suitable for collecting wild edible mushrooms that we can use in our daily menu. 
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ЗАКВАСКА ЗА СИРЕНА С ВИСОКОПРОТЕОЛИТИЧЕН ЩАМ 

LACTOBACILLUS HELVETICUS 

Жечко Димитров 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД, Център НИРД, София 

Abstract: The strain L.helveticus A1 was selected among a large group of Lactic acid bacteria strains 

after preliminary screening on the base of the proteolytic activity and ability to produce bioactive peptides. It 

was proven the increased concentration of peptides with calcium-binding activity released by L.helveticus 

A1. In this work a cheese starter with proven ability to release bioactive peptides with calcium absorption 

properties was constructed. The presence of bioactive peptides in model white brined cheese samples was 

determined. During the ripening bioactive peptides with Ca-binding effect were identified and it was 

recorded over 4-fold increase in these peptides in comparison with control starter for typical Bulgarian white 

cheese. 

Keywords: Lactobacillus helveticus, bioactive peptides, white brined cheese 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

При зреенето на сирената благодарение на разнообразни пептидолитични ензимни реакции се 

освобождават биоактивни пептиди в зависимост от пептидхидролазния потенциал на заквасочната 

микрофлора. Някои биоактивни пептиди притежават способност за свързване на калция и магнезия 

като по-този начин допринасят за абсорбцията на двата елемента през интестиналната бариера и 

укрепването на костната плътност. Тези пептиди са главно фосфопептиди с висок свързващ 

капацитет по отношение на калция и магнезия [2, 4, 6]. Доказана е връзката между свързването на 

Ca2+ към казеинфосфопептиди (СРР) и абсорбцията на Ca2+ през тънкото черво [1, 3], както и 

влиянието на аминокиселинната секвенция върху Са-свързващата активност [5]. Са-хелиращата 

активност на СРР се отдава на фосфосериновите аминокиселинни остатъци, но се допуска и 

позитивно влияние на глутаминовата и аспарагиновата киселини. В това изследване бяха 

анализирани биоактивните пептиди с калциево-свързващ ефект по време на зреенето на моделни 

сирена от типа бяло саламурено, произведени със закваска съдържаща щама L.helveticus А1. 

 

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Закваски. Щамът L.helveticus A1 е изолиран от домашно кисело мляко и впоследствие съхраняван в 

колекцията от микроорганизми на ЕЛБИ Булгарикум ЕАД. С този щам заедно със специално 

подбрани култури S.thermophilus 21 и L.bulgaricus 21 бе разработена закваска за Бяло саламурено 

сирене (БСС). Като контрола бе използвана закваска LBB 189 (течна симбиотична, използвана в 

промишлени предприятия за производство на БСС). С разработената закваска и контролната 

закваска LBB 189 за целите на проучването бяха приготвени моделни лабораторни сирена, 

следвайки технологията за производство на БСС по БДС 2651-74.  

Оценка на общата Са-свързваща активност. Пробите сирена бяха анализирани на 5-и, 15-и, 30-и 

и 45-и дни от началото на зреенето. След центрофугиране на пробите при 10000 g за 10 минути 

супернатантите бяха депротеинизирани чрез ултрафилтрация (5000 Da) и деминерализирани през 

обратно-фазов екстракционен патрон (Chromabond HLB). Пречистените пептидни фракции бяха 
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буферирани с Tris-HCl, pH 8.0 до финална концентрация 50 мМ и към 10 мл бяха добавени 100 мкл 

0,1 M CaCl2. След разбъркване за 1 минута концентрацията на свободните Ca2+ йони бе определена 

с помощта на Ca
2+

 селективен електрод (Orion 93-20, Boston MA) на йонен анализатор Orion 290A. 

За определяне концентрацията на свободните Ca2+ йони бе построена стандартна крива (mV/Ca2+) 

на база на стандартни Ca2+ разтвори. Пептидно-свързаният калций бе определен след субстракция 

на измерения свободен калций от общия.  

Пречистване на Са-свързващи пептиди с най-висока Са-свързваща активност. Супернатантите 

от сирената с изпитваните закваски бяха центрофужно ултрафилтрирани през 5000 Da мембрана и 

пречистени през RP-патрон Chromabond HLB. След водно промиване пептидите бяха елуирани с 

60% ацетонитрил в 0,1% TFA. След изпаряване на елуента пробите бяха реконституирани в 1 мл 

10% ацетонитрил в 0,1% TFA и инжектирани в RP-HPLC колона Hypersil peptide (Macherey-Nagel). 

Използвани бяха следните елуенти: Елуент 1 (0,1% TFA) и елуент 2 (80% ацетонитрил в 0,1% TFA). 

Градиентът на елуент 2 бе от 2% до 60% за 45 минути при 40°C и дебит от 1 мл/ мин. 

Колекционираха се фракции от по 1 мл. Фракциите с най-значима Са-свързваща активност бяха 

допълнително пречистени през катионобменна колона BioBasic -300. Използваните елуенти бяха: 

Елуент А (20 мМ KH2PO4, pH 4,8) и Eлуент B (NaAcetate в 25% ацетонитрил) при 40°C и дебит от 1 

мл/ мин. Градиентът на елуент В бе от 0% до 60% за 15 минути. Колекционираните фракции с най-

висока Са-свързваща активност бяха лиофилизирани и съответните пептиди бяха секвенирани.  

Секвениране на пептидите с калциево-свързваща активност. Секвенирането се извърши по 

Edman. N-крайните аминокиселинни остатъци се детектираха като фенилтиохидантионови 

производни с помощта на HPLC система Shimadzu. Получените секвенции бяха съпоставени с 

известните секвенции на казеиновите полипептиди в референтната база данни (BLAST at the 

National Center for Biotechnology Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) с цел идентификация на 

аминокиселинните секвенции в рамките на съответния казеинов полипептид.  

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

В настоящото изследване бе определена калциево-свързващата активност на пептиди освободени 

при зреенето на сирена произведени със специално разработена закваска, съдържаща щама 

L.helveticus A1, който е целенасочено подбран след предварителен скрининг като силен продуцент 

на биоактивни пептиди с калциево-свързващ ефект. Този щам бе добавен към закваска „189” от 

колекцията на ЕЛБИ-Булгарикум за бяло саламурено сирене, състояща се от L.bulgaricus 21 и 

S.thermophilus 21. Закваска „189” служеше като контрола за сравнение относно биоактивния ефект. 

При изготвянето на сирената процентът на инокулум бе 0,3% като в закваската с добавка на 

биоактивния щам 50% от L.bulgaricus 21 бе заместен с L.helveticus A1. По този начин се гарантира, 

че увеличената концентрация на биоактивни пептиди в моделните сирена се дължи на щама 

L.helveticus A1. В Таблица 1 и на Фигура 1 е представена Са-свързващата активност на проби 

сирена произведени със закваска „189” и със същата закваска с добавка на щама L. helveticus A1. 

През целия период на зреене калциево-свързващата активност на сирените проби, произведени с 

участието на L.helveticus A1 доминира значително над тази при сирената произведени само със 

закваска „189”. На 45-ия ден разликата в калциево-свързващата активност е повече от 4 пъти. 

Една от най-важните задачи в настоящата работа бе пречистването на пептидите с най-силна 

Са-свързваща активност до единични пептиди и определяне на техния аминокиселинен състав. 
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Пречистването бе осъществено по преждеописаната схема при 45-я ден от зреенето на сирената. 

Най-силните пептидни фракции след двустадийното пречистване бяха секвенирани по Edman. 

 

Таблица 1. Са-свързваща активност на закваска „189” без и с щама L. helveticus A1. 

ден от зреенето 

„189”, 

Свързан Са мМ/ мл при 20 мМ 

общ Ca 

„189” + hA1, 

Свързан Са мМ/ мл при 10 мМ общ 

Ca 

5 0.45 6.65 

15 2.63 10.8 

30 3.2 13.8 

45 3.7 15.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Калциево-свързваща активност на пептидни извлеци от сирена произведени с двете 

закваски по време на зреенето. 

 

Получената аминокиселинна секвенция бе QMEAESpISpSpSpEE, която е идентична на тази 

характерна за най-активния пептид от щама L.helveticus A1. Тази секвенция отговаря напълно на 

аминокиселинната последователност от 59-та до 70-та аминокиселина от молекулата на αS1-

казеина. Това е доказателство, че този щам е в основата на продуцирането на биоактивни пептиди с 

калциево-свързващ ефект при зреенето на моделните сирена. От особена важност при определяне 

аминокиселинния състав на пречистените пептиди бе възможността за разделяне на 

фосфорилираните аминокиселини – фосфосерин и фосфотреонин, което е представено на Фигура 

2. Двете фосфорилирани аминокиселини са маркирани със стрелки на фигурата.  
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В настоящата работа бяха регистрирани единствено фосфосеринови аминокиселинни остатъци 

в биоактивните пептиди с Са-свързващ ефект. Главни източници на калциево-свързващи пептиди в 

това изследване са β-казеина and αS1-казеина. Тези две казеинови фракции са подложени на 

протеолитични атаки по време на зреенето на сирената и са основен източник на биоактивни 

пептиди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Разделяне на фосфосерин и фосфотреонин от останалите аминокиселини. 

 

4. ИЗВОДИ 

Добавянето на предварително селектирания щам L.helveticus A1 към стартерни комбинации за 

сирена води до значително увеличаване съдържанието на биоактивни пептиди в сирената. По този 

начин се подобрява функционалния ефект на българското бяло саламурено сирене по отношение 

на калциево-свързващата активност. Тази биоактивност е фактор при укрепването на костите и в 

профилактиката на остеопорозните заболявания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОБИОТИЧЕН ЩАМ LACTOBACILLUS GASSERI КАТО 

ДОБАВЪЧНА КУЛТУРА ЗА КИСЕЛИ МЛЕКА 

Жечко Димитров, Калинка Балтова 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД, Център НИРД, София 

 

 

Abstract: The probiotic potential of a strain Lactobacillus gasseri with human origin was evaluated. 

The strain L.gasseri G4 proved immunomodulatory effect using in–vitro test, high rate of adhesion to 

human epithelial cells in the gastrointestinal tract, and ability for cholesterol reduction. The obtained rate of 

cholesterol reduction was 65% compared with the initial concentration of cholesterol in the media. The 

cytotoxic immunomodulatory effect of the strain was proven using mouse splenocites obtained from Balb/c 

mouse line, and measuring induction of interferon gamma. These probiotic properties indicate that the 

strain L.gasseri G4 is an attractive microorganism for its being included as a concentrated adjunct 

monoculture for the production of probiotic fermented milk. In order to use the strain as a freeze-dried 

concentrate the influence of different culture media, temperatures and pH on the cell biomass accumulation 

was studied. The freeze-dried monoculture of L.gasseri G4 with viable cells more than 1×1010 CFU/g was 

added as adjunct culture together with the starter. The technological properties and cell viability of L.gasseri 

G4 during storage at 5oC was examined. The viable cells of L.gasseri G4 remained above 106 CFU/g for 

the entire period of 20 days. Organoleptic tests did not reveal any adverse change of the product taste and 

aroma. In conclusion, the strain L.gasseri G4 with human origin, possessing suitable beneficial properties, 

was applied for the production of probiotic fermented milk products. 

Keywords: Lactobacillus gasseri, probiotic properties, yoghurt 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните години връзката между храната и здравето се изследва и доказва в много 

проучвания. Желанието на потребителите да използват естествени методи за поддържане на 

здравето и за предотвратяване на различни заболявания води до нарастване производството и 

потреблението на пробиотични храни [1]. Консумацията на ферментирали млечни продукти, 

съдържащи живи организми с полезни свойства има благоприятен ефект върху организма чрез 

подобряване на баланса на чревната микрофлора [2]. Пробиотиците се определят като култури от 

живи микроорганизми, които имат благоприятен ефект върху човешкото здраве през  стомашно-

чревния тракт [3]. За да бъде пробиотик, даден бактериален щам трябва да покрива редица 

критерии - безопасност, липса на негативно органолептично въздействие върху пробиотичните 

храни, преживяване при преминаване през храносмилателния тракт, адхезия към епителните клетки 

на червата и да има полезни за здравето на консуматора свойства. Някои пробиотици проявяват 

ефекти като предотвратяване или облекчаване на диария, предотвратяване на рак, 

противовъзпалителни свойства и др. [4, 2, 5]. Lactobacillus gasseri е един от основните видове на 

човешката флора и е широко използвани като пробиотик [6, 7]. Докладвани са много здрави ефекти 

на L.gasseri - инхибиторна активност срещу някои патогенни и хранително-разваляне видове, 

понижаване на серумните концентрации на холестерола, имунни модулационни ефекти. Броят на 

изследванията индикира значимост на здравните ползи от ферментирали млека, съдържащи 

L.gasseri [8, 9, 10]. Azuma и др. [11] наблюдават ефект на ферментирало мляко с L.gasseri спрямо 
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фекална микрофлора на здрави хора и доказват, че приемът на 195 грама на ден на това 

ферментирало мляко за 9 дни влияе позитивно върху растежа на живите бифидобактерии във 

фекалната флора и намалява броя на Clostridium perfringens. 

Основната цел на настоящото проучване е да се изяснят условията за производство на 

концентрирана лиофилизирана култура от избрания пробиотичен щам L.gasseri G4 и да се проследи 

нивото на L.gasseri G4 в киселото мляко, прибавен като допълненителна моно-култура към 

закваската. 

 

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Бактерийни култури. За целите на това проучване са използвани щам L.gasseri G4 с човешки 

произход и три търговски лиофилизирани DVS закваски за кисело мляко LBB 41-8, LBB 5-54V, и 435 

от колекцията на Ел Би Булгарикум ЕАД. L.gasseri G4 бе избран сред 17 други щамове L.gasseri като 

като проявяващ най-значима адхезия към човешкия епител. L.gasseri G4 се поддържа в MRS бульон 

(16 часа, 370C), концентрира се чрез центрофугиране (8000 g, 20 мин, 10° С) и се съхранява в течен 

азот, след добавка на криопротектор. Активирането на L.gasseri е чрез 3 – 5-кратно препосяване в 

MRS бульон и култивиране при 370C за 16 часа и впоследствие се използва за експериментите  

Количествена оценка на адхезията. Чревната човешка карциномна клетъчна култура Сасо-2 

се използва в анализа на адхезия, получена от Американската колекция за култури. Клетките бяха 

култивирани в модифицирана минимална есенциална среда на Dulbecco Eagle (DMEM, GIBCO-BRL), 

съдържаща 25 мМ глюкоза, 20% термично инактивиран фетален говежди серум (GIBCO-BRL) и 1% 

неесенциални аминокиселини (GIBCO-BRL). Клетките се култивират при 37° С в 5% СО2. При 

приблизително 90% сливане на отделните клетки, монослоевете се отделят от инкубационната 

повърхност чрез инкубиране с 0,25% разтвор на трипсин (Gibco) за 5 минути при 37° С. Посяването 

на активираните клетки е 2,8 х 10
5
 жизнеспособни клетки в 2 мл хранителна среда. Средата се 

сменя на всеки два дни. Петнадесет дни след образуване на монослой Сасо-2 монослоевете се 

промиват три пъти преди анализа за адхезия с 1 мл стерилен PBS. Един милилитър от тестваните 

бактериални щамове при концентрации между 1 х 105 и 4 х 108 CFU/ мл 1 се прибавят към 1 мл 

Сасо-2 среда. Тази суспензия (2 мл) се прибавя към всеки кладенец на платката и се инкубира при 

37° С в атмосфера въздух/CO2 - 95%/ 5%, с внимателно разклащане. След инкубиране в 

продължение на 60 минути монослоевете се промиват пет пъти със стерилен PBS (рН 7,2) и се 

фиксират с метанол и изсушават. Оцветяват се по Gramm и се анализират под микроскоп. Всеки 

анализ се провежда трикратно и броят на адхезирали бактерии се отчита на около 100 Сасо-2 

клетки, в 30 произволно избрани микроскопски полета. За симулиране на физиологично рН 

състояние на стомашно-чревния тракт, всички експерименти са извършени при рН 7,0. 

Оценка на имуно-модулиращи свойства и холестерол-редуцираща активност. За тази цел 

бяха проведени in-vitro тестове, използвайки спленоцитни клетки от миша линия Balb/c, както е 

пояснено в [13]. Индукцията на интерферон гама беше измерена като един от главните цитокини 

отговорни за цитотоксичния имуномодулаторен ефект от страна на организма. Анализът на 

концентрацията на интерферон гама, произведен от спленоцити индуцирани от щама, бе извършена 

чрез техниката сандвичова ELISA. Директната адсорбция на холестерола бе измерена както е 

представено в [12].  

Производство на концентрат от L.gasseri. Бе проведена ферментацията на L.gasseri G4 в три 

среди. Среда 1 е стандартен MRS Бульон (Oxoid). Среди 2 и 3 са на млечна основа и съдържат 
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лактоза, дрождев екстракт, пептон от казеин. Среди 2 и 3 се различават по отношение на 

съдържанието на обезмаслено мляко на прах, което е 6% и 8%, съответно. Ефектът на 

киселинността (рН) върху виталитета на L.gasseri G4 се тества в Среда 1. Стойностите на рН, при 

което щамът се култивира са 5,7, 5,9 и 6,2. Тестване влиянието на различни хранителни среди и рН 

върху развитието на L.gasseri G4 бе реализирано чрез култивиране при лабораторни условия в 

биореактор New Brunswick Scientific, USA Bioflo 2000. Пет процента от L.gasseri G4 майчина култура 

се инокулира в средите и ферментацията се извършва с рН контрол чрез автоматична 

неутрализация с 20% NaOH. След края на ферментацията, клетъчната маса се концентрира чрез 

центрофугиране (Бекман) (10,000 g в продължение на 20 минути, при 4° С). След добавяне на 

криопротектори (10%) към концентрата на клетки, те се лиофилизират в лиофилизатор Labconco. 

Производство на ферментирали млека с L.gasseri. Технологията за производство на 

българско кисело мляко се използва като основа за експериментите. Пълномаслено краве мляко, 

пастьоризирано при 95° С със задръжка от 10 минути и хомогенизирано, се охлажда до 

температурата на инокулиране 43° С. Тогава DVS лиофилизирани закваски LBB.BY41-8, LBB.BY5-

54V или LBB.BY435 се добавят чрез разбъркване. Наред с традиционните заквасочни бактерии 

L.bulgaricus и S.thermophilus, L.gasseri G4 се прибавя като лиофилизирана концентрирана култура в 

обем 0.03-0.05%. Процесът на ферментация продължава при 43° С в продължение на 4,5-5 часа до 

рН 4,7 ± 0,1. След това ферментиралите млека се охлаждат и се съхраняват при 5°С в продължение 

на 21 дни. За определяне съдържанието на живи клетки на L.gasseri е използван стандарт ISO 

20128/ 2006. 

Физикохимични анализи. рН бе измерено на 1, 7, 14, 21-и ден от съхранението при 5°C с 

помощта на рН метър METTLER TOLEDO MP 220. Твърдостта на коагулума се определя с Curd-

Meter Max ME-305/ HI-80, снабден с плотер. Работният диск на уреда с диаметър 20 mm постепенно 

се понижава до повърхността на продукта. Устройството записва силата, приложена в момента на 

разрушаване на коагулума. Отделянето на суроватка (синерезис) се измерва чрез центрофугиране 

на 50 г продукт при 3000 оборота в минута за 10 минути и измерване на теглото на супернатантата. 

Синерезисът се изчислява по формулата: 

WS%=(W/SV) × 100, където        (1) 

W- масата на супернатантата /g/ и SV- масата на пробата /g/ 

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Адхезивните свойства на L.gasseri щамове бяха оценени с помощта на човешка епителна клетъчна 

линия Сасо-2. Щамът L.gasseri G4 бе избран сред 17 други щама L.gasseri като най-добрия 

адхезиращ щам към човешкия епител. Нивото на адхезия към човешки епителни клетки Сасо-2 

беше изразено като брой на прилепналите бактериални клетки на една средна еукариотна клетка. 

Тридесет микроскопски полета бяха оценени при преброяване на бактериите и Сасо-2 клетките. 

Средният брой прикрепени бактерии от една средна еукариотна клетка е 17. Броят на прилепнали 

бактерии на една средна Сасо-2 клетка бе между 2 и 17. 

Холестерол-редуциращият ефект се определя с помощта на спектрални техники за измерване на 

концентрацията на холестерол в хранителната среда. Полученият процент на намаляване на 

холестерола е 65% в сравнение с първоначалната концентрация на холестерол в средата за 

развитие. L.gasseri G4 показа втората холестерол-понижаваща активност след щама L.gasseri 7/12. 
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Ефектът на цитотоксичния имуномодулиращ ефект на щама е доказан чрез ин-витро тест с помощта 

на спленоцити от мишки, получени от Balb/с миша линия. Индукцията на интерферон гама бе 

измерена като един от главните цитокини индикиращи цитотоксичен имуномодулиращ ефект от 

страна на организма. Анализът на концентрацията на интерферон гама, произведен от спленоцити, 

индуцирани от щама, се извърши чрез ELISA аналитичен комплект. В сравнение с други 17 оценени 

L.gasseri щама, L.gasseri G4 показа най-висок процент на индукция на интерферон гама на ниво от 

5,7 pg/ ml. Резултатите от този анализ са показани на таблица 1. 

 

Таблица 1. Концентрация на интерферон гама, продуциран от спленоцити, индуцирани от щамове 

L.gasseri 

щам 

L.gasseri  

IF-γ, 

pg/ml 

щам 

L.gasseri  

IF-γ, 

pg/ml 

G4 5.7 4/7 0.5 

7/12 4.6 2/10 0.2 

8/1 3.8 3/14 n.d. 

11/14 3.2 2/20 n.d. 

4/15 2.7 1/14 n.d. 

1/11 2.7 5/15 n.d. 

5/12 1.2 4/9 n.d. 

3/15 1.0 3/1 n.d. 

5/10 0.7   

 

 
Фиг. 1. Влияние на хранителната среда върху растежа на L.gasseri G4 по време на 

ферментация при 370C, pH 6,2. 

 

В процеса на ферментация в биореактор с постоянни параметри (370C, рН 6,2) щамът L.gasseri G4 

се набогатява до клетъчна маса от около 3,15 - 6,65 × 109 CFU/ml, измерени в 11-я час от началото 

на ферментационния процес. Графиката показва, че най-високата биомасата се натрупва в Среда 1 

(фиг. 1). 
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Стационарна фаза на L.gasseri G4 в трите среди е 11 - 12 часа от началото на процеса на 

ферментация. И в трите среди в хода на ферментацията, клетъчната маса достигна брой по-висок 

от 3,88×10
9
 CFU/ml за 10 - 11 часа култивиране. 

Влиянието на рН върху натрупването на биомаса е представено на Фигура 2. Експериментът 

се провежда в Среда 1. Резултатите показват, че в 8 - 9-ия час натрупаната клетъчна маса при рН 

5,9, рН 5,7 рН 6,2 е 6,91 х 109 CFU/ml, 6,15 х 109 CFU/ml и 4,25 х 109 CFU/ml, съответно. 

 

 
Фиг. 2. Влияние на pH върху растежа на L.gasseri G4 по време на ферментация при 370C. 

 

 
Фиг. 3. Брой живи клетки L.gasseri G4 в кисело мляко, произведено със закваска BY 5-54V, по 

време на съхранение при 50C. 
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За провеждане на експериментите за приготвяне на ферментирали млека се използва 

лиофилизирана култура L.gasseri G4 с брой жизнеспособни клетки 4,9 х 1010 CFU/ml. Анализът на 

технологичните, органолептични и микробиологични параметри в динамика показва, че 

експерименталните ферментирали млека имат сходни параметри. И трите използвани закваски 

имат ниска пост-киселинообразуваща активност. Произведените проби кисело мляко след 24 часа 

съхранение в хладилник имат рН 4,70 – 4,69, което намалява постепенно, но след 21 дни рН все 

още е в интервала 4,38-4,32. Отделянето на цвика остава ниско за целия период на наблюдение. 

Твърдостта на коагулума е сходна за киселите млека, произведени и с трите стартерни комбинации, 

и леко се увеличава по време на съхранение (Таблица 2). Органолептичните изпитвания не 

показват неблагоприятна промяна на вкуса и аромата на пробите кисело мляко на 21-ия ден. 

Жизнеспособните клетки на L.gasseri G4 намаляват от 4,3 х 108 CFU/ml в първия ден на 9,1 х 107 

CFU/ml на 21-ия ден. Те остават над желания праг от 106 CFU/ml за период от 21 дни по време на 

съхранението (фиг. 3). 

 

Таблица 2. Технологични параметри на пробиотични кисели млека, обогатени с щам L.gasseri G4, 

по време на съхранение при 5°С. 

Продукт 
съхранение,  

дни 
рН 

твърдост на 

коагулума, g 
синерезис, % 

кисело мляко 

със закваска 

BY 41-8 

1 4,69 33 18,90 

7 4,47 32 18,50 

14 4,36 32 19,21 

21 4,32 34 19,12 

кисело мляко 

със закваска 

BY 5-54V 

1 4,69 34 19,01 

7 4,48 33 19,42 

14 4,44 33 19,56 

21 4,38 32 19,81 

кисело мляко 

със закваска 

BY 435 

1 4,70 32 19,81 

7 4,49 32 19,42 

14 4,35 33 18,16 

21 4,33 33 18,00 

 

4. ИЗВОДИ 

Щамът L.gasseri G4 съчетава висока степен на адхезия към човешки епител със значима способност 

да се редуцира нивото на холестерола, и потенциал за стимулиране на имунната система. Щамът 

бе успешно приложен като допълнително добавена култура към закваски, показващи добри 

технологични свойства. Киселите млека, обогатени с L.gasseri G4, показват добре приет вкус и 

висока концентрация на живи клетки L.gasseri G4.  
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SELECTION OF COMPLEX OF INFORMATIVE COLOR FEATURES FOR 
RECOGNITION OF OBJECT AREAS OF PORK 
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Abstract: The purpose of the paper is to present selection of informative color features complexes of object areas of 

pork . The basic descriptive statistics related to 19 color features from six color models (RGB, HSV, Lab, LCH, XYZ, 
CMYK) measured by colorimeter are presented in the paper. Comparative analysis of methods for informative feature 
selection is done by 5 distance methods. The methods are Principal component analysis and Correspondence 

analysis. Complexes of informative color features for classification of object areas of pork  are proposed.  
Key words: Colorimeter, Pork color, Color features 
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e-mail: tania.gt@abv.bg 

 
1. УВОД 

 
Окачествяването на месо и месни продукти по техните цветови характеристики налага 

необходимостта от използване на точни и бързи процедури за получаване, обработване и 
интерпретация на най-информативния комплекс от признаци, касаещ качествените характеристики 
на обектите [1,8,10]. 

Задачата за оценка на качеството на самите признаци е тясно свързана с редукция броя на 
използваните при разпознаването признаци, като по този начин в голяма степен се намаляват 
необходимите изчислителни ресурси без загуба на информация [2,6]. 

Първото условие при ранжирането на признаци е да се намери минимално описание на 
признаковото пространство, а второто условие е да се намерят такива признаци, които са колкото е 
възможно по-малко зависими един от друг [3,9]. 

Основна цел на настоящия доклад е да се определи информационната ценност на цветови 

признаци от цветови модели, при разпознаване на обектни области по повърхността на свинско 
месо и се определи точността на класификация. 
 
2. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ 

  
Използвани са 25 проби свински котлети, закупени от търговската мрежа. Измерен е цвета в 

5 точки за обектни области по повърхността на месото с месна, мастна и костна тъкан. 
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 Измерването на цвета е реализирано с колориметър, разработен в катедра „Електротехника, 
електроника и автоматика“ към факултет „Техника и технологии“ – Ямбол [11]. За настройка на 
цвета е използвана методика, представена в [8] чрез еталон Lovibond със сериен номер 12064. 
 На фигура 1 е представен уреда за измерване на цвят (колориметър) и една от изследваните 
проби. Параметрите за определяне на стойностите на цветовите модели са за осветеност D65 и 
наблюдател 10о [1,8,11]. 
 

  
а) колориметър б) изследвана проба 

Фиг.1. Уред за измерване на цвят и изследвана проба 

 
 В таблица 1 е направено описание на изследваните функции на разстояние между цветовите 
компоненти. Използвани са разстояние на Махаланобис (Mahalanobis), Евклидово разстояние 
(Euclidean), разстояние на Манхатън (Cityblock), разстояние на Чебишев и разделяща функция на 
Фишер (Fisher discriminant ratio). 
 
Таблица 1. Функции на разстояние, използвани в изследването 

Наименование Формула Описание 

Mahalanobis 𝑑𝑠𝑡
2 = (𝑥𝑠−𝑦𝑡)𝐶

−1(𝑥𝑠 −𝑦𝑡)′ 
C – ковариационна 

матрица 

Euclidean 𝑑𝑠𝑡
2 = (𝑥𝑠−𝑦𝑡)(𝑥𝑠 −𝑦𝑡)′ 

x и y са сравняваните 

вектори 
Cityblock 𝑑𝑠𝑡 =∑|𝑥𝑠𝑗 −𝑦𝑡𝑗|

𝑛

𝑗=1

 

Chebychev 𝑑𝑠𝑡 = 𝑚𝑎𝑥𝑗{|𝑥𝑠𝑗−𝑦𝑡𝑗|} max – максимум 

Fisher discriminant 

ratio 
𝑑𝑠𝑡 =

(𝑥̅ − 𝑦)2

𝑆𝐷𝑥
2+ 𝑆𝐷𝑦

2 
SD – стандартно 

отклонение 

 
 Получените разстояния са обработени по метод Aнализ на главните (PCA – Principal 
Component Analysis) компоненти и анализ на съответствията (CA – Correspondence Analysis) 
[4,5,7,12] и са определени информативните цветови признаци. 
 
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
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 В таблица 2 са систематизирани резултатите за средните стойности на цветовите компоненти 
от шест цветови модела. Посочени са средните стойности и стандартното отклонение на всяка 
цветова компонента поотделно за всяка от изледваните области по повърхността на месото – 
мастна, месна и костна тъкани. 
 
Таблица 2. Средни стойности и стандартно отклонение на цветовите компоненти за обектни области 

Обектна област 
 

Цветова компонента 
Месна тъкан Мастна тъкан Костна тъкан 

RGB 

R 168,800±8,061 204,352±19,515 171,186±54,336 

G 104,142±10,861 153,598±25,178 107,406±57,372 

B 91,428±15,454 128,976±32,596 94,394±50,857 

HSV 

H 0,063±0,186 0,057±0,060 0,132±0,288 

S 0,459±0,083 0,373±0,125 0,464±0,206 

V 0,662±0,032 0,801±0,077 0,671±0,213 

Lab 

L 130,508±8,968 173,216±21,411 133,540±52,310 

a 153,654±3,684 145,464±6,080 152,762±12,839 

b 146,774±5,933 149,022±8,557 147,936±10,289 

LCH 

L 51,180±3,517 67,928±8,396 52,369±20,514 

C 32,047±5,688 27,438±10,211 32,137±15,762 

H 35,432±7,300 49,453±6,044 46,683±50,700 

XYZ 

X 7963,494±1053,160 14105,170±3669,728 9920,870±6169,843 

Y 6419,796±1056,172 12786,214±3819,021 8454,698±5910,425 

Z 3190,112±1043,706 6924,116±3389,517 4454,212±3583,852 

CMYK 

C 23,160±3,504 11,652±5,692 27,610±28,804 

M 142,196±16,514 91,170±26,519 138,888±61,399 

Y 117,164±24,637 96,288±35,864 119,738±53,405 

K 77,616±9,447 41,742±18,829 75,990±54,348 

 
Таблица 3. Определени разстояния за обектни области по цветови компоненти 
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R 1,78 1,77 1,78 25,57 61,69 67,65 31,26 68,86 81,92 23,92 60,36 63,57 2,84 0,00 0,33 

G 1,75 1,75 1,78 33,17 67,36 76,03 40,37 75,83 92,99 31,05 65,73 71,16 3,25 0,00 0,54 

B 1,76 1,76 1,77 43,74 62,88 74,73 54,46 74,61 94,65 40,53 60,11 67,82 1,08 0,00 0,33 

H 0,70 1,07 0,90 0,10 0,27 0,21 0,10 0,28 0,21 0,10 0,26 0,20 0,00 0,04 0,07 

S 1,79 1,75 1,73 0,19 0,26 0,28 0,24 0,32 0,36 0,17 0,24 0,25 0,33 0,00 0,14 

V 1,78 1,77 1,78 0,10 0,24 0,27 0,12 0,27 0,32 0,09 0,24 0,25 2,84 0,00 0,33 

L 1,76 1,75 1,79 28,21 61,47 68,23 34,13 68,87 83,80 26,48 60,08 63,70 3,38 0,00 0,49 

a 1,76 1,76 1,73 8,69 15,42 16,31 10,73 17,99 20,59 8,03 14,78 14,97 1,33 0,00 0,26 

b 1,79 1,78 1,73 12,80 14,47 16,00 16,37 18,45 21,20 11,47 13,03 13,72 0,05 0,01 0,01 

L 1,76 1,75 1,79 11,06 24,11 26,76 13,38 27,01 32,86 10,39 23,56 24,98 3,38 0,00 0,49 

C 1,78 1,77 1,72 14,24 19,76 21,92 17,79 23,94 28,72 13,10 18,59 19,21 0,16 0,00 0,06 

H 1,74 1,47 1,36 11,63 30,62 29,39 14,55 34,87 32,70 10,61 29,23 28,40 2,19 0,05 0,00 

X 1,75 1,74 1,80 4,56 7,31 8,89 5,32 8,19 11,28 4,37 7,15 8,05 2,59 0,10 0,34 

Y 1,73 1,73 1,79 4,69 6,97 8,74 5,43 7,80 11,05 4,51 6,82 7,91 2,58 0,11 0,38 

Z 1,73 1,74 1,77 4,16 4,42 6,17 4,89 5,14 7,82 3,99 4,26 5,49 1,11 0,11 0,25 

C 1,77 1,72 1,72 8,24 28,90 30,05 10,36 31,85 34,24 7,49 28,28 29,02 2,96 0,02 0,30 

M 1,77 1,75 1,75 38,55 73,23 78,58 48,63 85,36 97,65 34,92 70,33 72,85 2,67 0,00 0,51 

Y 1,78 1,75 1,74 53,77 68,72 76,53 69,55 85,57 98,63 47,85 63,73 68,53 0,23 0,00 0,13 

K 1,78 1,77 1,78 25,80 62,09 67,13 32,08 70,36 80,92 23,80 60,41 63,26 2,90 0,00 0,35 

 
 По представените методи за определянена разстояние са определени разтоянията между 
векторите на всяка цветова компонента между две области – месо-мазнина, месо-кост и мазнина-
кост. Получените резултати са представени в таблица 3. 
 Получените разстояния са обработени по метод анализ на главните компоненти. При 
използване на разстоянията – Евклидово, на Манхатън, Фишер и Чебишев по метода PCA, 
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цветовите признаци не могат да бъдат ранжирани по информативност. Такова ранжиране е 
възможно чрез използване на разстоянието на Махаланобис. 
 

 

Фиг.2. Резултати от Анализ на главните компоненти по разстояние на Mahalanobis  

 
На фигура 2  са представени резултати от анализ на главните компоненти при използване на 

разстояние на Махаланобис. От фигурата е видно, че H цветовата компонента от HCL и HSV 
цветовите модел не може да бъде използвана за разделяне на обектни области на свинско месо, 
тъй като видимо е отдалечена от областите и останалите цветови компоненти. 
 Вторият метод, по който са обработени резултатите за разстоянията между векторите на 
цветовите признаци е метод Анализ на съответствията. В този случай разстоянието на 
Махаланобис не е приложимо за оценка на информативната ценност на цветовите признаци. 
Независимо от използвания метод за измерване на разстояние между два вектора, както при PCA 
метода H компонентата от HCL и HSV цветовите модели не е приложима за разделяне на обектни 
области по повърхността на свинско месо. 
 На фигури 3, 4, 5 и 6 са представени резултати от Анализ на съответствията.  

В таблица 4 са представени в обобщен вид резултатите от подбора на цветови признаци по 
методите Анализ на главните компоненти и Анализ на съответствията, като за изходни данни са 
използвани разстоянията определени по установените подходящи методи – разстояния на 
Махаланобис, Евклидово, Манхатън,  Чебишев, Фишер.  

Данните са групирани според метода за оценка на разстоянията и обектните области като са 
посочени получените информативни цветови компоненти. 
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Фиг.3. CA по Евклидово разстояние 

 

 

Фиг.4. CA по разстояние на Манхатън 
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Фиг.5. CA по разстояние на Чебишев 

 

Фиг.6. CA по Fisher discriminant ratio 
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Таблица 4. Обобщен анализ на резултатите от изследванията 

Метод 

Обектна област 

 

Разстояние 

Месна-Мастна 

тъкан 

Месна-Костна 

тъкан 

Мастна-Костна 

тъкан 

Анализ на главните 

компоненти (PCA) 
Mahalanobis 

CCMYK; YCMYK; KCMYK; 

RRGB; YCMYK; MCMYK; 

BRGB 

- LLab; GRGB; ZXYZ 

Анализ на 

съответствията (CA) 

Euclidean  
YCMYK; bLab; SHSV; 

CCMYK 
HHCL 

YXYZ; LLCH; RRGB; 

KCMYK; GRGB 

CityBlock 
YCMYK; bLab; RRGB; 

KCMYK; GRGB 
- 

LLCH; GRGB; VHSV; 

RRGB; KCMYK 

Chebichev  YCMYK; SHSV; LLab; bLab HHCL 
VHSV; RRGB; KCMYK; 

LLCH; GRGB 

Fisher discriminant ratio 
CCMYK; XXYZ; YXYZ; 

MCMYK; LLCH 
- BRGB; CLCH; SHSV 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В доклада се предлага сравнителен анализ на няколко критерия за определяне инфо 
рмативността на всеки от цветови признаци по-отделно. Установена е възможността за 

намаляване на броя на признаците. Практически той може да бъде редуциран, в зависимост от 
прилагания метод за избор. 

Оценена е информативността на 19 цветови признака, които представляват средните 
стойности на цветовите компоненти на 6 цветови модела (RGB, HSV, Lab, LCH, XYZ, CMYK) по 
отношение на обектни области на свинско месо с месна, мастна и костна тъкани. 

Използвани са 5 функции за разстояние, при което се установи, че при PCA метода могат да 
бъдат използвани резултатите от разстоянието на Махаланобис. При метода Анализ на 
съответствията могат да бъдат използвани останалите 4 начина за измерване на разстояние без 
това на Махаланобис. 

Разграничимостта на обектните области е възможна при месна-мастна тъкан по 5 цветови 
компоненти (Y, S, b, C и L), месна-костна тъкан по 1 компонента H, мастна-костна тъкан по 5 
компоненти (L, R, G, K, V). 
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Abstract: This research aimed to determine the sensory characteristics of commercially-available yogurts. 
The method “Principal component analysis” is used for determination the connections between samples 
and organoleptic features of the product. The results of the sensory evaluation revealed that flavor and 
taste and type of the coagulant had significant influence on overall acceptability of yogurt product. So, the 
yogurt manufacturers need to improve on the sensory properties in particular flavor and taste for better 
consumer acceptability. Also, they may improve on packaging by labeling to specifications that precisely 
represent the content of the product. 
Keywords: Yogurt, Principal component analysis, Sensory evaluation 
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1.УВОД 

  
Киселото мляко, произведено в България, подобно на йогурта (yogurt) произвеждан в 

чужбина, се разглежда като ферментирало мляко, в което млечнокиселата ферментация на 
лактозата се осъществява под действието на термофилния стрептокок (Str. thermophilus.) и 
българската пръчица (Lactobacillus bulgaricus). Те се намират в симбиотична връзка и този съюз 
между двете бактерии е ползотворен за тяхното оцеляване и ефикасност само,  когато са заедно [7]. 
Това превръща традиционните и вече утвърдени млечни продукти в подходяща основа за търсенето 
и разработването на нови функционални храни и насочва усилията към характеризиране на млечно 
киселата микрофлора. Здравословното хранене, ефектът на новите храни и добавки са от 
съществено значение за здравето на съвременния човек. През последните десетилетия познанията 
в това направление значително нарастват. Днес ние се стремим да създаваме нови и по-
здравословни храни, които да намаляват риска от развитието на редица хронични или инфекциозни 
заболявания. Така създадените храни често се наричат функционални. 
 Функционалните храни, са храни или съставки (витамини, минерали и незаменими мастни 
киселини, фитонутриенти или биологично активни субстанции), които осигуряват здравни ползи, 
надхвърлящи тези на обичайната храна, консумирана от общата популация. 
 Tова са храни, които съдържат есенциални нутриенти, чиито количества са необходими за 
осигуряване на нормалния растеж, развитие, поддържане на здравното състояние и/или имат други 
желани биологични или физиологични ефекти [13]. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus
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 По тази причина млечно киселите бактерии са във фокуса на интензивни научни изследвания 
вече десетилетия [12,13]. 
 Хранителната стойност на киселото мляко, се определя от съдържанието на хранителни 
вещества и от възможността тези съставки да се използват от организма на човек. Киселото мляко 
има по-висока хранителна стойност от прясното мляко, поради настъпилите промени под 
действието на млечно киселите бактерии. Съдържанието на млечната захар в киселото мляко се 
понижава с 20-30%, като останалото количество млечна захар служи като източник на енергия. 
Киселото мляко е богат източник на калций и задоволява ежедневните нужди на човек. Калцият 
поддържа възбудимостта на сърдечния мускул и има голямо значение за правилното 
функциониране на нервната система. 
 Целта на настоящия доклад е да се анализира състоянието на проблема с оценката на 
качеството на кисело мляко и да се предложи методология за изследване на основни показатели 
чрез непараметричен метод. 
  
2.ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
С присъединяването на страната ни към Европейския съюз (ЕС) млечният отрасъл се 

превърна в интегрираната част от общия Европейски пазар, както спрямо провежданата политика и 
регулации, съществуващи на този пазар, така и относно пазарната конкуренция. 
 Направен е анализ на производството на кисело мляко в Европейски държави през 
последните години, за периодите 2012-2013 год. (фигура 1)  и 2014-2015 год. (фигура 2). Данните са 
от Европейската статистическа агенция EuroStat [4].  
 

  
а) 2012 б) 2013 

Фиг.1. Производство на кисело мляко през 2012-2013 год. в Европейски държави 
 
 Данните показват, че с най-висок процент на производство през отчетните периоди са: 
Германия с 19-20%, Франция с 15-18% и Турция с 17%. 

Производството и консумацията на кисело мляко, показва тенденция на запазване на 
високите си нива. Киселото мляко е един от най-консумираните продукти и в нашата страна. 
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Фиг.2. Производство на кисело мляко през 2014-2015 год. в Европейски държави 
 
 Изследванията в тази област са насочени основно към биологичните характеристики на тези 
продукти, чрез методите на физико-химичния и микробиологичен анализи. Производството и 
контрола на кисело мляко, трябва да бъдат хармонизирани с Европейските изисквания, както и с 
особеностите на желанията на потребителите. 

На фигура 3 е представено съотношението между броя публикации и цитирания за периода 
1998-2016 година отговарящи на ключова дума „yogurt” в реферирана база данни с научни 
публикации „ScienceDirect”. Вижда се тенденция за повишаване на броят научни трудове и 
публикации в тази област през последните години. Това нарастване се дължи на разглежданите и 
изследвани напоследък функционални храни, свързани със здравословното хранене, и включването 
на млечни продукти в тях. 

Анализът на публикуваните в последните години изследвания, свързани с оценката на 
качеството на кисело мляко показва, че едно от основните и приоритетни направления, е 
автоматичното му определяне, свързано с микробиологичния му статус, органолептичните и 
физико-химичните му параметри, използвайки съвременни методи и технически средства. 

Днес повечето потребители съблюдават по-широк кръг от критерии при избора си на кисело 
мляко. По отношение на техните потенциални полезни и здравословни ефекти, те разглеждат 
храните не само от гледна точка на техния вкус, но и пряката им хранителна стойност [7,12,13]. 

Непрекъснато нарастващите потребности и изисквания към продуктите от страна на 
потребителите и строгите изисквания за безопасност и контрол на храните на всеки етап от тяхното 
производство, предявявани от Европейския съюз, в чието икономическо пространство функционира 
и нашата икономика, определя качеството като основен фактор за максимално задоволяване на 
потребителското търсене и интереси и успешни пазарни практики [7]. 
 
3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 
Изследвани са осем проби от кисело мляко, закупени от търговската мрежа. Четири от тях са 

произведени съгласно БДС 12:2010 [1]. Останалите четири са по технологична документация на 
съответния производител. 
 Анализът на данните е направен по метод „Анализ на главните компоненти“ (PCA), 
реализиран в програмна система Matlab [2,6,8,9,11]. 
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Фиг.3. Съотношение между брой публикации и цитирания в областта на изследване за кисело 

мляко по данни от „ScienceDirect” 
 

Анализът на главните компоненти включва математически процедури, трансформиращи 
известен брой евентуално корелирани в по-малко на брой некорелирани, наречени главни 
компоненти.  

Методът на главните компоненти (Principal Component Analysis PCA) е широко използван 
метод за редукция на информацията при научни изследвания в редица области [3,9,10]. Той се 
откроява като един от най-важните методи за линейно извличане на свойства и е известен също 
като  преобразование на Karhunen-Loeve. При този метод, принадлежността към даден клас не се 
взема под внимание. Главните компоненти се подреждат според степента, с която описват 
поведението на първоначалните променливи – първите главните компоненти са с най-голямо 
значение, всеки следващ обяснява все по-малка част от „неописаните” зависимости. Главните 
компоненти съответстват на осите на елипсоида на разсейване на точките, представящи данните, в 
пространството на наблюдаваните променливи.  

Главните компоненти могат да бъдат разглеждани като фактори, т.е. като нови променливи, 
които изцяло описват извадката и са независими. Тази независимост позволява общата дисперсия 
на извадката да се представи като сума от дисперсиите на новите променливи. Отстранявайки част 
от факторите, тези които имат незначителна дисперсия (разсейване) и могат да дадат 
задоволително описание на свойствата на извадката с намален брой нови променливи. 

На първи етап е оценена еднаквостта на мненията на дегустаторите чрез коефициент на 
вариация и дисперсията на точките, които са посочили за всеки отделен органолептичен показател. 
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На втори етап е са анализирани пробите и органолептичните им показатели по средна 
стойност и мода на данните. 
 
4.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
 
 Направен е анализ на органолептичните показатели на кисело мляко от различни 
производители. В таблица 1 са представени резултатите от този анализ. Представени са резултати 
за шест органолептични показателя посочени в таблицата. Използвани са средната стойност 
(mean), стандартното отклонение (SD), коефициента на вариация (CV) дисперсията (variance) и 
модата на данните (mode). С s1-s8 са номерирани изследваните проби.  
 
Таблица 1.Статистически параметри на органолептични данни на кисело мляко 
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S1 

Mean 6,71 7,57 6,29 6,29 5,86 6,71 
SD 1,38 0,53 0,95 1,38 1,21 1,70 
CV 20,56 7,06 15,13 21,96 20,74 25,38 

Variance 1,90 0,29 0,90 1,90 1,48 2,90 
mode 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 8,00 

S2 

Mean 4,71 6,29 3,29 3,14 2,57 4,14 
SD 1,98 1,25 1,98 1,35 1,40 2,34 
CV 41,92 19,94 60,14 42,80 54,34 56,49 

Variance 3,90 1,57 3,90 1,81 1,95 5,48 
mode 4,00 7,00 2,00 4,00 3,00 1,00 

S3 

Mean 8,00 8,00 7,71 7,86 7,14 6,86 
SD 0,01 0,01 0,49 0,38 1,21 1,21 
CV 0,01 0,01 6,33 4,81 17,01 17,72 

Variance 0,00 0,01 0,24 0,14 1,48 1,48 
mode 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

S4 

Mean 6,71 7,00 6,43 6,00 5,71 6,57 
SD 1,98 1,29 1,62 1,91 1,80 0,79 
CV 29,43 18,44 25,17 31,91 31,49 11,97 

Variance 3,90 1,67 2,62 3,67 3,24 0,62 
mode 8,00 8,00 7,00 6,00 7,00 7,00 

S5 

Mean 5,71 7,02 6,67 7,33 5,88 7,14 
SD 1,38 1,00 1,25 0,75 1,07 0,90 
CV 24,15 14,26 18,69 10,18 18,27 12,60 

Variance 1,90 1,00 1,56 0,56 1,15 0,81 
mode 7,00 7,00 7,00 8,00 6,00 8,00 

S6 

Mean 4,53 7,00 5,67 5,35 4,53 5,37 
SD 1,12 1,00 2,13 1,97 1,50 2,43 
CV 24,74 14,29 37,63 36,89 33,16 45,24 

Variance 1,26 1,00 4,56 3,89 2,26 5,90 
mode 4,00 7,00 7,00 6,00 5,00 8,00 
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S7 

Mean 6,18 7,16 7,16 7,33 7,82 7,47 
SD 1,07 0,37 0,69 0,75 0,38 0,77 
CV 17,27 5,20 9,59 10,18 4,81 10,29 

Variance 1,14 0,14 0,47 0,56 0,14 0,59 
mode 5,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 

S8 

Mean 7,47 7,84 7,82 7,49 7,00 7,16 
SD 0,51 0,37 0,38 0,50 0,82 0,37 
CV 6,79 4,76 4,81 6,68 11,66 5,20 

Variance 0,26 0,14 0,14 0,25 0,67 0,14 
mode 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 

*s1-s8 –  проби; Mean - средно аритметична стойност; SD – стандартното отклонение; CV- е 
коефициент на вариация; Variance – дисперсията на данните; Mode – модата на данните. 
 

 Направен е анализ на отговорите на дегустаторите в зависимост от коефициента на 
вариация и дисперсията на посочените точки за всеки показател. 
 На фигура 4 са представени резултати за оценка на еднаквостта на мненията на 
дегустаторите, според коефициента на вариация на посочените от тях точки за съответните 
показатели. Най-близко до съответния показател са тези проби, които имат големи стойности на 
коефициент на вариация. 
 Проби 6, 7 и 8 са с най-малка дисперсия, което показва, еднаквост на мненията на 
дегустаторите за тези кисели млека. Най-малко различие в мненията на дегустаторите се 
наблюдава при показателите повърхност и цвят. 
 

 
Фиг.4. Резултати за еднаквост на мненията на дегустаторите по коефициент на 

вариация 
 
 На фигура 5 са представени резултати за минималната и максималната стойност на 
коефициент на вариация, във вид на диаграма. Вижда се, че при проба 2 и проба 5 има значително 
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различие в мненията на дегустаторите, което е потвърждение на направения анализ на резултатите 
според дисперсията на данните. 
 

 
Фиг.5.Минимална и максимална стойност на коефициент на вариация за 

изследваните проби 
 
 На фигура 6 са представени резултатите при оценка на мненията на дегустаторите по 
коефициент на вариация. Най-близко до съответния показател са тези проби, които имат най-голяма 
стойност на дисперсия на посочените от дегустаторите точки. Вижда се, че най-голямо различие в 
мненията е за показателя вид на коагуланта. 
 

 
Фиг.6. Резултати за еднаквост на мненията на дегустаторите по дисперсията на 

данните  
  

На фигура 7 са представени резултати от анализ на главните компоненти, като е използвана 
средната стойност на органолептичните показатели. Резултатите показват, че пробите са най-лоши 
показатели за цвят и повърхност. При останалите показатели мненията на дегустаторите не се 
различават. 

На фигура 8 са представени резултати от анализ на главните компоненти, като е използвана 
модата на органолептичните показатели. При използване на този статистически параметър освен по 
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повърхност и цвят пробите показват ниски стойности по показател вкус и аромат. Слаби показатели 
се наблюдават и за показателя консистенция след разбиване на коагулума. 
 

 
Фиг.7. Резултати от PCA по средната стойност на данните 

 
 

 
Фиг.8. Резултати от PCA по модата на данните 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В изследването са определени сензорните характеристики на достъпни в търговската мрежа 

кисели млека. Използван е метод "Анализ на главните компоненти" за определяне на връзките 
между пробите и органолептичните им характеристики. Резултатите от сензорната оценка показват, 
че показателят аромат и вкус и вид на коагуланта имат значително влияние върху общата 
приемливост на кисело мляко от дегустаторите. 

Обработката на резултатите от органолептичната оценка на кисело мляко с посочения 
непараметричен метод показва, че има значение кой статистически параметър на посочените от 
дегустаторите оценки се използва за обработка на данните. При използване на дисперсия и 
коефициент на вариация се установи при кои проби има значително разминаване в посочените от 
дегустаторите оценки. Чрез използване на средна стойност и мода на данните се установи по кои 
показатели са с ниска оценка. Това са повърхност, цвят и вкус и аромат. 

От направения анализ може да се направи препоръка към производителите на кисело мляко, 
които трябва да се стремят към подобряване на сензорните свойства, по-специално на аромат и 
вкус, което ще ги направи приемливи за потребителите. Също така, производителите могат да 
подобрят етикетите върху опаковките като добавят спецификации, точно представящи 
съдържанието на продукта. 
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СЕКЦИЯ 7. УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

 

 

SECTION 7. LIFELONG LEARNING 
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Abstract: This article describes the experience of the Department of Philosophy of the South Ural State 

University (Russia) on the use of media technology in the teaching of philosophy.  Media technologies are examined 

not simply as tools of knowledge translation to students, but they are comprehended as a mediareality, which 

sometimes completely dissolve a human. Mediaphilosophy, which appeared as a new philosophical trend that meets 

the day-today realities, contemplates the nowadays situation of influence of mass communications on human’s world 

outlook, on his self-identification, also on his body and feelings. The students are possessed to analyze a visual media 

material, because the foundation of mediareality is a visual image.  

Key words: philosophy of education, mediareality, media technology, mediaphilosophy.  

 

1. INTRODUCTION 

 

The realities of the 21st century require new approaches of modern man to understand himself and 

his activities. Therefore, in our difficult existence as never thought required a strictness of thought, 

criticality, and creativity of each individual. These qualities can give philosophy. A year ago, this idea is 

clearly voiced in the letter of the Director-General of UNESCO, Irina Bokova, on the occasion of World 

Philosophy Day: "Philosophy can make an important contribution to human well-being, the decision facing 

him the most complicated issues and the strengthening of peace". According to Ms. Bokova, a philosophy 

is "an instrument of personal and collective liberation" of man. "We have as high as possible to raise the 

philosophy flag, - she writes, - to attach to it all the women and men and, especially, all girls 

and boys". Thus, the teaching of philosophy nowadays is very important. Moreover, in order to attract the 

attention of a wide audience, especially young people, is not enough to use only traditional academic 

teaching methods, cutting-edge technologies are also necessary. 

 

2. METHODS 

 

It should be noted that the teaching of philosophy traditionally is a complex task, coupled with the 

overall number of objective phenomena, such as: 

- The fundamental ideological basis, developed in the consciousness of the individual; 

- Type of mentality of students, due to national peculiarities of representatives of different countries 

(for example, students from Iraq represents "Eastern philosophy" and / or "religious philosophy, students 

from  China - "Confucianism" and/or "Mao Zedong Thought ", etc.); 

- The lack of a unified database of philosophical knowledge (for example, for the Russian students a 

philosophy is a basic course, and in some countries this is the subject of elective courses). 

In the last few years we have to add one more aspect for the complexity of educational practice in 

the field of philosophy. We are speaking about the of "mediareality" describing the today’s all-consuming 

and all-encompassing reality of technical intermediaries influencing the reality of experience and 

consciousness, which characterizes a new stage of the development of mankind. 

mailto:pos0909@rambler.ru
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In addition, in today's world it the role of modern technology in the educational system grows 

incredibly. It is based on the media overcoming the boundaries and necessity of inclusion a modern student 

in multdisciplinarity, multitasking and modern learning. 

However, many scientists thinks, that the philosophical reflection on the actual processes 

considerably delayed. 

In this situation it is understandable emergence of a new philosophical and cultural disciplines -

 mediaphilosophy where its subject is mediareality, given new technologies and includes both human 

conditions, means and ends communication. 

Due to the fact that the foundation of mediareality is a visual image that creates the image of the 

world that is indistinguishable from reality, we came to the conclusion that the time has come to study 

philosophy students include such forms of work, which is based on the visual media material. On the one 

hand, it is a direct, practical use during lessons diverse visual media material for discussion and 

understanding of its content, form and role in modern society. On the other hand, it is the very reflection on 

the modern medeevistiki, which is carried out in our university a whole series of events. 

Firstly, this is based on the philosophical club, working in our department, in which discussions are 

mediaphilosophy goals and objectives, understanding of phenomena such as social networking, resource 

sites, communities and so on. Secondly, it is a virtual scientific conferences and "round tables" in-line with 

the participation of undergraduate and graduate students. Thirdly, it is working on a new 

generation of textbooks, including the style of presentation of a block of information, visualization of 

theoretical material, introduction of electronic resources. Fourth, it kinofilosofskie seminars, where the aim 

of the training course is the students' self-designation of the way through the philosophical understanding of 

educational and training practices of the future from the standpoint of philosophical-anthropological and 

socio-philosophical approaches; 

Thus, we concluded that the integrity of philosophical knowledge can now be based only on the text 

of philosophical presentation material. Need navigation, giving the correct orientation in the media (network, 

electronic, web-resource, cinema, etc.). Hence, the most important component of the South Ural State 

University research project devoted to the Department of Philosophy postmodern forms of translation and 

representation of philosophical knowledge. 

 

3. EXPERIMENTAL PART 

 

During the year, we have formulated the concept and methodological foundations of activity 

Philosophy Club, where the subject of reflection of the participants is a postmodern phenomenon, 

designated "mediareality" and reflection form, supporters of which are the organizers, representatives and 

members of the club at the moment is already formulated as mediaphilosophy. Mediaphilosophy It solves 

problems that previously belonged to the sphere of interests of the philosophy of science, culture, 

philosophy, sociology, political science, aesthetics and theory of art, from the perspective of the impact of 

the results of high-tech person. In other words, she thinks the situation of human exposure, on his view of 

the world outlook, the identification method on his body and feelings of mass communications; it sharpens 

the issue as possible in the situation of human existence ever-increasing stream of tempting, addicting and, 

inevitably, dissolving it in himself mediarealityi. Mediaphilosophy inevitable as well as in their time were 

unavoidable metaphysics, epistemology, philosophy of science and technology, philosophy, art, politics and 

law. It - an adequate and timely response to the challenges of modernity. A significant reason for turning to 
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mediaphilosophy is that traditional aesthetics expressed evaluative attitude to reality, but with regard to 

these forms of medial radio, X-rays, cinema photography, computer games, pop-scene, contemporary art, 

author videos, etc. It took a new means of analysis applicable to all the phenomena that are not grasped 

network aesthetic categories (Lambert Wiesing). Mediaphilosophy analyzes the role of a media: a condition 

of its emergence, operation methods, distribution, and does not evaluate in the evaluation categories. 

Basis mediarealityi - visual image, because visual images, create an image of the world, 

indistinguishable from reality. That is why the basis of analysis of the current material of our club is taken, 

first of all, visual media materials (videos, movies, video games, videos, screenshots, etc.). All this was 

reflected in the themes of the meeting of our club. For example, discussing the theme "Man in the fetters of 

social networks," the club members compared the different communities, isolated by their subjects, 

especially discussed the interaction space within the community and beyond its borders, trying to figure out 

the effects of their influence on the formation of the identity of the person. Of great interest the club's 

members caused a theme «YouTube phenomenon as a mirror of post-humanity". Discussion of this 

phenomenon was reduced to its different aspects:. Videosvidetelstvovanie like existence in 

videodokumental reflexing of everyday life, as a space for creative expression and cultural reflection, 

philosophical freedom of expression. In this academic year, club members, which include both students 

and teachers, and invited scientists from other Russian cities, continuing their work, they will discuss topics 

such as "normative core" media philosophizing"," Marginalia media philosophizing", etc. . 

Another form of work are virtual conferences online, which are attended by faculty and graduate 

students of our university, educational institutions of the city of Chelyabinsk and other Russian cities, as 

well as our foreign colleagues.A feature of this conference is that many participants do not leave the walls 

of their schools, and even homes, while being active participants in it. It does not require leave from work 

for a few days, the financial cost of the trip, allows you to feel with the maximum comfort. In April 2016 the 

Department of Philosophy of the South Ural State University in cooperation with the Department of 

Philosophy and Cultural Studies of the Chelyabinsk State Pedagogical University, carried out a joint project 

of the virtual round tables within the framework of the scientific-practical conference "The philosophical 

practice in the modern university: problems and forms of organization of philosophicalpartnership." The 

online discussion materials connected with the most interesting, non-standard approaches philosophical 

practice and possibilities of their use in the teaching of philosophy. Great interest was aroused discussion: 

- What is philosophical practice? 

- How to organize a philosophical partnership? 

- How to reconcile with the interlocutor's own speech (the Socratic dialogue)? 

- What is philosophy for children? 

Along with professors and graduate students from Chelyabinsk these issues actively discussed the 

scientists of Moscow, Volgograd and other cities of Russia. Successful experience in the use of Internet 

capabilities in scientific conferences has led us to believe that virtually all research activities can and should 

be carried out in this format. Then, firstly, to the participants of these events will not be restrictions neither 

in space nor in time, and secondly, Internet technologies enable the presence of participants with a 

maximum for yourself the comfort that removes moment of excitement or a lack of material "at hand" and 

etc. 

Another important, in our opinion, a form of work devoted to postmodern forms of translation and 

representation of philosophical knowledge, was the work of a new generation of textbooks, this textbook on 

the philosophy that students would not be frightened of the infinitely complex articles and adequately fit in 
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the interests of their mediareality. After analyzing numerous textbooks and manuals on the philosophy of 

Russian and foreign authors, we came to the conclusion that the hallmarks of modern textbook for students 

should be a block style of the information (including neurophysiologic aspects of perception of today's 

college students, blocks of text may not exceed 15-20 lines) illustrate the theoretical material with examples 

from praxis (philosophy of life); Visualization of theoretical material when referring to culturological 

formation (reproduction, examples from literature, movies, etc.). But that is still very important, in our 

opinion, due to the prevalence in modern students' visual perception of the type and strength of their 

proximity to the Internet; in the textbook should be an indication of the broad representation of the 

philosophical content on the Internet, familiarity with electronic resources for philosophy. We believe that it 

is this tutorial will focus on the younger generation. 

Philosophical kinoseminary - one of the most traditional forms of work in our department. Discussion 

of films and movies allows students to identify the visual artistic images with their worldview. Since this form 

of training is their special interest, from the scattered workshops we aim to move to a separate cycles 

united by one theme. So, in the spring, was a cycle of seminars on the theme "Dialogues of the four anti-

utopias". This cycle has been presented to view 4 cinematic dystopia and their subsequent discussion in 

outline certain conceptual ideas interdisciplinary format. Kinoseminarov authors sought to identify the 

problems of the modern Russian education by a philosophical understanding of the ideas expressed in 

science fiction movies, as well as to identify the means of education and training of modern man conducive 

to understanding its place and prospects in the education system. 

 

4. RESULTS 

 

Using media technology has allowed to draw students' attention to the philosophy, despite the fact 

that its study, as mentioned earlier, causes certain difficulties. To date, members of the philosophical club 

are students of the University for the different faculties, both humanitarian and technical. Moreover, they 

are not passive listeners, along with teachers and organizers of the club are actively involved in research 

related to the problems of the issues discussed. 

About markedly increase the interest in the philosophy of evidence and scientific -practical 

conference of students, the number of participants increases each year. So, in 2015 in a student 

conference was attended by 35 students from different faculties and courses in the current academic year, 

there were already 55. The next step - a student's Internet conference, which will involve the participation of 

a large number of students, not only of our university but also from other universities. 

  As Mahatma Gandhi said, "our whole philosophy is as dry as dust, if not immediately convert it into 

some live acts of service." One of the directions of research work of the department was the further 

development of philosophical practice. Almost all the teachers of the department have been 

trained "Theory and practice of philosophical counseling", three young teachers took part in an international 

seminar on the philosophical practice of Oscar Brenif'e held in August this year in France. Thus, the staff of 

the department has a comprehensive joint research activities (at the junction of several fields - philosophy 

of science, technology, philosophy, philosophical anthropology and philosophy of education), dedicated to 

the analysis of the translation of philosophical knowledge in postmodern cultural space based on the latest 

modern media technologies, taking into account the effects that they generate. 
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5. CONCLUSIONS 

 

The radicality of the innovations of the XXI century has equally radical transformation of 

philosophical instruments, methodological approaches. Mediaphilosophy inevitable as well as in their time 

were unavoidable metaphysics, epistemology, philosophy of science and technology, philosophy, art, 

politics and law. It - an adequate and timely response to the challenges, as sharpens the issue as possible 

in the situation of human existence ever-increasing stream of tempting, addicting and, inevitably, dissolving 

it in himself mediareality. 

Thanks to her, the technology "tightening" the consciousness of modern man into a virtual web of 

web-worlds, in this case operate unconditionally positive role, forming an information space 

interparadigmatic connections printed and web-resource measurements that correlate philosophical, 

scientific and educational patterns of modern subjects of knowledge. 
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Abstract: This report examines and analyzes the possibilities of using document cameras in the learning process, 
their use as a tool for visualization in the audiences, laboratories and universities as tools for increasing the interest 

and activity of students. An overview of the possibilities of using Web-cameras as document cameras is made as well. 
The advantages and disadvantages in the application of these devices primarily as a learning tool are represented by 
analysis, which compares the key parameters of the document cameras and webcams. 

Keywords: Innovative Educational Technologies, Document Camera, Webcam  
 
 

1. INTRODUCTION 

 
The document camera (DC) is widely used in many American and European schools, universities and 
research institutes [3, 6, 9, 22, 23]. In the report are given examples of their application in teaching and 
research in universities in Bulgaria. 
The increasing popularity of document cameras is due to their ease of use, convenience, flexibility, 
dynamism, attractiveness and great opportunities in visualization of teaching materials, trial, 3D objects, 
etc., in the audiences and classrooms. 
In [2] researches and standards related to strategies for increasing the success of students are cited. The 
author summarizes his findings as follows: “The key decisions in educational organizations and institutions 
should consider document camera as standard technology solution that provides students a better 
visualization of the educational content”. However, the use of a document camera should not be an end in 
itself. It is necessary to take into account all modern interactive teaching methods in their application in the 
educational process in higher schools. 
There are a number of works on the Internet space, related to the use of more common and more 
affordable Web-cameras and iPads for visualization of the educational content - function for which are 
basically designed document cameras. 
In scientific publications [17] and Internet forums and blogs, teachers share their experience in using 
Webcams and iPads [21, 24, 25, 28, 29] as document cameras, mainly for visualization of the educational 
content. 
In [5, 14] the authors present their experience in implementing of interactive technical means in Zambia. 
They propose the use of Web-cameras for visualization of the educational content. The application of 
document cameras is unknown to the teachers of this country. Problems encountered in the use of web 
cameras leads to serious difficulties and reluctance to implement such technical means in training. 
At the same time, as highlighted above, taking into account all the advantages and opportunities of DC, 
these are widely used in universities in the US and Europe. 
It should be used not only in individual universities in our country but taking into account all possibilities to 
support the learning process, to find their place in our audiences and laboratories. 
To build document cameras with Web-camera (or iPad) in the above developments are used both standard 
and non-standard tools such as tripods for cameras, stands from bedside lamps, as well as own 
developments made with 3D printers. The authors recommend the use of HD-cameras with high resolution 
as they converge on the opportunities to the used in practice document cameras. 
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The aim of this report is to examine the possibility of use of Web-camera as a document camera by 
comparing the basic parameters of the devices. 
The best practices for the application of DC in the audiences and laboratories of universities are presented, 
as well as suggestions for some less popular applications. 

 
2. EXPOSURE 

 
The report presents a comparison of technical parameters of the document camera high-end, mid-range 
and HD Web camera that occurs in most developments related to its application as DC. 
Presented and analyzed are some typical applications of document cameras unrelated to its application as 
a learning tool. 

 
2.1. Comparative analysis of webcams and document cameras 

 
Table 1, shows the parameters of the two models DC, Epson and a webcam. Epson DC-11 is a document 
camera of high-end class, which is placed on top of the popular charts of these devices [20]. 

 
Table 1. Comparison of technical parameters of Webcam and document cameras 

Parameter Epson DC-11 (ELPDC11) Epson DC-06 (ELPDC06) 
Webcam Logitech 

QuickCam Pro 9000 

Sensor ¼ CMOS 1/3 CMOS CMOS 

Maximum optical resolution 2592x1944 1024x768 1600х1200 

Video sensor  5 MP 1 MP 2 MP 

Optical Zoom 
2x      (XGA/WXGA output) 

1.9x   (SXGA output) 
1x No data 

Digital Zoom 10x 4x No data 

Interface  
Input  VGA, Composite, SD card - - 

Output  VGA, USB USB USB 

Power supply  AC-DC 12V adapter 5V viaUSB power 5V viaUSB power 

Internal memory 
1 GB internal 

SD card slot 
- - 

Microscope adapter Yes  No No  

Frame Rate 30 fps 15 fps 30 fps 

Autofocus  Yes  Yes  Yes  

Built-in microphone Yes Yes Yes 

Illumination System Yes Yes No 

Integration to Interactive 

Whiteboard 
Yes Yes Yes 

Price compared to high-end 

document camera 
100% 39% 29% 

Ability to work without a 

computer 
Yes No  No  

Measurement of color Yes  No  No  

Recognition of bar- and QR- 

codes 
Yes  Yes  Yes  

Recognition of object areas Yes  Yes  Yes 

 
The table shows that the high-end Web-camera approaches parameters of a document camera from the 
lower end and its use as a tool for visualization of the educational content in certain cases is justified. 
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2.2. Application as a learning tool 

 
Examples of application of DC in the training of students of technical and humanities have been reported in 
[11, 12, 16, 19, 26]. There are also opportunities to integrate DC to interactive whiteboard. 
Other examples of using DC as a tool for visualization of the results from studies conducted in laboratory 
work are presented in [1]. Used is experimental setup consisting of document cameras Epson DC-11, 
Epson DC-06 and Webcam.The video devices are connected to a personal computer and interactive 
whiteboard Interwrite Dualboard 1279. 
Interesting option for online training in modern versions of the system for management of e-courses 
Moodle, provides a plugin BigBlueButtonBN, which enables the sharing of real-time presentations (incl. 
Whiteboard), audio, video, chat and screen sharing.Joint video sessions of the teacher and students can be 
implemented as using the web and using document cameras (Fig. 1).The additional possibility of DC to 
integrate microscope, recording audio and video and better technical parameters (Table 1) increase the 
applicability of this tool of Moodle for the implementation of distance learning, incl. implementation of virtual 
laboratories [15] monitoring documents, artifacts, trial (incl. in remote, dangerous or inaccessible 
environments for students) and to carry out other educational activities in real-time and with the active 
participation of students. 

 

  

a) Epson DC-11 b) “BigBlueButtonBN in e-course “Computer networks” 

Figure 1. Application of “BigBlueButtonBN” in MOODLE 

 
2.3. Recognition of bar code and qr code 

 
QR Codes are becoming more widely used in academic activities. One of their applications is attractive in 
presentation of correct answers of the test (Fig. 2), an indication of internet connections materials (incl. 
Video) [13] or additional information disciplines. Their use make the presentation of the material attractive 
for students from the digital generation. 
For processing of QR Codes is used online application [10]. The same application can be used in 
processing of bar-codes. One-dimensional bar-codes have not found extensive use in the area of 
education. 
There has been recognition of one-dimensional and two-dimensional code with a document cameras and 
Webcams, with the same application, as compared the results with the three video cameras.In all cases the 
recognition is successful. An impact on the recognition has the light as the presence of strong reflections of 
the object the code is displayed partly from the camera. This disadvantage is removed by proper 
adjustment of light (table 1) on the subject. 
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a) recognition of QR-code b) recognition of - Barcode 

Figure 2. Recognition of Barcode and QR-code 

2.4. Measurement of color 

 
The use of document camera for measurement the color of the foodstuffs is the subject of study of teachers 
and students of faculty Faculty of Technics and Technologies, Trakia University - Stara Zagora, Bulgaria for 
several years [7, 18]. 
The color is an important indicator of the quality of food products.It is directly connected with the freshness 
and their condition during their storage, which are important both for their good taste and to avoid the 
development of health hazardous microorganisms and bacteria and is a major indicator when choosing a 
product from consumers. This makes color important in training courses in the field of food technology. 
Comparative analysis in measuring color with three video cameras is presented in previous studies of 
authors [1]. A comparison is made of measurement of color with the three video cameras with 24-color 
standard for color and colorimetric sensor. The results show that the high-end document-camera 
approaching on these opportunities of the sensor for color. 

 
2.5. Recognition of object areas of foodstuffs 

 
The various parts of the food products in a uniform surface structure are not identical. Through the digital 
image analysis of the surface color characteristics is possible to process images, such as fat, bone and 
muscle tissue in meat, cheese and dairy products with mold, areas of bread and mold.In case of objects 
with complex surface characteristics is appropriate the use of the full spectrum of image instead of the 
individual components of RGB or another color model. 
In previous studies of professors and students from the faculty [7, 18] found that using the document 
camera is appropriate in recognition of object fields of food products, the results are comparable to those 
obtained with industrial video camera [8]. 

 
2.6. Measurement of dimensions 

 
In [4] the authors use a document camera to measure the parameters of the surfaces of machine parts. 
Described is a study to determine the size of the major diameter of thread (fig. 3). Through the statistical 
analysis of the results it found that with the camera used are obtained results similar to the measured with a 
caliper. The latter is evidence to suggest that using the document the camera provides sufficient accuracy 
in measuring geometric parameters and received uncertainty is commensurate with the uncertainty in 
contact measurement methods. The authors state that could improve the method for calibration of the 
camera, which will reduce the uncertainty. 
Related to the measurement of dimensions is the publication of other researchers [9]. The authors indicate 
that basil has a high index of germination, short germination time. To monitor the sprouting process into 
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practice is used software with high cost. The development is related to the study of the influence of the 
electromagnetic field with power 293W and treatment with ultrasound power with 0,5 W/cm 2 on the 
germination of seeds. For capturing and processing of the images is used open source software and CAD 
system. The capture of the image of the seeds of basil is realized with a document camera (fig. 4) 
connected to a personal computer on which is installed that open source software. The authors have 
chosen to use a document camera with high resolution. The dimensions of measurement of the seeds are 
set by measuring line, placed next to the object. 
 
  

Figure 3. Measurement of the major 

 diameter of thread 

Figure 4. Investigation of germination of seeds of 

basil with a document camera [9] 

 
2.6. Application in processing of election documents 

 
As a non-traditional application of DC can be consider its use for processing of election results. Application 
of cameras capturing the voters is described in [27]. 
The application we offer is related to its use instead of scanner while recording in digital format ( .pdf) of the 
minutes of election day. One of the main problems concerning the slow progress of the election day is 
directly related to the time required to scan all of the pages of election protocols. In many cases, problems 
related to bilateral printed information and its recognition when scanning arise. Instead scanners could 
successfully be used document cameras.The latter will certainly reduce the time for processing records. 
The recognisibility of bar-code, identifying each protocol is discussed above as possible use of the DC. The 
presented in the report comparative analysis of DC and web cameras and the particular importance of 
scanned documents, make inappropriate the use of web-cameras or low-end DC. 

 
3. CONCLUSION 

 
The document camera has a number of options for visualization of text materials (incl. Represented in the 
QR code), static and dynamic 3D objects in enlarged audience, including extra zoom, conducting 
experiments, joint video sessions through the appropriate application systems for e-learning, with the 
possibility of recording images, audio and video, and more. 
The conducted comparative analysis and the discussed good practices, prove that high-end DC can be 
used for various research - to measure the color, object recognition, determination of size.The last and the 
aforementioned possibilities of DC makes them essential tool for training in modern of interactive 
classrooms, auditoriums and laboratories of universities in Bulgaria. 



ICTTE 
 

 

International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016 
November 17-18 2016, Yambol, Bulgaria 
https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2016/ 

 
 

Proceedings of ICTTE 2016 ISSN 1314-9474                       

404 

 
 

The application of high-end DC in some atypical, non-academic activities is proposed and justified, taking 
into account their high parameters in terms of resolution and quality of captured images, high-speed when 
creating graphics and audio-video files and opportunities for recognition of bar and QR code. 
The high-end web-cameras  are close in their parameters to low-end document-cameras. Their use as a 
tool for visualization of content and other activities in classrooms, in certain cases, when high quality and 
accuracy is not required, is justified given their lower cost. 
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THE PORTFOLIO – TOOL FOR DEVELOPING PROFESSIONAL AND 

PRACTICAL COMPETENCE IN THE STUDENTS – FUTURE TEACHERS 
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Abstract: In the paper is presented a model of a portfolio of a student – future teacher, as a tool for presenting his 
level of professional and practical competence. In it’s base is praxiological reflection, i. e. a reflexive self -communion 

and dialog between the student and his/her mentors – academic, practical, another student, learners through: 
theoretically based comment and evaluation of outside or personal scenarios of pedagogical form, of the completed 
activities and tasks, justified suggestions of other versions. The students must do „initial reflexive analysis“ on 

observed pedagogical activities as well as „secondary reflexive analysis“ on theirs and others activities. Base on the 
analysis they should suggest how to increase the quality and effectiveness of the pedagogic process. Different forms 
of organisations are used: one and the same (or different) tasks are given to the students; for practical mentors are 

used upper-year students with professional and practical achievements. In the model are deduced and scientificaly 
proved three aspects of the portfolio of the student: „portfolio of practical experience”, „reflexive type portfolio”, 

„portfolio of the interection process”. 
Keywords: Student’s portfolio, self-presentation, model of reflexive portfolio 

 
 

ПОРТФОЛИОТО - ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-

ПРАКТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ У СТУДЕНТИТЕ - БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ 
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Една от съвременните технологии за професионална подготовка на студента за бъдеща 

педагогическа дейност, която му позволява ефективно да планира и оценява процеса, и резултата 

на своето обучение, е технологията на портфолиото на студента –  бъдещ учител. Тя може да служи 

като показател за неговата готовност за самостоятелна педагогическа дейност, да повишава 

ефективността на своята учебна дейност и професионална компетентност. Решаването на тези 

задачи е възможно, ако портфолиото се използва не само и не толкова като инструмент за оценка 

на резултатите от учебно-практическата дейност на студентите, а като интерaктивна система в 

цялостната им подготовка, като начин за самопрезентиране на нивото на педагогическата им 

компетентност. В този контекст учебното студентско портфолио се разглежда като елемент на 

професионално- практическата подготовка, като инструмент за рефлексивна дейност на студентите. 

На основата на праксиологическата рефлексия[1] е обоснован и разработен модел на рефлексивно- 

диалогично портфолио. Ние възприемаме този вид портфолио като начин за самопрезентиране на 

степента на своята компетентност на студентите - бъдещи учители. В модела, през целия процес на 

практическото им обучение, се използва самопрезентацията като основа за развиване на умението 

mailto:ahit@abv.bg
mailto:ahit@abv.bg
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на студента съзнателно да управлява процеса на изграждане на своята професионална 

компетентност,,да саморегулира професионалното си поведение”[3]. Застъпено е схващането за 

самопрезентацията като неотменен процес в професионално практическата дейност на учителя, 

която може да измени своя характер в зависимост от педагогическата цел, опит и обстоятелства 

като обща особеност на неговото професионално – социално поведение и един от основните 

компоненти на педагогическата му компетентност[2]. 

Психологическата основа на педагогическия модел за самопрезентацията на студента -  бъдещ 

учител чрез портфолиото е рефлексивният диалог и предполага двукомпонентна интенационална 

структура - насоченост към себе си и насоченост към другите[4]. Тези два компонента са неразривно 

свързани помежду си, но може да се говори за наличие на йерархия: насочеността към себе си, 

която се явява базова в процеса на самопрезентация, изпитва модифициращо влияние на целта на 

насочеността към другите – менторите (академичен и практически), състудентите, особености на 

обучаваните, при което придобива конкретно съотнесено с адресанта изразяване. 

Изследванията показват, че способността към конструктивна професионално- практическа 

рефлексия, към рефлексивно решаване на проблеми в педагогическата реалност, най-ефективно се 

развива в студентската възраст [К.А. Абульханова-Славская по В.Василев.]. Това предполага 

необходимостта от формиране на рефлексивни умения в този период, когато у студентите се 

поставят основите на изграждане на професионално-практическа компетентност, т.е на етапа на 

тяхното обучение във ВУЗ. 

Портфолиото се приема от нас като своеобразна опредметена „кристализирана рефлексия, която 

изпълнява функцията на комплексен технологичен инструмент за формиране на рефлексия“[1] и 

прилагането му в професионално-практическата подготовка на студентите. От тази позиция ние 

считаме, че то може да помогне традиционния начин на професионално-педагогическа подготовка 

да се промени „отвътре”, да допринесе да се преодолеят някои недостатъци, да се стимулира 

мотивацията и субектната активност, да се получат по-качествени резултати. 

В този контекст целта на разработения модел на студентско-учебно портфолиото е за: 

водене на профсионален изначален рефлексивен диалог със себе си в процеса на подготовката и 

вторичен върху изнесени дейности и решени педагогически задачи, за предстоящи такива;  водене 

на диалог между студента с менторите -- академичен, практически, студент от по-горен курс, със 

състудентите, с обучаваните (деца/ученици) по проблеми свързани с тяхната професионално-

практическа подготовка и със средствата на научно-педагогическата и техническа информационна 

технология; усвояване, осъзнаване и прилагане на общи и специфични практико- педагогически 

знания и умения; на технологични дейстия и средства за реализиране на различните видове 

педагогически практики; стимулиране на самостоятелна творческо-прaктическа дейност на 

студентите; подпомагане за самостоятелно контролиране и саморегулиране на процеса на 

израстването им като професионално компетентни педагози; персонално и групово адресиране и 

свързване с индивидуалните професионално-педагогически знания, умения, интереси, насоченост, с 

целите за бъдещата им реализация; повишаване на мотивацията за професионална дейност, за 

целенасочено променяне на личностния смисъл на студентите за нея, за осъзнаването й и от друга 

гледна точка, т.е да стане по-интересна, творческа, възможност за самоизява и себеизразяване, за 

удовлетвореност; успешно технологизиране на основните знания и умения, за самостоятелното им 

приложение и проверка в подходящи педагогически ситуации и дейности. 
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Известно е, че уменията и навиците, техниките за самопрезентация се формират успешно в 

резултат на продължителни системни упражнения, тренировки. Ето защо в предложения модел за 

изработване у студентите на умения и навици за самопрезентация, за саморегулация на 

професионално-практическото им поведение, се прилага в система технология на обучение, 

основаващо се върху различни рефлексивни процедури през целия период на обучение на 

студентите по време на различните видове практики. Те се стимулират да се обръщат и попълват 

теоретичните си знания и умения, да се ползват постиженията на педагогическата практика като към 

техен „пра-образ”, т.е към практическия аналог на тези преобразувания, които са съдържание на 

умствените им операции. 

Начините за това постепенно и системно технологизиране на педагогическите теоретични знания и 

умения и практически педагогически опит при разработването на студентското учебно портфолио в 

процеса на различните видове практики са: операционализиране, т.е, стимулиране към разчитане и 

превеждане на теоретичните педагогически постановки на езика на практическите професионални 

действия т.е, преобразуването им в система от познавателно- пратически операции-технологичен 

аналог на разработване на конкретни варианти на педагогически форми; инструментализиране и 

опредметяване т.е, въвеждане на разнообразни средства и пособия,включително и електронни 

средства, в ролята на инструменти за професионално-практическа дейност; комуникация и 

диалогизация - т.е, смислово и персонално преобразуване на теоретичните идеи в логиката и 

процедурите на професионално-практически диалог,представянето им като обоснован теоретичен 

коментар и варианти на педагогически предложения;синтезиращо описание: заключителна 

комплексна процедура, чрез която студентът обобщава /интегрира/ и систематизира най-добрите 

постижения на менторите -- учители по време на хоспитирането, както на своите и на състудентите 

си по време на текущата и преддипломна практики[1].  

Основният подход за развиване на рефлексивни професионално-практически умения при прехода 

от един вид практика към друг е стимулиране на студентите към интегриране с предходния вид 

практика, надграждане на усвоените знания, умения и отношения, целенасочен преход през 

следващите нива. Основните нива в разработения модел са: рефлексивен анализ на отразени с 

помоща на записки на наблюдавани педагогически форми чрез стимулиране на съотнасяне с 

усвоени научно- методически знания и умения, техния коментар и оценка съобразно теоретичните 

знания и умения, т.е, формирание у студентите на теоретико – професионални рефлексивно 

диалогични умения, рефлексивен стил на мислене и дейност, за развиване на социални 

кометентности за професионално-ролево взаимодействие;разработване на анализ обоснован на 

репродуктивно-продуктивна рефлексивна основа на сценарии на педагогическа форма; 

рефлексивен самоанализ, теоретично аргументиран коментар и оценка на собствена вербална 

самопрезентация, на изпълнени дейности и задачи, аргументирано предлагане на други техни 

варианти; рефлексивен анализ на теоретично аргументирана продуктивно-творческа разработка 

на собствен сценарии на педагогическа форма; рефлексивен самоанализ, оценка и предложения за 

вариативно-творчески варианти на изпълнени дейности и задачи. 

Това става чрез използване на разнобразни задачи: отначало това са задачи, свързани с по-общи 

педагогически  проблеми: рефелексивен анализ на стила /постижения и недостатъци/ на 

педагогическо взаимодействие на учителя с учениците/децата, реализацията на личностно-

хуманния подход, на интерактивността, на индивидуализацията и диференциацията съобразно 

зоната на актуалното и близко развитие на учениците/децата, груповата работа, контрола и 
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диагностиката, обема на информационното съдържание, активността на обучаваните и 

др.Постепенно се включват учебно-практически задачи свързани с извършване на рефлексивен 

анализ на отделни компоненти на урока/ситуацията, наблюдавани и отразени от студентите, 

постепенно се използват задачи с повече компоненти и накрая се анализира цяла педагогическа 

форма. 

В този процес се използват различни форми на организация на студентите:  една и съща задача се 

поставя на всички студенти; различни задачи на отделните студенти; групов рефлексивен анализ по 

една и съща задача; групов рефлексивен анализ по различни задачи; за практически ментор се 

привличат студенти от по-горните курсове с показани професионално- практически постижения. 

Т.е,чрез рефлексивния модел на професионално-практическата подготовка, студентите се 

стимулират да извършват от една страна „изначален рефлексивен анализ” върху наблюдавани и 

отразени педагогически дейности, на собствено планиране, последващ в представен план анализ 

върху евентуалното протичане на процеса на педагогическата форма, на контрола и начина на 

оценяване по време на реализирането й и завършването на урока/ситуацията. От друга страна 

студентите се стимулират и към „вторичен рефлексивен анализ” върху собствени и от други 

проведени вече дейности и действия, и реализирани задачи и предложения за повишаване на 

качеството и ефктивнастта на педагогическо взаимодействие.  

И при двата случая в процеса на самопрезентирането чрез саморефлексивния анализ - коментар, 

студентите осъзнават собствената си познавателна дейност, своето професионално поведение в 

съответствие с еталона си за професионалист – учител. Това допринася за превръщането им в 

субект на собствената си професионално- практическа компетентност, стимулира формирането на 

индивидуален професионален стил у всеки студент чрез провокиране на мисленно проектиране на 

себе си – своето поведение и професионален контакт върху реализирането на конкретните си  

професионални задачи. Това му помага за открояване на съвпаденията и разминаванията, за 

преценяване както на своите силни страни и постижения, така и на своите слаби страни и пропуски, 

за набелязване на насоки и средства за професионалното си развитие съобразно своя еталон за 

учител. 

От психологически аспект това е упражняване в проектиране и проиграване макар и в умствен план 

на сценарии на конкретна педагогическа форма, на взаимодействие с деца/ученици, на 

предвиждане на евентуални техни реакции (въз основа на натрупан макар и малък опит) и варианти 

на тяхна евентуална позиция на взаимодействие според поведението им и съобразно това може да 

го корегира, да допълва, променя, обогатява и т.н. Тоест, според нас такава умствено реализирана 

самопрезентация, предизвиква рефлексивни действия, необходимост от допълнително обогатяване 

чрез литература, консултации, проучване на добри практики. 

Този подход помага на студентите целенасочно да променят отношението си към педагогическата 

практика, да погледнат на нея от по-професионално-практическа гледна точка, мотивацията им за 

себепрезантиране се засилва, дейността става по- значима и интересна.У студентите се формира 

умение да наблюдават и анализират своето поведение като чели отстрани и да го регулират не 

само съобразно външните обстоятелства, но съобразно своите опознати индивидуални особености, 

степен на професионално-практическа компетентност, т.е да действат поленезависимо и 

рефлексивно [Х. Уиткин] и в педагогическата си практическа дейност да проявяват индивидуален, 

личносно-професионален стил [1].  
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ИЗВОДИ: 

1. Портфолио, конструирано и представено съгласно дадения модел, е насочено към 

реализиране на задачата за целенасочена организация, на системно и последователно 

развитие и оценяване на професионално-практическата компетентност на студента, като 

резултат от формирането на обобщени способи за рефлексивен анализ и самоанализ, за 

самопрезентация, контрол и самоконтрол, за самооценка на професионално-практическа 

педагогическа дейност 

2. В модела са изведени и научно обосновани три аспекта на „учебното портфолио на 

студента“: а)„портфолио на натрупване на практически педагогически опит”, което включва 

умения за отразяване и представяне на образци и продукти на наблюдавани педагогически 

форми,опит за  техния теоретичен коментар и оценка, за предлагане  на предложения за 

други варианти,на  съответни информационни материали от външни източници; б)„портфолио 

от рефлексивен вид” - себепрезентиране чрез рефлексивен самоанализ на отделните етапи 

на конкретна собствена професионално - практическа дейност: планиране на сценарии на 

педагогическа форма, стъпките на самия процес на реализация и на резултата от 

собствената професионално-практическата дейност;б)„портфолио на процеса на 

взаимодействие” рефлексивен анализ и самоанализ на начина и средствата за организация и 

реализиране на взаимодействието между участващите субекти в образователния процес.  

3. Основен механизъм за реализиране на учебното портфолио на студента е индивидуалния 

образователен маршрут като дейност по определяне на развитието на степента на 

педагогическа компетентност в процеса на неговата професионално- практическа подготовка, 

осъществяване на диагностично-рефлексивно отразяване и коментар на планирането, на 

процеса и резултатите, рефлексивна самопрезентация на степента на развити социални 

компетентности за професионално-ролево взаимодействие, т.е, за професионално- 

практическото израстване на бъдещия педагог. 
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Abstract: The numeracy and the STEM knowledge and sk ills are the third of the main competencies underlying the 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В закона за предучилищното и училищното възпитание, приет през октомври 2015г. е записано: 

„Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, 

необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или степен на 

образование и свързани с постигане на целите на училищното образование[1]. Това дефинира 

ориентацията на българското образование към компетентностния подход. В законът е предвиден 

редът на валидиране на компетентностите. Общообразователната подготовка обхваща следните 

групи ключови компетентности: компетентности в областта на българския език; умения за общуване 

на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните 

науки и на технологиите; дигитална компетентност; умения за учене; социални и граждански 

компетентности; инициативност и предприемчивост; културна компетентност и умения за 

изразяване чрез творчество; умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 

на живот и спорт. „Главното предизвикателство е образованието и обучението да бъдат 

организирани и насочени към придобиване на ключовите компетентности от всички учащи. За 

постигането на тази цел и превръщането й в основата на образователния процес е необходимо да 

се отдели повече внимание на основните умения, които да еволюират в трайно придобити 

компетентности.“[2]  

В съвременния свят почти всяка високо технологична дейност изисква прилагане на 

математическия апарат и математически методи. Затова обществото се нуждае от добре 

подготвени, знаещи и умеещи да прилагат в конкретна житейска ситуация, математическите знания 

млади хора. Процесът на усвояване на математическите знания е добре организирана система от 

взаимовръзки, които дават възможност за формиране на системност и структуриране на мисленето. 
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Съдържанието на обучението по математика е много компонентно, включващо знания по 

аритметика, алгебра, анализ, евклидова геометрия - знания за равнинните фигури и тела, 

вероятности и статистика. Освен математическите понятия и твърдения, които ученикът трябва да 

усвои, той трябва да придобие и умения за тяхното прилагане в различни ситуации, като към тях 

трябва да включим и умението на ученика да борави със специфичния език на математиката. Всеки 

един от тези компоненти е с еднаква тежест, но с различен период на осъществяване. Въпреки 

относително еднаквата възраст на учениците от един клас възприемането, преработването и 

съхраняването на информацията се извършва индивидуално за всеки. Възниква въпросът – доколко 

познатите начини дават възможност за ефективно улавяне на сложни знания и умения, които трябва 

да се формират в съответствие със съвременните стандарти и считани от съществено значение за 

успешното обучение. Промяната на образователната парадигма и все по-утвърждаващия се 

компетентностния подход обръща вниманието изцяло към ученика. Усъвършенстването на 

обучението по математика не зависи само от оптималния избор и структуриране на учебното 

съдържание, но и от удачния избор на методи на обучение, средства и похвати за оценяване. 

Контролът и оценката е неразривна част от учебния процес. Тази дейност е с двупосочна връзка, 

която се осъществява между обучавания и обучаващия. Развитието на когнитивните и 

психометрични науки стимулират опитите да се търсят нови научни обяснения за това как се учат 

учениците, какво знаят и как да се получава информация отразяваща най-точно нивото на 

ученическа компетентност. 

За учебния процес по математика особено ползотворни се оказва научната идея на Л. С. 

Виготски за „културното развитие”. В нейната основа е разбирането за двустранната връзка между 

обучение и развитие. Психическото развитие на човек се осъществява чрез усвояване на целия 

предшестващ го опит, култура, включващ различни знаково-символични средства и дейности 

организирани в системи и е преход от социалната форма на сътрудничество към индивидуалния 

способ на поведение.[7] В този контекст Л. С. Виготски, въз основа на задълбочен анализ, 

обобщава, че в процеса на „културното развитие“, се формират и изграждат специфичните човешки 

висши психични функции, които се отличават с три основни признака - опосредственост, 

произволност и осъзнатост. По-нататъшните изследвания в тази насока, потвърдени и от други 

автори показват, че „опосредстването” е общ признак за висшите човешки психични свойства и 

способности. Механизмът, обясняваш възможността детето осъзнато да приема и самостоятелно да 

намира в условията на експеримент, нови форми на външно опосредстване, а после да улавя 

„самата структура на процеса” е преходът към вътрешно опосредстване. По този начин Виготски 

обвързва умственото развитие с обучението, което от своя страна дава възможност за развитието 

на висшите психични функции у учениците, за преход в процеса на формирането на знания, умения 

и отношение към изучаваните предмети, в това число и към математиката, от по-конкретното знание 

към по-абстрактното опосредствено познание. Математиката е наука, която борави със специфични 

знаково-символични средства и дейности, организирани в системи и следователно, развитието на 

умения за опосредстване на процеса на математическото познание, може да служи за показател за 

нивото на математическа компетентност. 

 В международната практика е налице диагностика близка до тази използвана в нашия 

модел. По-конкретно това може да се забележи в инструменталните мониторингови изследвания 

PIRLS, TIMSS и PISA. Особено се отнася за PISA, в чийто рамки е предложена скала с няколко нива 

и в която се забелязва тенденция за обща логико-психологическа основа, без да се изследват 
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специфичните за всяка наука и придобиване в училище когнитивни знания.[2] Нейните изследвания 

са подчинени преди всичко върху разбирането, рефлексията, способностите за решаване на 

проблеми и за приложение на знанията като основа за едно постоянно учене. Фокусът се измества 

от съдържанието в отделните научни дисциплини, към социалните въпроси свързани с науката. 

Обект на диагностика е културно съобразното съдържание, наситено с преобразуващото действие. 

Твърде много се издигат функционалните прояви, забелязва се явно преодоляване на разрива 

между знания и умения, между способ на действието и контекста, между обучение и развитие. 

Налице е движение към интегрална оценка на културно – функционалната зрялост на индивида, 

което твърде много е в съзвучие с идеята на Л.С. Виготски. 

Следвайки идеите на Л.С. Виготски се разработва модел на скала за оценка на степента на 

развитие на математическа компетентност, която е свързана с по-голяма конкретизация и 

спецификация на критериите за съответното ниво в съответствие с определени типове задачи и 

предполагаеми за тях знания, умения и дейности. 

За да бъде предложения от нас теоретичен модел успешен ние разработихме: 

 тестови задачи, които да съответстват на отделените нива; 

 скала и индикатори за оценка на степента на развитие на математическата компетентност. 
 

2. МЕТОДИ 
 

Разработената от нас скала за оценка на степента на развитие на математическата 

компетентност е свързана с по-голяма конкретизация на горепосочените критерии. Всяко ниво на 

опосредстване се поставя в съответствие (в най-обща форма) с определените типове задачи и 

предполагаемите с тях действия.  

На първото ниво /формалното/ основата е формата на образеца на действие, която е 

негова опора. Общият критерии за постижения на това ниво е умението за действие по формалния 

образец, това което предполага да се разпознае по външните признаци на ситуацията на 

математическата задачата и да се реализира по съответния алгоритъм или правило за действие. 

Индикатор за първото ниво е умението да се решават типови математически задачи, усвоени в 

урока. В тестовете по математика, където предмет на действието е отношението „съдържание – 

текст“, критерий за постижение на първото ниво е действието по възстановяване на съдържанието с 

фактически (информационен) характер, което явно или косвено е представено в текста. В повечето 

случаи индикатори за първото ниво са отговорите на въпросите, които не предполагат неговата 

задълбочена, съдържателна интерпретация. 

При второто ниво на опосредстване (предметното) опората е свързана със 

съдържателната основа на способа за действие, чрез неговото моделно представяне, което 

фиксира същественото отношение в конкретната математическа област. Общ критерии за 

постиженията на това ниво е извършване на действие, свързано с разбиране на предметността на 

задачата в конкретната ситуация. Индикатор за това ниво е изпълняване на задача, в която 

външните характеристики на проблемната ситуация не осигуряват достатъчно ориентиране в 

действието, а същественото отношение е замаскирано със странични детайли или се намира в 

противоречие с формалната структура на условията. Такива задачи актуализират умствени 

действия насочени към съдържателен анализ на ситуацията и в резултат на него, възниква моделна 

представа, очертаваща пътя към решаване на проблема. В тестовете по математика, задачите от 

второто ниво предполагат възстановяване по текста на вътрешните, смислови аспекти на неговото 
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съдържание, включвайки подтекста, чрез анализ и съотнасяне на различните негови особености и 

съставните му компоненти. 

Третото ниво на опосредстване(функционалното) ориентацията е в рамките на способа на 

действие със съобразяване с неговите възможности. Общият критерии за това ниво е извършване 

на действие при опора на функционално-смисловата  представа на зададената ситуация. Тя 

допуска „свободно“ преобразуване и взаимно-съгласуване на всички нейни елементи: цел, условия, 

средства, способи на действие. Индикатор за постиженията на това трето ниво е решаване на 

задачи, които предполагат не просто изясняване на структурата „цел – условия – средство – 

способ”, но работа със самата тази структура. В рамките на тази структура, нейните елементи се 

представят като континууми на възможни варианти. В тестовете по математика на третото ниво 

отговарят задачи, които предполагат реконструкция на съдържанието на текста въз основа на 

неговото цялостно възприемане и разбиране. Към това ниво се отнасят задачи, които изискват 

преобразуване на текста с цел изменение или проясняване на неговия смисъл. 

Предложеният теоретично-критериален модел за оценка на качеството на математическата 

компетентност може да бъде реализиран във вид на съвкупност или система от културни средства, 

способи за действия. 

„Успехът при решаването на една задача зависи от подбирането на правилен подход, от 

атакуването на крепостта откъм най-слабата й страна. За да установим кой от подходите е 

правилният, коя страна ще се поддаде на усилията ни, използваме различни подходи, гледаме на 

задачата от различни страни, видоизменяме задачата.“[4] За успешното решаване на една трудна 

задача е добре да се видоизменя и плавно нейното условие. Това ще създаде възможност за по-

пълна мобилизация и организация на вече усвоени знания, за припомняне на известни елементи и 

включването им в решението. От своя страна ще се създаде възможност за създаване на нови 

контакти, връзки и асоциации на по-високо мисловно ниво. 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 

 

С понятието „Допустими стойности (Дефиниционно множество)“ за първи път учениците се 

срещат в седми клас в уроците, свързани с моделирани с линейни уравнения. Представата на 

учениците на този етап от обучението им е доколко получената стойност на избраното неизвестно 

отговаря на условието поставено в задачата. В девети клас определянето на дефиниционното 

множество се свързва с „определяне на стойностите на променливите, за които знаменателите на 

рационалните дроби приемат стойности различни от 0.“[5] В горния курс на обучение в средното 

училище, по математика това понятие претърпява развитие до достигане на по-общо определение. 

Това понятие е важно и в курса на обучение по математика, ученикът трябва да осмисли, овладее и 

разбере. За целта трябва да се създаде подходяща дидактическа ситуация, чрез която той да може 

да почувства и открие характерната особеност на определението. 

Проверката на математическите компетентности на първо ниво може да се осъществи в 9 

клас с помощта на следните задачи: 

1. Недопустимите стойности на изразът: (
2a+2

𝑎2+2𝑎
+

𝑎

2a+4
):
2a+2

a+2
 са: 

А/  𝑎 ∈ {−2;−1;0}                                                      Б/𝑎 ∈ (−∞;−2) ∪ (−2; 0) ∪ (0;+∞) 

В/  𝑎 ∈ (−∞;−2) ∪ (−2;−1) ∪ (−1;0) ∪ (0;+∞)     Г/𝑎 ∈ {−2;0} 

Отг. А/ 
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2. Кои са допустимите стойности на 
𝑥2+x−2

𝑥2−9
? 

А/ 𝑥 ∈ (−∞;−9) ∪ (−9; 9) ∪ (9;+∞)          Б/ 𝑥 ≠ 3 

В/ 𝑥 ∈ (−3;3)                                                Г/ 𝑥 ∈ (−∞;−3) ∪ (−3; 3) ∪ (3;+∞) 

Отг. Г/ 

3. Допустимите стойности на изразът: (
2a+2

𝑎2+2𝑎
+

𝑎

2a+4
):

2a+2

a+2
 са: 

А/ 𝑎 ∈ {−2;−1;0}                                                      Б/ 𝑎 ∈ (−∞;−2) ∪ (−2; 0) ∪ (0;+∞) 
В/ 𝑎 ∈ (−∞;−2) ∪ (−2;−1) ∪ (−1;0) ∪ (0;+∞)     Г/𝑎 ∈ {−2;0} 

Отг. В/ 

В избраните примерни задачи от учениците се изисква да приложат директно изученото в 

клас определение за допустими стойности. Задачите са подобни на решавани в учебния час или за 

домашна работа. Изборът на дистракторите е на база типични грешки допускани от учениците. 

За да може да се установят компетентностите на учениците на второ ниво в същия клас 

поставяме следната задача. 

4. Да се намери дефиниционното множество на функцията 

𝑓(𝑥) = √4x+5+
3𝑥−1

2𝑥2−3x+1
. 

Условието на задачата е променено, чрез включване на ирационален израз. Ученикът трябва 

да демонстрира умения за комбиниране на знанията за намиране на допустими стойности на 

дробен и ирационален израз и да съобрази, че общите стойности ще са допустимите стойности на 

дадената функция. Ученикът трябва да осмисли информацията и да открие връзките между 

отделните елементи. За разлика от предходните задачи, в които се възпроизвеждаше 

определението в директни примери, тази изисква разсъждение и приложения на знания. Задачата 

може да се постави по два начина. Да се изпише дефиниционното множество на функцията, като 

намирането му да бъде придружено със съответната аргументация. Другият начин, по който може 

да се постави задачата е като задача с отворен отговор, в който се изисква изписване само на 

крайния отговор. 

На трето ниво понятието допустими стойности е скрито в условието и ученикът сам трябва да 

достигне до него и го използва, за да прецизира решението на задачата.  

5. Да се реши уравнението . 

Задачата включва материал, изучаван в 9клас. Стартирането на решението е определяне на 

допустими стойности и през целия етап от решение се следи за нови ограничения. 

Проведен е експеримент с ученици от 9-ти клас с ученици от Технологично училище 

Електронни системи към Технически университет – гр. София. В експеримента участваха 110 

ученика. Обучението по математика се осъществява на първо равнище при три часа седмично 

натоварване. Статистическата обработка се осъществи с помощта на Microsoft Excel. Първоначално 

за всеки ученик е създаден профил, в който са отразени подадените от него отговори на задачите 

на всяко равнище. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ 

Определянето на недопустими стойности не е затруднило учениците. Те демонстрират 

умение да разграничат допустими от недопустими стойности, дори и при така поставен въпрос в 

610115  xxx
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задача №1. Правилен отговор дават 70% от учениците, като останалите проценти се разпределят по 

равно между останалите отговори. 

Разпределението на отговорите на задачи №2 и №3 е показано в следващите кръгови 

диаграми. 

    

  
Когато ситуацията е усложнена, трудно успяват да направят разлика между допустими и 

недопустими стойности. В задача №3 са посочили за правилен, отговора отнасящ се за 

недопустимите стойности на израза, а имено отг. А. Посочилите този отговор са 21%, което е близо 

четвърт от участващите в експеримента ученици.  

За да се направи по-точен анализ на резултатите, получени от решенията на задачата от 

задача №4 разделихме учениците по следните критерии: 1 – Ученикът не умее да реши задачата 

или не е записал решение; 2 – Ученикът е допуснал неточности в решението; 3 –Ученикът е решил 

задачата. Резултатите от този експеримент могат да се поместят в следната кръгова диаграма. В 

нея са показани съответните проценти от ученици по указаните критерии. 

 
 

Фигура 1: Разпределение на дадените отговори на задача №2. 

 
 

Фигура 2: Разпределение на дадените отговори на задача №3. 
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Месец след обучението, същата задача беше включена в тест като задача, на която 

учениците трябва да изпишат само крайният отговор – нека я наречем Задача 4-А. Оказва се, че 

това изискване затруднява учениците. При отчитането, са използвани същите критерии, приложени 

за оценяването на задачата с описване на решение. 

    
 

В диаграмата със син цвят са отразени резултатите, отнасящи се за Задача №4, а червен е 

цветът на отразяване на резултатите от Задача №4-А.  

Всяко едно видоизменяне на условието на задачата, допринася към повишаване на интереса 

към нея, подсказва прилагането на стари познати начини и алгоритми и същевременно увеличава 

нивото на проява на математическа компетентност. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Фигура 3: Разпределение на учениците решили задача №4. 

 

 

Фигура 4: Сравняване на резултатите от 

решението на задача №4 и №4–А  
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На базата на дефинираните нива е разработен тестов комплект на тема „Формули на Виет“, 

която се изучава в 9-ти клас. В тестовият комплект се съдържа технологична матрица (матрица на 

предметното съдържание), даваща компактна представа за системата от средства – способи за 

действия, чието усвояване се тестира в рамките на конкретната математическа предметна сфера; 

два еквивалентни набори комплекта (масиви) от задачи за паралелно използване; ключа и формата 

за първична регистрация и обработка на резултатите от тестирането. С така моделирания тест може 

надеждно да се проверят математическите компетентности на учениците, въз основа на 

разработената скала.  

На базата на направения експеримент и анализа от неговите резултати, могат да се направят 

следните изводи. 

1. Диагностиката и оценяването на формирането и развитието на математическата компетентност 

е един от съществените компоненти на обучението. Системното проследяване на процеса на 

формиране и развитие на математическата компетентност, позволява своевременно да се 

установяват актуалната и близка зона на развитие на учениците в това направление. 

2. Въпросите с избираем отговор са подходящи за проверка на знанията на учениците от първо 

ниво на реализиране на математическата компетентност. Този тип задачи са предпочитани от 

учениците. 

3. Задачите, в които учениците трябва да изпишат само правилния отговор, ги затрудняват. Те не 

прецизират максимално зададената ситуация. 

4. Критериалното тестово изпитване дава възможност да се установят различните нива на 

развитие на математическата компетентност у учениците. 

5. Критериалното тестово изпитване позволява учителят в зависимост от показаните резултати, да 

индивидуализира и диференцира своята обучителна тактика, да изпълнява своевременно 

своята роля на фасилитатор. 

Тестът като средство за диагностика, управление и контрол на дейността на ученика позволява да 

се получават, в хода на обучението по математика, достатъчно бързо обективни резултати, с които 

да се отчитат нивата на компетентност, а учителя да набележи по-нататъшната си работа с 

учениците. 
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Abstract: The awareness plays a conclusive role in raising health realizing. The activities of preventive health require 
to know the level of health literacy of individuals and how they are informed on issues related to preventive action, and 

the level of knowledge about the risk  factors for diseases available including those for prematurely aging.  
The aim of the study is to investigate the level of awareness of the elderly for health prevention and prophylaxis. Used 
is a direct individual anonymous survey among 142 persons aged / older than 65 years for the period January-April 

2016. 
The survey results give us reason to maintain that health prevention is poorly used medical activity, which is basic and 
the most important for good health, prevention of diseases and prematurely aging. The relative part of the tested, hat 

have knowledge about healthy lifestyles is low. A major source of information is the media, but declare expressed 
preferences, readiness and desire to be informed from medical professionals - a doctor and nurse. Their contribution 
to the health education field in present moment is on unsatisfactory level, too modest, with untapped potential.  

Keywords: awareness, elderly people, health prevention 

 
1. INTRODUCTION  

Informing has a decisive role in the increase of the health culture. The activities connected to health 
prophylactics require that we know the level of health culture of people and to what extent they are 
informed about questions connected to prophylactic activities, as well as the level of knowledge about the 
risk factors for the available sicknesses, including the ones, linked to premature ageism.  
The unregulated stream of commercial health information in the society leads to confusion and inopportune 
health activities [1]. Speaking of this, the confidential relations with the medical specialists are significant 
about the whole specter of medical activities and in many cases influence positive attitude towards health. 
The efficiency of the communication to a great extent depends on the idea whether these relations are built 
according to the principles of cooperation, mutual respect and trust. The medical personnel must know very 
well the mechanisms, needed to form interpersonal relations. Communication with elderly people has its 
own peculiarities that require the medical information be accessible, sufficient, useful and understandable. 
The correct and well-made conversation is useful and increases the personal information field with valuable 
health information. Besides, it can also reduce the psycho-emotional tension, which in many cases 
accompanies a person when s/he visits a medical institution.  
 
2. AIM  

The aim of the research is to study the level of informing of the elderly people about the health prevention 
and prophylactics.  
 
3. MATERIALS AND METHODS 

There has been conducted an anonymous questionnaire amongst people aged 65 or more. Methods 
applied: direct anonymous questionnaire and analysis of the resources. The research has been conducted 
in the period between January - April 2016. 
 
4. RESULTS AND DISCUSSION 

In the research took part 142 people. The biggest age group is from 65 to 69 years of age – 46%, followed 
by the one of 70-74 – 34% and 75 or older – 20%. The percentage division according to gender is the 
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following: almost two-thirds of the questioned people (60%) are women and (40%) are men. Comparing the 
family status the biggest group is the one of the married people (53%), followed by the 42% of the single 
people – widow/widower. 
The division of the questioned people in terms of education shows that more than half have secondary 
school education (34,8%) and primary education (34,8%). Considerably smaller is the number of the 
respondents with higher (11,3%) and college (12,8%) education. Without education are 6,4%. Most of the 
questioned are pensioners in terms of age – 71,6%, and 14,9% are pensioners in terms of illness. 13,5% of 
the respondents state that they work.  
The data from our research show that there prevails the share of respondents living in a city 53,9%, 
compared to 46,1% who have stated that their permanent residential place is a village. The research of 
people from different in distance settlements is connected to the access to medical help – primary and 
specialized.  
In terms of their health condition 60% of all questioned have registered diseases of the cardiac system, 
followed by the ones of the endocrinology system (36%), respiratory system (26%), locomotory system 
(23%) and others. Characteristic feature of the pathology in this age diapason is its multiplication. Only 16% 
of the respondents have only one disease, 49% have pointed out two or more, and 35% more than three. 
Within the process of the research the respondents have given assessment of their health. To measure the 
health self-assessment there has been used a five-gradable scale - very good, good, sufficient, bad and 
very bad (table 1) 
Most of the questioned assess their health condition as good (39% men and 51% women). It can be noted 
that with the advancing of the age, the assessments for positive health significantly decline, which is in 
direct dependence with the increase of the poly-morbid pathology during that age period. Only 4% of the 
men and 7% of the women asked, assess their health as very good.  
 
Table 1. Health self-assessment according to gender (%) 

Health self-assessment Men Women 

Very good 4% 7% 

Good 39% 51% 

Sufficient 39% 33% 

Bad 18% 8% 

Very bad 0% 1% 

 
For the elderly people the medical, social and psychological comfort is a guarantee for autonomy and good 
quality of life. Our research found out that with priority for both genders (men 62% and women 64%) are the 
medical necessities. These prevailing results can again be linked to intensifying the health problems as the 
age advances.  
Every fourth man or woman also needs social necessities, and on third place with hardly 9% both genders 
have pointed out the psychological necessities. The results from our questionnaire show surprisingly low 
levels of social and psychological necessities, which according to a number of authors increase as the age 
advances. The possible reason is connected to the lack of sufficient and accessible preliminary information 
about the proposed social services.  
The primary prophylactic is the main engagement of the General Practitioner. It is the most important and 
effective, because the most significant result is achieved when the focus is on it, i. e. not to allow the 
development of diseases and to promote health. Exactly for this, it is most difficult to be achieved.  
The annual prophylactic check-ups are obligatory and are conducted by the GP who is obliged to place in 
the health institution, somewhere accessible to everyone, information about the type, frequency of the 
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prophylactic check-up and the examined scope. The scope is regulated with Regulation №39 from 2004 
with the respective changes and additions.   
There appear alarming results, which show that more than ½ of the respondents omit their obligatory 
annual prophylactic check-up. This worrying tendency can also be seen nationally. Reference of the NHIF 
for two successive years shows that in 2013, 3,523 million Bulgarians have made their prophylactic check-
up, and in 2014 – 3,527 million and this tendency remains stable during the following years [5]. 
More than half of the respondents (67%) have shown that they have received information for the 
prophylactic check-up by the GP when visiting him/her on another occasion, and the other 33% are not 
informed.  
44% of the respondents express their negative assessment from the formal and superficial way of making 
the prophylactic check-ups and it is probably one of the reasons that they have negligible attitude towards 
the health prophylactic. 
Only 39% of the respondents think that the prophylactic check-ups are conducted deeply, and the other 
17% don’t have clear position about the question. 
The sources of health information can be with different level of reliability, from traditional to innovative. 
To the question: „What sources do you use to get information for medical prophylactic?” from Fig.1 it can 
be seen that most of the respondents get such information from the traditional sources – television (82%) 
and radio (25%). The national TV information campaigns for increasing the social informity, including the 
risky factors for different diseases, are becoming more and more popular. 39% of the questioned have 
pointed out their GP, and the nurse only 14%. It makes impression that 24% of the respondents have 
pointed out the Internet. The new technologies are changing the world around us. The opportunities for 
useful actions are great and the interest for their usage as a source of information acquires greater 
popularity amongst the group of elderly people.  
 

 
 

Figure 1. „What sources do you use to get information?“ 
The total is more than 100%, because the respondents have given more than one answer.  
For the elderly people with chronic diseases the training for self-observation and self-control is important for 
the effective managing of the risk from complications and is a good pre-requisite for good quality of life in 
the backgrounds of the chronic pathology. It is important to note the data of 52% of the questioned people 
who have stated that they have never been trained about health-cares for the disease, bigger is the share 
of the ones living in a village. All respondents who have given positive answer and confirmed a conducted 
training by a medical specialist have also answered the next question: „How did you get the health 
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information? – The results show that a health discussion is the most widely applied way of supplying health 
information from the medical specialists with 40% of the respondents. Then come the brochures - 33%, 
hardly 3% have pointed out health-educational film, and the other 25% have chosen something else without 
specifying the form.  
To the question: „What sources of information do you prefer?“ – Fig. 2 The highest is the relative share of 
people who choose to trust their GP (51%), after that comes the nurse (30%).  
 

 
 

Figure 2 Preferable source of informing 
 
The trust to the medical specialists is the rightest choice when it comes to giving medical information. This 
gives an opportunity for individual approach and positive impact over the personal motivation, especially in 
the cases of a necessity from transforming behavior on behalf of the health.  
Important task for the contemporary medicine and healthcare is the fight against the preliminary ageism. 
The prophylactic of the preliminary ageism must start in the early stages of the ontogenesis and can be 
redirected to the medical control of the risk factors   and timely correcting activities with devitalized way of 
life.  
Considerable differences in the informity for the risk factors for premature ageing can be noted in terms of 
educational system, 67% from the respondents with a lower educational level, don’t even know the risk 
factors (Fig. 3)  
Considerable parts of Bulgarians live in places where there are no General Practitioners. These are usually 
remote and deserted areas with small populations. In such cases the opportunities that they have are: 
choosing a GP from another region or a GP who regularly on a schedule visits the settlement, but in both 
cases the discomforts, obstacles and the increased health risk are on behalf of all people living in these 
„unattractive regions“. 
From the viewpoint of residence there has also been defined considerable difference in the informity about 
the risk factors (Fig.4). The respondents from the cities are informed to a greater extent. This proves the 
necessity from conducting a health-educational activity in the rural regions where mostly live old people, 
with low level of education and deteriorated social and economic status. Combining the stated problems 
above reflects to a different extent the level of health culture and at the same time impedes the prophylactic 
activities. The efforts of the medical specialists in this direction must be aimed at increasing the health 
knowledge and motivation for health behavior.  
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Figure 3. Educational degree and informity about the risk factors for premature ageing 
 
 

 
Figure 4 Residence and informity about the risk factors for premature ageing 

 
The main aims of the health education are to motivate people to lead nature-friendly way of life, to change 
their risk form of behavior and realize the necessity from taking personal responsibility for their health. 
That’s why the health information that the society needs must be easily accessible, be compatible with the 
intellectual level of the group at which it is targeted and be complete enough [4]. 
The results from the research give us ground to state that: 

 Health prophylactic is not so well-used medical activity that is fundamental and of greatest 
significance for achieving good health, prevention from diseases and premature ageing.  

 The relative share of people who have knowledge for the risk factors for premature ageing is 
relatively small.  
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 The main source for information is the media, but the respondents clearly declare preferences, 
readiness and desire to be informed by the medical specialists – a doctor and a nurse. Their 
contribution in the health-educational direction at the present moment is at a very insufficient level, 
too modest and with hidden potential. 

 
5. CONCLUSION:  

For the contemporary modern and preventive healthcare, informing and knowledge are fundamental for 
all age phases and are a guarantee for reducing the “patients’ mistakes”, preventing obstacles and 
deteriorated quality of life. 
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